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LABURPEN EXEKUTIBOA

Agiri honetan Bizkaiko Lurralde Historikoko koordinazio soziosanitarioaren datozen hiru urtee-
tarako proiektu eta jarduerak bildu ditugu. 

Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren ibilbideari dagokionez, oso garrantzitsua da azpimarra-
tzea ez dela hutsetik hasi, ibilbide luzea baitu. Alde horretatik, merezi du Osakidetzak eta Bizkai-
ko Foru Aldundiak 1989an adostutako lehen akordioa aipatzea: akordio horren helburua GIBak 
eragindako pertsonak zaintzeko egoitza bat martxan jartzea zen. Garai hartan, lurraldeko uda-
lerri batzuetan GIBak eragindako pertsona asko zeuden eta, horregatik, sistemek indarrak batu 
zituzten pertsona horiek artatzeko. Beste behin, sistemen aurretik jendea zegoen.

Gero aurrerapen puntualak izan ziren, eta 2003ko urtarrilaren 30ean Eusko Jaurlaritzak, Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL) lankidetza-hi-
tzarmen bat sinatu zuten Euskadin arreta soziosanitarioa lantzeko. Hitzarmena erakundea arte-
koa, lurraldez gaindikoa eta orokorra zen.

Hitzarmen horren ondoren askotariko baliabide soziosanitarioak eskuratzeko protokoloak 
zehaztu ziren: egoera begetatibo iraunkorrean dauden pertsonentzako unitatea (2004), men-
dekotasuna baloratzeko tresna bateratuak (2005), ospitale psikiatrikoetako pertsonak lekuz 
aldatzea (2005), Bizkaiko etxegabeentzako arreta psikiatrikoa (2006), egoitza soziosanitarioak 
(2007), adinduen egoitzetako asistentzia sanitarioa (2007), tutoretzapeko adingabeentzako 
arreta psikiatriko edo psikologikoa (2007), tratu txarrak jaso dituzten emakumeentzako arreta 
(2009) eta laguntza goiztiarreko eredua, besteak beste.

Eta eguneroko lanak erakutsi digu arreta soziosanitarioa eta sistemen arteko koordinazioa egu-
nero landu direla lurraldeko leku askotan. 

Pertsonen ikuspegia kontuan hartuta eta artatu beharreko premia-egoerak gero eta konplexu, 
misto eta askotarikoagoak direla aintzat hartuta, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 
12/2008 Legeak premia-egoerei erantzun diezaieketen sistema eta politika publikoak elkarla-
nean aritzearen eta koordinatzearen aldeko apustua egin zuen berriz ere. 

lldo beretik, 2017-2020 aldiko Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoen 
arabera, Euskadiko koordinazio soziosanitarioaren helburua ez da integrazio estrukturala, fun-
tzionala baizik. 

Koordinazio soziosanitarioaren asmoa ez da hirugarren arreta-eremu bat sortzea, ezta sistemak 
hibridatzea ere; aitzitik, gure xedea da arretan parte hartzen duten sistemak elkarlanean aritu 
daitezen erraztea. Sortu nahi dugun ereduaren oinarriak sinbiosia, bilakaera eta konponbide 
onenak bilatzea dira (Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua, 2017). 

Horretarako, ezinbestekoa da arlo publiko eta pribatuaren arteko lankidetza-formuletan oinarri-
turiko harreman-sisteman bat ezartzea eta, esparru horretan, honako hauei lehentasuna ema-
tea: irabazi-asmorik gabeko erakundeak, hirugarren sektorearekin elkarlana sendotzeko premia, 
laguntza-sare informalak babestea eta erabiltzaileen eta eraginpekoen partaidetza antolatua 
sustatzea (Eusko Jaurlaritza, 2008).
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Alde horretatik, arbel hutsaren planteamenduak (Locke, 1690, Pinker 2012) erakargarriak dira 
daukagun eredua kritikatzen dutenentzat, baina, lehen aipaturiko koordinazio-ibilbideak agerian 
uzten du kritika horiek ez dutela zentzurik; izan ere, indarrean dagoen koordinazio-eredua bere 
garaian harturiko erabaki politiko-administratiboen ondorioa da, beren biografiaren fruitua. 

Horren harira, garrantzitsua da historia aintzatestea eta epe luzerako mendekotasunarekin ze-
rikusia duten gaiak, adibidez, ulertzen saiatzea (Mandelbrot eta Hudson, 2006). Era horretan 
hobeto ulertzen da, batetik, gaur egungo eredua iraganeko erabakien emaitza dela; eta bestetik, 
etorkizuneko eredua eraiki behar dugula planteamendu analogikoak oinarritzat hartuta eta zer-
bitzatzen dugun jendeari mesede egin behar diegula ahaztu gabe. 

Plan hau egiteko arreta soziosanitarioaren esparru normatibo eta estrategiko berriena hartu 
dugu kontuan. Eredutzat agiri hauek hartu ditugu, nagusiki: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, 
Gizarte Zerbitzuei buruzkoa (Eusko Jaurlaritza, 2008); 2013-2017 aldiko Euskadiko Arreta 
Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak (Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua, 2013); eta 
2017-2020 aldiko Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak (Arreta So-
ziosanitarioko Euskal Kontseilua, 2017).

Agiri honek bost atal nagusi ditu. Lehen atalean plangintza operatiboa eta plangintza estrategi-
koa zehaztu ditugu, bakoitza zer den, zertarako den eta nola gauzatzen den ongi azaltzeko. Gero, 
plangintza operatiboaren ezaugarri nagusiak aztertu ditugu eta plangintza operatibo hori behar 
bezala egituratu beharrak duen garrantzia azpimarratu dugu. 

Bigarren atalak bi zati ditu. Batetik, 2018-2010 aldiko Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa 
egiteko oinarritzat hartu dugun esparru estrategikoa aurkeztu dugu, hau da, 2017-2020 aldiko 
Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak. Eta bestetik, Bizkaiko arreta eta 
koordinazio soziosanitarioaren izaera eta elementu nagusiak deskribatu ditugu. Zehazki, aztertu 
ditugu parte hartzen duten erakunde eta agenteak, gobernantza, premia soziosanitarioak dituz-
ten pertsonak (eskaria) eta dauden baliabideak (eskaintza). 

Plan honen oinarri den hitzarmen instituzionala eta hitzarmen horren helburuak eta helmena hi-
rugarren atalean landu ditugu. 

Ondoren, laugarren atalean, 2018-2020 aldiko Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa osa-
tzen duten 24 proiektuak aurkeztu ditugu. Informazio guztia modu sistematiko eta estandariza-
tuan eta lehentasun estrategikoen arabera sailkatuta azaldu dugu.

Bosgarren atalean proiektuei buruzko informazio garrantzitsuena bildu dugu, fitxa moduan. 
Atal horretan jaso dugu, halaber, 2018-2020 aldirako aurreikusitako proiektuen kronograma. 
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1. PLANGINTZA OPERATIBO SOZIOSANITARIOA

1.1 Plangintza operatiboa versus plangintza estrategikoa

Plangintza operatiboa estrategia baten helburuen eta proiektu zehatzen ezarpenaren arteko 
pausoa da. Planteamendu estrategikoa lan zehatz bihurtzea du helburu, helburu estrategikoak 
lortzeko zer jarduera gauzatu behar diren zehazten du eta eguneroko ezarpenaz arduratzen da. 

Plan operatiboa plan pragmatiko eta programatiko bat da, epe motzekoa, eta estrategia oroko-
rrarekin bat dator, baina zehatza da, maila bakoitzeko profesionalek zer ardura dituzten jakin de-
zaten. Gauzatuko dituzten pertsonekin antolaturiko plan operatiboak dira onenak eta, dudarik 
gabe, ezartzeko aukera gehien dutenak (WHO, 2016).

Plangintza estrategikoa plangintza operatiboa garatzeko erreferentzia-esparrua da. Jardue-
ra-esparru zehatz baterako ikuspegia, xedeak eta helburuak zehazten ditu. Normalean 3-5 urte-
rako izaten da, batzuetan aldi luzeagoetarako ere bai. 

1. irudia. Plangintza estrategikoaren eta plangintza operatiboaren arteko alde nagusiak.

Iturria: WHO 2016, Surbhi 2016.

Erakunde guztiek dute beren plan operatiboa, horrela esaten ez badiete ere. Plan operatibo sin-
pleenak “egitekoen” zerrendak dira; zerrenda horiek idatzi edo buruan eramaten dira. Lan jakin 
batzuk nork eta noiz egingo dituen zehazten duen jarduera-egutegia ere plan bat da. Funtsean, 
plan operatiboek dagozkien unitateen eguneroko jarduerak zehazten dituzte.

Plangintza eta ezarpen operatiboa eraginkorrak izan daitezen, ezinbestekoa da proiektu-taldea 
eta proiektua gauzatzen duten gainerako langileak elkarlanean aritzea, etengabe (WWF, 2007).
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1.2 Plangintza operatiboaren ezaugarri nagusiak 

Plangintza operatiboaren ezaugarri nagusiak 2. irudian jaso ditugu, labur-labur. 

2. irudia. Plangintza operatiboaren ezaugarri nagusiak.

Iturria: guk geuk egina, WHO 2016 oinarritzat hartuta.
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2. KOORDINAZIO SOZIOSANITARIOA 

2.1  Lehentasun Estrategiko Soziosanitarioak 2017-2020

2017ko abenduan, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak (ASEK) 2017-2020 aldiko Eus-
kadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estrategikoak (ASLE) onartu zituen, koordinazio 
soziosanitarioaren erreferentzia-esparru estrategiko izan zitezen. 

2017-2020 aldiko ASLEen ikuspegi estrategikoak sei lehentasun soziosanitario eta 16 
proiektu autonomiko ditu.

Aurreko hurbilketa estrategikoetan maila orokorreko lehentasun eta osagaiek izan zuten lehen-
tasuna; hurbilketa horiek dira, adibidez, Euskal Herriko arreta soziosanitarioaren garapenerako 
plan estrategikoa 2005-2008 ASEK (2005), Arreta Soziosanitarioaren Jarraibideak Zehazteko 
Esparru Agiria (ASEK, 2011) eta 2013-2016 aldiko Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Ildo Es-
trategikoak (ASEK, 2013).

2017-2020 aldiko ASLEek aurrerapauso bat eman dute: maila ertain-txikiko ikuspegia dute eta 
jarduerak modu orekatuan, paraleloan eta maila guztietan lehenesten dituzte; era horretan, osa-
gaien garapena oinarritua, pixkanakakoa, aldiberekoa, maila anitzekoa eta orekatua izango da 
(ASEK, 2017).

3. irudia. ASLE 2017-2020: lehentasunak eta proiektuak.

Iturria: ASEK 2017.
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2.2  Arreta eta koordinazio soziosanitarioa Bizkaian

Bizkaiko eta Euskadiko arreta soziosanitarioak zera behar du: osasun- eta gizarte-zerbitzuak 
ematen dituzten erakundeak bateratzeko eta koordinatzeko eremu komun bat, zabala eta inklu-
siboa, pertsonen eta, bereziki, arrazoi komplexu eta askotarikoengatik eremu horretan presta-
zio-hartzaile diren kolektibo zehatzen inguruan antolatua.

Euskadin, orokorrean, arreta soziosanitarioaren definiziotzat Gizarte Zerbitzuei buruzko aben-
duaren 5eko 12/2008 Legean jasotakoa hartu da: “Osasun-arazo larriak direla-eta, edo eginkizunen 
arloko mugak direla-eta, eta/edo gizartetik bazterturik geratzeko arriskua dela-eta, pertsona batzuek 
behar dituzten zainketek osatzen dute arreta soziosanitarioa, osasun-arreta eta gizarte-arreta aldi be-
rean biltzen dituena, koordinatua eta egonkorra, arreta jarraituaren printzipioarekin bat datorrena”.

Bestela esanda, pertsona batek egoera jakin batzuk direla eta behar dituen osasun- eta gizar-
te-arreta eta -zaintza profesional edo informalez ari gara. Eta arreta eta zaintza hori modu koor-
dinatuan (elkarren berri izanez, elkarlanean eta elkarrenganako konfiantzarekin), aldi berean eta 
modu egonkorrean (ez esku-hartze puntualekin, esku-hartze iraunkorrekin baizik) eskaini behar 
dira.

Aurreko paragrafoan aipaturiko premia-egoerak konplexuak, mistoak eta askotarikoak direnez, 
premia-egoerei erantzun diezaieketen sistema eta politika publikoak koordinatzeko eremuak 
sortzearen aldeko apustua egin dugu (Arartekoa 2007, ASEK 2011, ASEK 2013).

Alde horretatik, ASLEen izenburuak berak, “Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Lehentasun Estra-
tegikoak 2017-2020. Bi sistema, pertsona bat”, argi uzten du arreta soziosanitarioaren ardatzak 
(erakundeak, egiturak eta organigramak alde batera utzita) pertsonen premiak direla eta 
premia horiei bi sistema bereiziren bitartez erantzuten zaiela (ASEK, 2017).

2.2.1  Koordinazio soziosanitarioko erakunde eta agenteak

Hona hemen Bizkaiko erakunde eta agente soziosanitarioen zerrenda: 

2.2.1.1 Erakundeak 

 •  Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)
 •  Eusko Jaurlaritzako (EJ) Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila (EGPS)
 •  Eusko Jaurlaritzako (EJ) Hezkuntza Saila (HS)
 •  Eusko Jaurlaritzako (EJ) Osasun Saila (OS)
 •  Bizkaiko Osasun Ordezkaritza (BOO).
 •  EUDEL 
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2.2.1.2 Agenteak 

 •  EJko Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordea.
 •  EJko Osasuneko sailburuordea.
 •  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak (KSA).
 •  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak (BKS).
 •  BFAko Gizarte Ekintzako diputatua (GED, ASEKeko kide gisa).
 •  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria (APSZ, ASEKeko ordezko kide 

eta lurralde-koordinatzaile politiko gisa).
 •  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaria (GIZ).
 •  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaria (AGSZ). 
 •  EJko Hezkuntza Berrikuntzako zuzendaria (HBZ). 
 •  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 •  Mendetasunaren Balorazio eta Orientazio Zerbitzuko burua
 •  Osakidetzak izendaturiko ordezkariak. 
 •  Bizkaiko erakunde Sanitario Integratuek (ESIek) izendaturiko erreferenteak.
 •  EUDELek eta Udalek izendaturiko erreferenteak. 

2.2.2 Gobernantza 

Epe ertainera, asmoa da Lurralde Koordinazio Soziosanitarioko Egitura (LKSE) formal bat 
sortzea; egitura horren osaera, funtzioak eta funtzionamendua zehazteko daude. Bitartean, Biz-
kaian koordinazio soziosanitarioaren gobernantzaz arduratzen den izatezko lan-talde egonkor 
bat dago: Bizkaiko Koordinazio Soziosanitarioaren Talde Eragilea. Talde horretan koordina-
tzaile autonomikoek eta Bizkaiko lurralde-koordinatzaileek parte hartzen dute; baita, noizbehin-
ka, beste arlo batzuetako profesionalek ere, gauzatu beharreko jardueren arabera.  

2017ko irailean, LKSE formalizatu aurretik, Bizkaiko Koordinazio Soziosanitarioaren Talde Era-
gileak (TE) koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua aldatzea planteatu zuen. Gau-
zak horrela, eredua arinagoa izan zedin eta erabaki-mailak zehazte aldera, Lurralde Historiko ba-
koitzeko lau maila operatibo ezartzea adostu zuten. Hauek dira maila horiek:

 •  Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioko (BOP) proiektuetan parte hartzen duten eta 
proiektu horiek gauzatzeaz arduratzen diren profesionalen maila (4. maila). 

 •  Maila teknikoa, hau da, koordinatzaile soziosanitario autonomikoei, Bizkaiko koordina-
tzaile soziosanitarioei eta EUDEL eta Osakidetzak izendaturiko erreferenteei dagokie-
na (3. maila); horien zeregin nagusia BPO idaztea eta segimendua egitea da. 

 •  Beste maila bat, Bizkaiko Foru Aldundiko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzenda-
riari eta Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkariari dagokiena (2. maila); horien zeregina 
koordinazio soziosanitarioko proposamenak onartzea eta lehenestea da.
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 •  Eta azkenik, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordeak, Osasuneko sailburuor-
deak eta Bizkaiko Gizarte Ekintzako diputatuak osaturiko maila (1. maila); horien zere-
gina 2. eta 3. mailetan adosturiko akordio eta erabakiak berrestea edo onestea da.

4. irudian agenteen zerrenda jaso dugu, gobernantza-mailen arabera. Irudi horretan, halaber, 
maila bakoitzeko zeregin nagusiak deskribatu ditugu. 

4. irudia. Bizkaiko gobernantza soziosanitarioko agente, zeregin eta mailak.

 
Iturria: guk geuk egina.

2.2.3 Eskaria: premia soziosanitarioak dituzten pertsonak 

Esan bezala, arreta soziosanitarioa zabala eta inklusiboa da eta arreta hori edonork jaso dezake. 
Hala ere, arlo soziosanitarioko arreta-premia hainbat faktorek baldintzatzen dute. 

Gauzak horrela, arreta soziosanitarioa jasotzen dute, bereziki, osasun-arazo larri, muga funtzio-
nal edota gizarteak baztertzeko arriskuagatik osasun- eta gizarte-arreta koordinatu, aldibereko 
eta egonkorra behar dutenek; arreta hori eskaintzen denean, gainera, eraginkortasunaren eta 
iraunkortasunaren printzipioak bete behar dira (Eusko Jaurlaritza, 2008).

12/2008 Legeak dio, gainera, arreta soziosanitarioko zerbitzuek autonomiaren, gizarteratzea-
ren eta larrialdien edo babesgabetasunaren inguruko egoerei erantzungo dietela, eta batez ere 
arrisku-egoeren prebentzioari erreparatuko diotela (Eusko Jaurlaritza, 2008). Beheko irudian 
bereziki arreta jaso dezaketen kolektiboen zerrenda egin dugu.
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5. irudia. Premia soziosanitarioak dituzten pertsonak.

Iturria: guk geuk egina, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea oinarritzat hartuta.

2.2.4 Eskaintza: Bizkaian eskura dauden baliabideak

Orain gizarte- eta osasun-premiei erantzuteko Bizkaian zer baliabide ditugun azalduko dugu la-
bur-labur.

Arreta soziosanitarioaren esparruan kontuan hartu behar dugu baliabide, bitarteko, zerbitzu eta 
programa horiek ez daudela gizarte- eta osasun-baliabideetatik bereiz eta modu koordinatu eta 
bateratuan lan egiten dutela, dagozkien eskumenekin.

Euskadiko Baliabide Soziosanitarioen Mapan (ASEK, 2015) baliabide soziosanitarioak honela 
daude sailkatuta: 

Protokoloak eta programak
Asistentzia soziosanitarioaren koordinazioa lantzeko finantza- eta antolaketa-baliabideak. Nor-
malean zeharkakoak dira, ez dute kokaleku zehatzik eta gizarte- eta osasun-laguntzako askotari-
ko arloetan gauzatzen dira.

Baliabide anbulatorioak
Premia soziosanitarioak dituzten pertsonei esparru fisiko zehatz batean eta erregimen anbulato-
rioan arreta ematen dieten laguntza-baliabideak.

Egoitza-baliabideak
Premia soziosanitarioak dituzten pertsonei esparru fisiko zehatz batean arreta ematen dieten 
laguntza-baliabideak, gaua igarotzea barne (aldi batean edo betiko).

Bizkaian guztira 179 baliabide soziosanitario daude, 6. irudian ikusten den moduan. 
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6. irudia. Baliabide- eta plaza-mota eta -kopurua

Iturria: Bizkaiko Baliabide Soziosanitarioen Mapa, ASEK 2015.

Baliabideen % 50 egoitzak dira, % 30 protokolo eta programak eta % 20 baliabide anbulatorioak. 

Guztira 1858 plaza soziosanitario daude, 6. irudian ikusten den bezala. Protokoloen eta progra-
men izaera dela eta, irudian ez ditugu kontuan hartu. 

7. irudia. Plazen banaketa. 

Iturria: Bizkaiko Baliabide Soziosanitarioen Mapa, ASEK 2015.

Egoitzetako plazen eta plaza anbulatorioen banaketa 7. irudian jaso dugu. Grafikoan ikusten den 
bezala, plazen % 65 egoitzetan dago eta % 35 plaza anbulatorioak dira. 
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3.  BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA  
2018-2020

3.1  Hitzarmen instituzionala 

2018-2020 aldiko BPOa koordinazio soziosanitarioa kudeatzeko funtsezko tresna da. Konpro-
miso- eta erreferentzia-agiri bat denez, arreta soziosanitarioan esku hartzen duten agente eta 
erakundeentzako ibilbide-orri baten modukoa da.

3.2 Helburu orokorra 

2018-2020 aldiko BPOren helburu orokorra gizarte- eta osasun-arloko eta beste arlo batzue-
tako instituzio eta erakundeak egoki koordinatzea ziurtatzea da, gizarte- eta osasun-premiak di-
tuzten pertsonei ahalik eta arreta onena eskaintzeko. Planak, halaber, jarduerak koherenteak iza-
tea eta baliabideak, informazioa eta ezaupideak zentzuz eta eraginkorki aprobetxatzea ziurtatu 
behar du.

3.3  Helburu espezifikoak 

Datozen irudietan 2018-2010 aldiko BPOko proiektu eta helburuak laburtu ditugu. 8. irudian 
Planaren 24 proiektuak daude azalduta, lehentasun estrategikoaren arabera ordenatuta. Ondo-
ren, 9. irudian, proiektu bakoitzeko helburuak jaso ditugu. 

8. irudia. 2018-2020 aldiko BPOko proiektuak, lehentasun estrategikoaren arabera.

Iturria: guk geuk egina.
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Helburu-moten arabera, 24 proiektuak arlo hauetan sailka ditzakegu: 

a) Gobernantza soziosanitarioa (G).
b) Baliabide soziosanitarioak antolatzea eta erabiltzea (A/E).
c) Prebentzio soziosanitarioa (P).
d) Finantziazio soziosanitarioa (F).
e) Informazio-sistema soziosanitarioak (IS).

9. irudia. BPO 2018-2020: helburuak. 

Iturria: guk geuk egina.

3.4 Helmena 

 •  Geografikoa – Bizkaiko Lurralde Historikoa.
 •  Instituzionala – 2.2.1 atalean aipaturikoa.
 •  Xede-populazioa – 2.2.3 atalean aipaturikoa.
 •  Estrukturala – 2.2.4 atalean aipaturikoa. 
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4. PROIEKTUAK 

4.1 Sarrera

Orain 24 proiektuak eta dagozkien ekintzak azalduko ditugu. Proiektu bakoitzak 10. irudian ja-
sotako informazioa du.

10. irudia. Proiektuen fitxaren edukia

 Iturria: guk geuk egina.
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4.2 Proiektuak lehentasun estrategikoaren arabera

4.2.1 Koordinazioaren egituraketa soziosanitarioa

4.2.1.1 Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa 2018-2020  

a) Helburua 

2018-2020 aldiko Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa egitea.

b) Justifikazioa

2017-2020 ASLEak Bizkaian proiektu eta ekintza zehatz bihurtze aldera egin dugu 2018-2020 
aldirako BPO. 

BPOk Bizkaiko arreta soziosanitarioan esku hartzen duten instituzio eta erakundeei egoki koor-
dinatzeko eta zerbitzu ahalik eta onena eskaintzeko behar duten esparru operatiboa ematen die. 

2018-2020 aldirako BPOren xedea da ongi zehaztutako alderdi teknikoetan aurrera egitea eta, 
halaber, koordinazio-helburu eta akordioak agiri batean jasotzea, Bizkaiko koordinazio soziosa-
nitarioaren ibilbide-orri giza. 

c) Iraupena 

36 hilabete (2018-2020 aldia).

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 

e) Emaitza 

BPO 2018-2020 eta haren segimendua. 

f) Emaitza egiaztatzea 

BPO 2018-2020 koordinatzaile soziosanitario autonomikoei eta Bizkaiko koordinatzaile sozio-
sanitarioei (talde eragileari) bidaltzea 2017ko abenduaren 31 baino lehen. 
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g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 Idazkaritza teknikoa 03/10/2017 15/12/2017 APSZ Akta 

A2 Informazioa biltzea 04/10/2017 30/11/2017 APSZ Gordailua 

A3 Hamabost egunez behingo bilerak 04/10/2017 11/12/2017 TE BPOren bertsioak

A4 BPO TEri bidaltzea 31/12/2017 31/12/2017 APSZ BPOren azken bertsioa

A5 TEa egindako BPOaren berrikuzpena 01/01/2018 31/03/2018 APSZ BPOren bertsio berria 

A6 BPO zuzentzea 01/09/2018 20/09/2018 APSZ BPOren bertsio berria 

A7 BPO zuzentzea 01/02/2019 20/02/2019 APSZ BPOren bertsio berria 

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Idazkaritza teknikoa 15/12/2017  

A2 Informazioa biltzea 30/11/2017

A3 Hamabost egunez behingo bilerak 11/12/2017

A4 BPO TEri bidaltzea 31/12/2017

A5 TEa egindako BPOaren berrikuzpena 31/03/2018

A6 BPO zuzentzea 20/09/2018

A7 BPO zuzentzea 20/02/2019

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Idazkaritza teknikoa Akta 

A2 Informazioa biltzea Informazioa bidaltzeko e-mailak

A3 Hamabost egunez behingo bilerak Bidalitako e-maila 

A4 BPO TEri bidaltzea E-maila zuzenketekin

A5 TEa egindako BPOaren berrikuzpena Bertsioa berria bidaltzeko e-maila

A6 BPO zuzentzea Bertsioa berria bidaltzeko e-maila

A7 BPO zuzentzea Bertsioa berria bidaltzeko e-maila
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 4.2.1.2 Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua  

a) Helburua 

Maila anitzeko gobernantza-eredu bat adostea, koordinazio soziosanitarioan plangintza, eraba-
kiak hartzea, kudeaketa eta eraginkortasuna errazteko. 

b) Justifikazioa

Koordinazio soziosanitarioaren lurralde-egitura formalizatu aurretik, 2.2.2 atalean esan bezala, 
gobernantza-eredua aldatzea komeni da. Gauzak horrela, eredua arinagoa izan dadin eta eraba-
ki-mailak zehazte aldera, lau maila operatibo ezartzea proposatu dugu:

 •  BPOko proiektuetan parte hartzen duten eta proiektu horiek gauzatzeaz arduratzen 
diren profesionalen maila (4. maila). 

 •  Maila teknikoa, hau da, koordinatzaile soziosanitario autonomikoei, Bizkaiko koordina-
tzaile soziosanitarioei eta EUDEL eta Osakidetzak izendaturiko erreferenteei dagokie-
na (3. maila); horien zeregin nagusia BPO idaztea eta segimendua egitea da. 

 •  Beste maila bat, Bizkaiko Foru Aldundiko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzenda-
riari eta Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkariari dagokiena (2. maila); horien zeregina 
koordinazio soziosanitarioko proposamenak onartzea eta lehenestea da.

 •  Eta azkenik, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordeak, Osasuneko sailburuor-
deak eta Bizkaiko Gizarte Ekintzako diputatuak osaturiko maila (1. maila); horien zere-
gina 2. eta 3. mailetan adosturiko akordio eta erabakiak berrestea edo onestea da.

c) Iraupena 

Mugagabea, akordio berri batekin ordezten den arte. 

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  EJko Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordea.
 -  EJko Osasuneko sailburuordea.
 -  BFAko Gizarte Ekintzako diputatua.
 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.
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e) Emaitza 

Maila anitzeko erabaki eta jarduera-esparru bat izatea, Bizkaiko koordinazio soziosanitarioan go-
bernantza errazteko. 

f) Emaitza egiaztatzea 

Lau gobernantza-mailek 2018ko ekainetik aurrera antolaturiko eta egindako bileren kronogra-
ma eta aktak edukitzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-
eguna

Amaiera-
eguna

Arduradu-
na

Emaitza

A1 Gobernantza-ereduaren berri ematea 2018/06/04 2018/06/04 TE Aurkezpena

A2 N1 Akordioak berrestea 2018/06/04 2019/11/30 1. MAILA Kronograma eta aktak

A3 N2 BPO onartzea 2018/06/04 2019/11/30 2. MAILA Kronograma eta aktak

A4 N3 BPOren segimendua egitea 2018/06/04 2019/11/30 3. MAILA Kronograma eta aktak

A5 N4 BPOko proiektuak lantzea 2018/06/04 2019/11/30 4. MAILA Kronograma eta aktak

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Gobernantza-ereduaren berri ematea 2018/06/04  

A2 N1 Akordioak berrestea 2019/11/30

A3 N2 BPO onartzea 2019/11/30

A4 N3 BPOren segimendua egitea 2019/11/30

A5 N4 BPOko proiektuak lantzea 2019/11/30

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
 %

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Gobernantza-ereduaren berri ematea Agiria bidaltzeko e-maila 

A2 N1 Akordioak berrestea Urteko jardueren laburpena

A3 N2 BPO onartzea Urteko jardueren laburpena

A4 N3 BPOren segimendua egitea Urteko jardueren laburpena

A5 N4 BPOko proiektuak lantzea Urteko jardueren laburpenap 
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4 .2.1.3 Koordinazio soziosanitario operatiboko organoak arautzea 

a) Helburua 

Proiektu honek bi helburu ditu. Batetik, Bizkaiko Batzorde Soziosanitarioa (BBS) eratzea, kole-
giatutako organo Informatzaile bezela, eta hurrengo funtzioak dituela: 

 •  Baliabide soziosanitario desberdinetara igarotzeko sarrera, irteera eta trantsizio irizpi-
deak eta prozedurak baieztatzea.

 •  Osasun-sistemako eta gizarte-zerbitzuetako sistemako kideak diren erakundeko kon-
tsulta-organoa izatea.

 •  Osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzu-sistemaren arteko kolaborazioa eta koordin-
zazioa erraztea.

BBSak konposizio mistoa izango du, osasun-sistemaren eta gizarte-zerbitzuetako sistemaren ba-
rruko erakunde konpetenteek izendatutako 3.mailako ordezkariez eratuta.

Eta bestetik, azpibatzorde espezializatuak (AE) martxan jartzea. Azpibatzorde horien zeregin 
nagusia eguneroko gaien inguruko erabakiak hartzea izango da. Batzordeko kideak 4. mailako 
agenteak izango dira, zehazki bi sistemek izendaturiko erreferenteak. Halaber, aurrez ikusten da 
BBSa bilduta ez dagoen bitartean, AEk onartu ahal izango duten izendatutako funtzio erlazioa. 

b) Justifikazioa

Gaur egun hainbat batzorde soziosanitario daude: batzuk arautuak, egoitza-unitate soziosanita-
rioen sarbidea (EUSS) aztertzen duena, adibidez; eta beste batzuk arautu gabeak, desgaitasunak 
dituzten pertsonentzako bitartekoen sarbidea kudeatzen duena, sasun mentaleko arazoak dituz-
ten pertsonei zer baliabide eskaini zehazten duena eta bazterkeriaren inguruko gaiak kudeatzen 
dituena, adibidez.

Dauden batzordeetan parte hartzen dutenek adierazi dutenaren arabera, badirudi eraginkorra-
goa dela lurralde-batzorde soziosanitario bakarra izatea. Batzorde horren zeregina ez litzateke 
kasuak aztertzea izango, baliabide soziosanitarioak eskuratzeko irizpide eta prozedurak ezar-
tzea eta sarrera-, irteera- eta trantsizio-protokolo eta -ibilbideak diseinatzea baizik; guztia hura 
azpibatzorde espezializatuek egindako proposamenak ezagututa.
 

c) Iraupena 

Hamar hilabete, BBS eta AE arautzen dituen FDa egiteko.
BBSren funtzionamendua mugagabea izango da. 

d) Erakundeak eta Agenteak 
 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria izendaturiko erreferente bat. 
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendariak izendaturiko erreferenteak.
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 -  Haur arretan konpetentea den zuzendaritzak izendaturiko erreferenteak.
 -  Bizkaiko Osasun Ordezkaritzak izendaturiko erreferenteak.
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareak izendaturiko erreferenteak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak.
 -  EUDELek izendaturiko bi erreferente; Bizkaiko udalerri edo mankomunitateetako 

erreferenteen zerrendatik hartu behar ditu.

e) Emaitza 

BBSren eta AEen zereginak eta osaera zehazten dituen FD argitaratzea.

f) Emaitza egiaztatzea 

Foru Dekretua 2018ko urrian argitaratzea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2018/01/10 2018/01/10 APSZ E-maila 

A2 LT lanean hastea – 1. bilera 2018/01/25 2018/01/25 BBS-AE Akta

A3 BBS eta AEak diseinatzea 2018/01/25 2018/03/01 BBS-AE BBSren eta AEen diseinua

A4 Agenteak jakinaraztea 2018/03/02 2018/03/15 APSZ Dokumentazioa

A5 FD idaztea 2018/03/02 2018/09/30 APSZ Zirriborroa

A6 FD argitaratzea 2018/10/25 2018/10/25 APSZ BBSren FD

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 LTren deialdia 2018/01/10

A2 LT lanean hastea – 1. bilera 2018/01/25

A3 BBS eta AEak diseinatzea 2018/03/01

A4 Agenteak jakinaren gainean jartzea 2018/03/15

A5 FD idaztea 2018/09/30

A6 FD argitaratzea 2018/10/25

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko   % Desbideratzeko arrazoia

A1 LTren deialdia Deialdiaren e-maila 

A2 LT lanean hastea – 1. bilera 1. bileraren akta

A3 BBS eta AEak diseinatzea BBSren diseinu txostena

A4 Agenteak jakinaraztea Ibilbideen e-maila

A5 FD idaztea BBSren FDren zirriborroa

A6 FD argitaratzea BBSren FDren argitalpena
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4.2.1.4 Erakunde sanitario integratuetako batzorde soziosanitarioen lankidetza-formulak 

a) Helburua 

Lankidetza-formulak ezartzea, gizarte- eta osasun-aitzindaritza bateratua errazteko, ESIetako 
batzorde soziosanitarioen funtzionamendua optimizatzeko eta esku hartzen duten agenteen 
partaidetza hobetzeko.

b) Justifikazioa

ESIetako batzorde soziosanitarioak eratzen dira arreta soziosanitarioko agenteak dagozkien 
eragin-eremuetan koordinatzeko. Elkartzeko eta koordinatzeko gune horietan, 2017-2020 aldi-
ko ASLEetako jarraibideak eta BPOn ezarritako helburuak kontuan hartuta lan egin behar dute.

Batzorde soziosanitarioak ongi antolatu eta egituratuz gero, gizarte- eta osasun-baliabideak 
errazago kudeatzen eta koordinatzen dira eta arreta soziosanitarioan eskumenak dituzten era-
kunde publikoen hurbilketa administratibo, funtzional, tekniko eta antolamenduzkoa errazten da.

ESIetako batzorde soziosanitarioak martxan jartzea lorpen handia izan den arren, gaur egun ba-
tzordeen funtzionamendua bateratu gabe dago. Osasun- eta gizarte-arloetan bat datoz: hobeto 
aprobetxatu behar dira, erakunde eta agente soziosanitarioen elkargune gisa. Halaber, premiaz-
koa da gizarte-zerbitzuek protagonismo handiagoa izatea eta proiektu estrategikoetan buru iza-
ten hastea. 

c) Iraupena 

Hogeitabost hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-zuzendaritza. 
 -  Bizkaiko Erakunde Sanitario Integratuak.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. 
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza 

Ondorioen txostena. Txosten horrek zehaztu behar du ESIetako batzorde soziosanitarioen gaur 
egungo funtzionamenduan zer arlo hobetu behar diren eta funtzionamendu hori optimizatzeko 
zer hobekuntza egin behar diren. 



25BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020

f) Emaitza egiaztatzea 

Txostena 2020ko ekainaren 25ean amaitua izatea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldeak sortzea 2018/06/25 2018/06/25 APSZ LTen deialdia

A2 1. LTren deialdia 2018/06/29 2018/06/29 OSASUNA E-maila

A3 1. LTren B1…Bn 2018/07/02 2019/12/21 1. LT Dokumentazioa 

A4 2. LTren deialdia 2018/06/29 2018/06/29 OSASUNA E-maila 

A5 2. LTren B1…Bn 2018/07/02 2019/12/21 2. LT Dokumentazioa 

A6 Azken txostena 2019/12/21 2020/06/25 APSZ Dokumentazioa 

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldeak sortzea 2018/06/25  

A2 1. LTren deialdia 2018/06/29

A3 1. LTren B1…Bn 2019/12/21

A4 2. LTren deialdia 2018/06/29

A5 2. LTren B1…Bn 2019/12/21

A6 Azken txostena 2020/06/25

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Lantaldeak sortzea TEri e-maila bidaltzea

A2 1. LTren deialdia 1. LTren deialdiaren e-maila

A3 1. LTren B1…Bn Bileren aktak

A4 2. LTren deialdia 2. LTren deialdiaren e-maila

A5 2. LTren B1…Bn Bileren aktak

A6 Azken txostena Azken txostena argitaratzea 
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4.2.2 Baliabideen egituraketa soziosanitarioa

4.2.2.1 Osasun mentaleko arazoak, desgaitasun edota mendekotasunen bat duten edo 
gizarteak baztertuta dauden pertsonak bideratzeko eta baliabide egokiak esleitzeko 
formulak zehaztea 

a) Helburua 

Osasun mentaleko arazoak, desgaitasun edota mendekotasunen bat duten edo gizarteak baz-
tertuta dauden pertsonek baliabide publikoak eskuratzeko prozedura arautzen duten dekretuak 
aztertzea, ibilbideak lotzeko eta, ondorioz, itxarote-zerrendak hobetzeko proposamena egiteko.

b) Justifikazioa

Kolektibo horiei dagokienez, TEk gai hauen gainean hausnartzea proposatzen du: 

 •  Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonentzako plazak falta dira.
 •  Baliabideak eskuratzeko itxarote-zerrendak antolatzeko irizpide bateratuak ezartzea 

komeni da, aurrez zehaztutako eta gizarte- eta osasun-zerbitzuekin adostutako ibilbi-
deak oinarritzat hartuta. 

 •  Finantziazioa ez dago doi-doi eta desdoitze horiek aztertu egin behar dira. Alde horre-
tatik, antzeko ezaugarriak dituzten plazak batera finantzatzeko konponbideak bilatzea 
edo baterako finantzaketa-esparru bat ezartzea komeni da. 

c) Iraupena 

Hogeitabat hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. 
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza 

Ibilbideak lotzeko eta itxarote-zerrendak hobetzeko proposamen teknikoa. 



27BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020

f) Emaitza egiaztatzea 

BBSa proposamen teknikoa 2020ko abenduan onartzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2019/04/01 2019/04/01 APSZ E-maila 

A2 LT lanean hastea - 1. bilera 2019/04/15 2019/04/15 LT Akta

A3 Bilera …n 2019/05/15 2020/04/15 LT Akta

A4 IZ hobetzeko proposamena 2020/04/15 2020/10/14 APSZ Proposamena 

A5 BBSri bidaltzea 2020/10/15 2020/10/15 APSZ E-maila 

A6 BBSk onestea 2020/12/01 2020/12/31 BBS Akta

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-
eguna 

Desbideratzeko arrazoia 

A1 LTren deialdia 2019/04/01  

A2 LT lanean hastea (1. bilera) 2019/04/15

A3 Bilera …n 2020/04/15

A4 IZ hobetzeko proposamena 2020/10/14

A5 BBSri bidaltzea 2020/10/15

A6 BBSk onestea 2020/12/31

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko 
arrazoia

A1 LTren deialdia Deialdiaren e-maila 

A2 LT lanean hastea (1. bilera) 1. bileraren akta

A3 Bilera …n n. bileraren akta

A4 IZ hobetzeko proposamena Behin betiko proposamena 

A5 BBSri bidaltzea Proposamena BBSri bidaltzeko e-maila

A6 BBSk onestea BBSren akta
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4.2.2.2 Egoitza-unitate soziosanitarioetako plazen sarrera- eta irteera-premien diagnostikoa 
eta optimizatzeko proposamena egitea 

a) Helburua 

Gaur egun Egoitza-unitate soziosanitarioetako (EUSS) plazetan dauden pertsonen profila eza-
gutzeko azterlan bat egitea. Azterlan hori kontuan hartuta, hobekuntza-proposamen bat egitea, 
plazak hobeto egokitzeko, dagozkien profilen arabera. Asmoa da prozesu horren amaieran foru
-dekretu bat lantzea, EUSSetako plazen sarbidea arautzeko eta optimizatzeko. 

b) Justifikazioa

Ekainaren 5eko 103/2012 Foru Dekretuko 3. artikuluaren arabera (BFA, 2012), “egoitza-unita-
te soziosanitarioak aldi baterako laguntza-baliabideak dira; autonomia funtzionala galdu duten 
pertsonei laguntza soziosanitarioa ematen diete, baldin eta dekretu honetan ezarritako premia 
soziala eta osasun-profila egiaztatzen badituzte. Gaitasun funtzionalak eta autonomia funtzio-
nala hobetzea da zentroon helburua, eta, bizitzaren azken fasean dauden pertsonen kasuan, bizi
-kalitatea ahal dela hobetzea”.

Antzeman dugu gaur egun EUSSetako erabiltzaile batzuk ez datozela zorrozki 103/2012 Foru 
Dekretuan ezarritako profilarekin bat. Beraz, derrigorrezkoa egiten da, baliabide intentsibo eta 
garesti horiek eraginkorki erabiltzeko proposamenak egitea (BFA, 2006). Horregatik guztiagatik, 
erabiltzaileen profilen egokitasuna aztertu beharra dago, batetik; eta ez dagozkien plazetan dau-
den profilentzako aukerak bilatu behar dira.

c) Iraupena 

Bederatzi hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. 
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.
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e) Emaitza 

Erabiltzaileen profilei buruzko azterlana eta EUSSetako sarbidea hobetzeko proposamena.
EUSSetako sarbidea arautzeko FD.

f) Emaitza egiaztatzea 

Erabiltzaileen profilei buruzko azterlana 2019ko irailaren 10erako eta EUSSetako sarbidea ho-
betzeko proposamena, 2019ko abenduak 10erako
EUSSetako sarbidea arautzeko FD, 2020ko martxoaren 10erako BAOn argitaratua.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2019/07/10 2019/07/10 APSZ E-maila 

A2 Profilak aztertzea 2019/07/10 2019/09/10 BKS Akta

A3 Hobetzeko proposamena egitea 2019/09/10 2019/12/10 APSZ Proposamena

A4 FD idaztea 2019/12/10 2020/02/10 APSZ FDren zirriborroa

A5 FD argitaratzea 2020/03/10 2020/03/10 BFA BAOko argitalpena

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera     Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 LTren deialdia 2019/07/10  

A2 Profilak aztertzea 2019/09/10

A3 Hobetzeko proposamena egitea 2019/12/10

A4 FD idaztea 2020/02/10

A5 FD argitaratzea 2020/03/10

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arra-
zoia

A1 LTren deialdia Deialdiaren e-maila 

A2 Profilak aztertzea TEk azterlana konpartitzea

A3 Hobetzeko proposamena egitea TEk proposamena konpartitzea

A4 FD idaztea BBSk egindako zirriborroa

A5 FD argitaratzea BAOko argitalpena
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4.2.2.3 Baliabide soziosanitarioen premiaren diagnostikoa 

a) Helburua 

Egoeraren diagnostikoa egitea; batetik, ematen den arreta zenbaterainokoa den jakiteko; eta 
bestetik, gizarte- eta osasun-sistemak betetzen ez dituen premiak dimentsionatzeko. Alde ho-
rretatik, azken helburua da premia guztiei erantzuteko zer baliabide eskaini behar diren jakitea. 

b) Justifikazioa

Baliabide soziosanitarioen sarbideari dagokionez, batzorde bakar bat (BBS) eratzeak (1.3 proiek-
tua) arreta soziosanitarioko sistema eta baliabideen sarrera-, irteera- eta trantsizio-irizpide eta 
-ibilbideak zehaztea eta baliabideak eskuratzeko irizpide eta prozedurak ezartzea erraztuko du.

Era horretan, hobeto ulertuko dugu Bizkaiko baliabide soziosanitarioen eskaria nolakoa eta zen-
batekoa den eta ikuspegi sistemiko eta zentralizatuarekin zehaztuko dugu arreta soziosanitario-
ko eskariei erantzuteko zer baliabide behar diren. 

Aurkezturiko arreta soziosanitarioko eskariak aztertuz gero, Administrazioaren aurrean azaldu-
riko premiak zenbaterainokoak diren jakin dezakegu; baina, benetan, arreta-premia eskaria bai-
no handiagoa da. Zehaztu gabeko benetako eskaria zenbaterainokoa den jakitea zaila den arren, 
hurbilketa bat egitea komeni da, arretaren alde hori zehazteko eta, era horretan, hutsarte hori 
betetzeko zer baliabide behar diren aztertzeko. 
 

c) Iraupena 

Hamalau hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 
 
 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaritza.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza
 
Baliabide soziosanitarioen gaur egungo eskaintzarekin betetzen den eskariaren diagnostikoa. 
Arreta soziosanitarioaren benetako eskaria balioestea. 
Baliabide soziosanitarioen gaur egungo eskaintzak betetzen ez dituen premiak zehaztea. 
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f) Emaitza egiaztatzea 

Betetzen den eskariaren diagnostikoa, 2019ko abendurako. 
Arreta soziosanitarioaren benetako eskariaren balioespena, 2020ko apirilerako.
Betetzen ez diren premien zehaztapena, 2020ko irailerako.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 BBSko LTren deialdia 2019/10/10 2019/10/10 APSZ E-maila 

A2 LT lanean hastea (1. bilera) 2019/10/17 2019/10/17 BBS Akta

A3 Betetzen den eskariaren diagnos-
tikoa egitea

2019/10/17 2019/12/20 BBS 1. zirriborroa

A4 Benetako eskaria balioestea 2019/12/20 2020/04/10 BBS 2. zirriborroa

A5 Arretaren hutsartea zehaztea 2020/04/10 2020/09/10 BBS 3. zirriborroa

A6 Txostena idaztea 2020/09/10 2020/11/10 APSZ Azken txostena

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia

A1 BBSko LTren deialdia 2019/10/10  

A2 LT lanean hastea (1. bilera) 2019/10/17

A3 Betetzen den eskariaren diagnostikoa egitea 2019/12/20

A4 Benetako eskaria balioestea 2020/04/10

A5 Arretaren hutsartea zehaztea 2020/09/10

A6 Txostena idaztea 2020/11/10

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 BBSko LTren deialdia E-maila

A2 LT lanean hastea (1. bilera) Akta

A3 Betetzen den eskariaren diagnostikoa egitea Diagnostikoaren txostena

A4 Benetako eskaria balioestea Benetako eskariaren txostena

A5 Arretaren hutsartea zehaztea Arretaren hutsarteari buruzko txostena

A6 Txostena idaztea Azken txostena
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 4.2.2.4 Bizkaiko baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa 

a) Helburua 

Baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa adostea eta egitea. Baliabide eta esku-har-
tze horiek ez dira hirugarren zerbitzu-zorrotzat hartuko, bi sistemetako edozeinetan (gizarte-ar-
loan zein osasun-arloan) eskaintzen diren baliabide eta esku-hartze multzotzat baizik. 

b) Justifikazioa

2013-2016 aldirako Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoetako (ASIE 2013-
2016) lehen proposamen estrategikoa zerbitzu soziosanitarioen zorro bat zehaztea zen, Jaurla-
ritzako Sailak, Foru Aldundiak eta Udalak zeharka eta sektore arteka koordinatzeko tresna gisa. 

Horretarako, sistemek elkarrekin adostu eta hornitu behar dituzte koordinatzeko, komunikatze-
ko, batera finantzatzeko eta ebaluatzeko tresna egokiak, herritarrek beren gizarte- eta osasun
-premiak betetzeko duten eskubidea gauzatzeko. Alde horretatik, ezinbestekoa da dagozkien 
administrazioak koordinatzea eta zerbitzu soziosanitarioen zorro bat sortzea (ASEK, 2013).

Plangintza hori zen, baina, benetan, 2013-2016 aldirako ASIEak idatzi eta bost urtera, gizarte
-sistemak (185/2015 Dekretua, urriaren 6koa) eta osasun-sistemak zerbitzu-zorro bereiziak di-
tuzte oraindik ere. 

Lehen esan bezala, 2017-2020 aldirako ASLEetan, gizarte- eta osasun-zaintza iraunkorren pre-
miak koordinazio funtzionalaren ikuspegitik daude zehaztuta. Alde horretatik, baliabide parteka-
tuen katalogoa (BPK) osatzen duten gizarte- eta osasun-arloetako esku-hartze eta baliabideak 
mantentzen eta garatzen dituzte. 

Halaber, lehentasun estrategikoek diote komunikatzeko, batera finantzatzeko eta ebaluatzeko 
tresnak funtsezkoak direla baliabide partekatuak funtzionalki egoki koordinatzeko, eta azpima-
rratzen dute eremu soziosanitarioa ez dela berezko baliabideak dituen hirugarren eremu bat.

c) Iraupena 

Hamazortzi hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Bizkaiko Erakunde Sanitario Integratuak.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. 
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.
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e) Emaitza 

Bizkaiko baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa.

f) Emaitza egiaztatzea 

BFAren atarian 2020ko abenduaren 20rako katalogoa argitaratzea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 BPKren LT 2018/07/02 2019/12/02 APSZ Deialdia

A2 Eskumenak mugatzea 2018/12/02 2020/07/12 LT Zirriborroa

A3 BPK idaztea 2018/07/12 2020/11/12 LT Agiria 

A4 TEk onestea 2019/11/12 2020/12/12 TE Aldaketak

A5 BPK argitaratzea 2019/12/20 2020/12/20 APSZ Katalogoa

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 BPKren LT 2019/12/02  

A2 Eskumenak mugatzea 2020/07/12

A3 BPK idaztea 2020/11/12

A4 TEk onestea 2020/12/12

A5 BPK argitaratzea 2020/12/20

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 BPKren LT eratzea Deialdiaren e-maila 

A2 Eskumenak mugatzea BPKren zirriborroa

A3 BPK idaztea BPKren txostena

A4 TEk onestea Aldaketen akta

A5 BPK argitaratzea BPKren txostena argitaratzea
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4.2.2.5 Egoitzen arloan aurrera egiteko elementu kritikoak sartzea 

a) Helburua 

Bizkaiko egoitza-sare soziosanitarioan aurrera egiteko lehentasuna duten elementu jakin batzuk 
sartzea ziurtatzea. Ikuspegia irekia den arren, abiapuntu gisa gai hauek izango dute lehentasuna: 
egoitzek derrigorrez osasun-ziurtagiria izatea eta bizitzaren amaierarekin eta Osakidetzaren eta 
egoitza-sarearen elkarreragingarritasunarekin zerikusia duten gaiak. 

b) Justifikazioa

Egoitzei Osasun Sailak ematen die derrigorrezko osasun-ziurtagiria, baina, dirudienez, hori ez 
da kasu guztietan gertatzen. Betekizun burokratiko hutsa dirudien arren, osasunarekin zerikusia 
duten arazoak sortuz gero segurtasuna ematen du. 

Bizitzaren amaierarekin zerikusia duten gaiei dagokienez, uztailaren 8ko 11/2016 Legeak, bizi-
tzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoak, zen-
tro eta erakunde soziosanitarioek eskaini behar dituzten bermeei buruzko titulu bat du (IV. titu-
lua). Seguruenik, titulu horretako 19, 20 eta 21. artikuluetako baldintzak betetzen dituzte, baina 
dagokion organoak egoitzei baldintza horiek bete ditzaten eskatzea komeni da. 
Elkarreragingarritasunari dagokionez, zaintza iraunkorra eta arreta kalitatezkoa izan daitezen 
ziurtatzeko funtsezkoa da informazio eta kudeaketa soziosanitarioko sistema, Osakidetzako his-
toria klinikoa eta farmaziako preskripzioak elkarreragingarriak izatea, 4.2.3.1o proiektuan des-
kribatu bezala. Alde horretatik, garrantzitsua da sistema sozialak eskura duen osasun-informa-
zioa osoa izatea, funtsezko gaiei segurtasuna ematen dielako, besteak beste preskripzioari.

c) Iraupena 

Hamalau hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinaziosoziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.
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e) Emaitza 

Barne-araudiak (BA) aldatzeko eta egoitzen osasun-ziurtagiriarekin, bizitzaren amaierako bal-
dintzekin eta Osasun Sailarekiko elkarreragingarritasunarekin zerikusia duten konpromisoak 
sartzeko eredu-proposamena. 

f) Emaitza egiaztatzea 

Proposamena KSAei 2020ko azaroaren 28rako bidaltzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea B1..Bn 2019/10/08 2019/10/08 APSZ E-maila

A2 Osasun-ziurtagiria 2019/11/08 2020/01/28 LT Agiria

A3 Bizitzaren amaiera 2020/01/28 2020/04/28 LT Agiria

A4 Elkarreragingarritasuna 2020/04/28 2020/07/28 LT Agiria

A5 Proposamena 2020/07/28 2020/11/28 LT Txostena

A6 Proposamena KSAei bidaltzea 2020/11/28 2020/11/28 APSZ Akta

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea B1..Bn 2019/10/08  

A2 Osasun-ziurtagiria 2020/01/28  

A3 Bizitzaren amaiera 2020/04/28  

A4 Elkarreragingarritasuna 2020/07/28  

A5 Proposamena 2020/11/28  

A6 Proposamena KSAei bidaltzea 2020/11/28  

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko arrazoia

A1 Lantaldea B1..Bn Jardueraren hasierako akta

A2 Osasun-ziurtagiria Agiria KSAei bidaltzea

A3 Bizitzaren amaiera Agiria KSAei bidaltzea

A4 Elkarreragingarritasuna Agiria KSAei bidaltzea

A5 Proposamena Agiria KSAei bidaltzea

A6 Proposamena KSAei bidaltzea Proposamena KSAei bidaltzeko akta
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4.2.2.6 Gizarte-zentro eta -zerbitzuetan osasun-prestazioak sortzeko eta/edo hornitzeko 
formulak

a) Helburua 

Gaiaren egoera aztertzea, hala ekonomiari nola gizarte-zentro eta -zerbitzuetan eskaintzen di-
ren osasun-zerbitzuei dagokienez. Azterketa horren arabera, gizarte-zerbitzuetan osasun-pres-
tazioak hornitzeko formulak adostea.

b) Justifikazioa

Prestazio soziosanitarioen katalogoko baliabide eta esku-hartzeei buruzko 2.4 proiektuan esan 
bezala, gizarte-sistemak eta osasun-sistemak zerbitzu-zorro bereiziak dituzte. 

2017-2020 aldirako ASLEetan, bigarren lehentasun estrategikoak dio arreta soziosanitarioko 
egiturek funtsezko bi elementu dituztela: batetik, baliabide eta esku-hartze soziosanitarioak ka-
talogatzea; eta bestetik, baliabide eta esku-hartze horien finantziazioa adostea. 

Gauzak horrela, ezinbestekoa da gizarte-zentro eta -zerbitzuetako osasun-zerbitzuak berrazter-
tzea, zer izaera eta dimentsio dituzten jakiteko, zer zama ekonomiko duten zehazteko eta, azke-
nik, gizarte-zerbitzuetan osasun-prestazioak hornitzeko eta finantzatzeko formula berriak pro-
posatzeko.

c) Iraupena 

Hamalau hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaritza.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Bizkaiko Erakunde Sanitario Integratuak.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza 

Gizarte-zentro eta -zerbitzuetako osasun-zerbitzuen inbentarioa eta dagokien kostu ekonomikoa.
Gizarte-zentro eta -zerbitzuetan osasun-prestazioak hornitzeko formula berrien proposamena.
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f) Emaitza egiaztatzea 

Osasun-zerbitzuen inbentarioa eta dagokien kostu ekonomikoa, 2019ko urrirako.
Gizarte-zentro eta -zerbitzuetan osasun-prestazioak hornitzeko formula berrien proposamena 
2020ko azarorako onartzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 BPKren LT 2019/10/02 2019/10/02 APSZ Deialdia

A2 Inbentarioa/Kostuen zenbatespena 2019/10/02 2020/10/02 LT Inbentarioa/Kostuak

A3 Formula berriak idaztea 2020/10/02 2020/11/30 LT Proposamena 

A4 TEk onestea 2020/11/30 2020/11/30 TE Formula berriak

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 BPKren LT 2019/10/02  

A2 Inbentarioa/Kostuen zenbatespena 2020/10/02

A3 Formula berriak idaztea 2020/11/30

A4 TEk onestea 2020/11/30

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko 
arrazoia

A1 BPKren LT Deialdiaren e-maila 

A2 Inbentarioa/Kostuen zenbatespena Inbentarioa eta kostuen txostena

A3 Formula berriak idaztea Formula berrien proposamena

A4 TEk onestea Txostenaren azken bertsioa 



38 BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020

4.2.3 Arretaren egituraketa soziosanitarioa 

4.2.3.1 Haur eta nerabe babesgabeentzako arreta koordinatzeko protokoloa 

a) Helburua 

Osakidetzaren eta haur eta nerabe babesgabeei arreta ematen dieten udalerrietako (lehen mai-
lako arreta) gizarte-zerbitzuen eta lurraldeko gizarte-zerbitzuen (bigarren mailako arreta) artean 
jarduerak koordinatzeko esparru-protokolo orokorra lantzeko talde teknikoan parte hartzea.

b) Justifikazioa

Gizarte Politiketako Sailburuordetzak Osasun Sailburuordetzari planteatu dio ezinbestekoa dela 
«Osakidetzaren eta haur eta nerabe babesgabeei arreta ematen dieten udalerrietako (lehen mai-
lako arreta) gizarte-zerbitzuen eta lurraldeko gizarte-zerbitzuen (bigarren mailako arreta) ar-
tean jarduerak koordinatzeko esparru-protokolo orokorra» egitea eta Euskadin aplikatzea.

Protokolo horren helburu nagusia da osasun-arloan esku hartzeko esparru hauetan jarduera
-prozedura espezifikoak zehaztea:
 •  Lehen mailako arreta.
 •  Pediatriako larrialdiak eta ospitaleratzeak, neonatologia, erdiberriak eta erditzeak.
 •  Adimen-osasuneko larrialdiak.

Horretarako, protokoloaren edukia kalitatezkoa eta lortu nahi diren helburuetarako teknikoki 
egokia izan dadin, lantalde tekniko bat eratzea komeni da, protokolo hori egiteko lanak sustatu 
eta egin ditzan.

Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren asmoa da lantalde teknikoak Osakidetzako, hiru Foru 
Aldundietako, Bilbo, Donostia eta Gasteizko Udaletako, EUDELeko eta Eusko Jaurlaritzako or-
dezkariak izatea; hori, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eta Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Sailaren bitartez.

c) Iraupena 

Hogeitalau hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  EJko Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordetza. 
 -  EJko Osasuneko sailburuordetza.
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
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 -  Arabako Foru Aldundiaren zuzendaritza konpetentea.
 -  Bizkaiko Foru Aldundia ren zuzendaritza konpetentea.
 -  Gipuzkoako Foru Aldundia ren zuzendaritza konpetentea.
 -  Bilboko Udala.
 -  Donostiako Udala.
 -  Gasteizko Udala. 

e) Emaitza 

Osakidetzaren eta haur eta nerabe babesgabeei arreta ematen dieten udalerrietako (lehen mai-
lako arreta) gizarte-zerbitzuen eta lurraldeko gizarte-zerbitzuen (bigarren mailako arreta) ar-
tean jarduerak koordinatzeko esparru-protokolo orokorra.

f) Emaitza egiaztatzea 

Protokoloa irekia.euskadi.eus-en argitaratzea 2019ko abenduan.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2018/01/17 2018/01/17 EJ Gutuna

A2 LTren jarduera 2018/02/02 2019/12/01 LT Aktak

A3 Protokoloa argitaratzea 2019/12/15 2019/12/15 EJ Protokoloa

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 LTren deialdia 2018/01/17  

A2 LTren jarduera 2019/12/01

A3 Protokoloa argitaratzea 2019/12/15

a) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 LTren deialdia Akta 

A2 LTren jarduera Informazioa banatzeko e-mailak

A3 Protokoloa argitaratzea Bidalitako e-maila 
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4.2.3.2 Bizkaiko LGBTren jardunbide egokien gida egitea 

a) Helburua 

Jardunbide egokien gida bat egitea. Gida horrek laguntza goiztiarra baloratzeko taldeen (LGBT) 
funtzionamendu-irizpideak zehaztu behar ditu eta balorazio-prozesua, arreta pertsonalizatuko 
planaren garapena eta plan horren ebaluazioa eta segimendua ziurtatu behar ditu. 

b) Justifikazioa

LGBT kudeaketa publikoko kide anitzeko organo bat da, BFAri atxikia, eta kasuak baloratzen eta 
proposamen teknikoak egiten modu koordinatuan lan egiten duten osasun-sistemako, hezkuntza
-sistemako eta gizarte-zerbitzuen sistemako profesional adituez osatua dago (Eusko Jarlaritza 
2016a, BFA 2017).

Bizkaiko LGBTen ibilbideak eta esperientziak talde horien antolamenduari eta funtzionamen-
duari buruzko ezaupide ugari ekarri ditu. 

BFAren asmoa da LGBTen antolamenduko eta funtzionamenduko jardunbide egokiak zehaztea, 
bi helbururekin: batetik, praktikan aldakortasuna gutxitzea; eta bestetik, LGBTek balorazio-pro-
zesuan, arreta pertsonalizatuko planaren garapenean eta plan horren ebaluazioan eta segimen-
duan gauzatutako jardunbide egokien (JE) erabilera dokumentatzea eta estandarizatzea. 

c) Iraupena 

Hamazortzi hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Laguntza Goiztiarra Baloratzeko Taldeetan izendaturiko erreferenteak. 
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritzak izendaturiko erreferenteak.
 -  Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.

e) Emaitza 

LGBTen praktika-ona gidaliburua.
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f) Emaitza egiaztatzea 

Gidaliburua 2019ko abenduan argitaratzea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2018/07/08 2018/07/08 APSZ E-maila 

A2 JEak berraztertzea 2018/07/18 2018/12/18 LT JEei buruzko txostena

A3 JEak estandarizatzea 2018/12/18 2019/04/18 LT Prozedura 

A4 JEen gida idaztea 2019/04/18 2019/11/18 APSZ JEen gida

A5 JEen gida zabaltzea 2019/11/18 2019/12/18 APSZ E-maila

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2018/07/08  

A2 JEak berraztertzea 2018/12/18

A3 JEak estandarizatzea 2019/04/18

A4 JEen gida idaztea 2019/11/18

A5 JEen gida zabaltzea 2019/12/18

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 Lantaldea Jardueraren hasierako akta 

A2 JEak berraztertzea JEen zerrenda

A3 JEak estandarizatzea Prozeduren eskuliburua

A4 JEen gida idaztea Eskuliburua idaztea

A5 JEen gida zabaltzea Eskuliburua argitaratzea 
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4.2.3.3 Indarrean dauden protokoloetan adostutako irizpideak bateratzea 

a) Helburua 

Adostutako irizpideak bateratzea eta koordinazio soziosanitarioko egitura formaletara erama-
tea, ezartzen eta etengabe hobetzen jarraitu ahal izateko. 

(1) Arreta soziosanitario integraleko banako programa.  
(2) Alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA).
(3) Birjinetxe egoitza – Bilboko ESI. 
(4) Premia konplexuak dituzten adingabeak. 
(5) Zainketa aringarriak. 
(6) Bizkarrezur-muinean lesioa dutenak: presazko laguntza teknikoa eskatzea.

b) Justifikazioa

Behean azalduko dugu protokolo bakoitzaren justifikazioa.

c) Iraupena 

Hogeitamabost hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Haur arretan konpetentea den zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza 

Indarrean dauden protokoloak ezartzeko eta etengabe hobetzeko aurrerapausoak ematea. 

f) Emaitza egiaztatzea 

2020ko azarorako protokoloak eguneratzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Aztertzea eta segimendua egitea 2018/01/02 2020/11/30 APSZ Dokumentazioa

A2 Protokoloa eguneratzea 2018/01/02 2020/11/30 APSZ Protokoloa eguneratzea
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(1) Arreta soziosanitario integraleko banako programa 

a) Helburua 

Mendekotasuna baloratzea eskatzen duten pertsonei arreta hobea eskaintzea eta, horretarako, 
diziplinarteko esku-hartze bateratuetan parte hartzen duten profesional eta agente guztiek ba-
tera eta modu koordinatuan lan egitea, eta, zehazki, banako arreta-programa (BAP) arreta inte-
gral eta integratuan sartzea. 

b) Justifikazioa

Arreta geriatrikoaren oinarria balorazio integrala eta arreta-planak egitea da. Alde horretatik, 
mendekotasunak dituzten pertsonentzako zerbitzuen filosofiaren euskarriak arreta pertsonali-
zatu integrala izan behar du.

(2) Alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA)

a) Helburua 

AEA diagnostikatu dieten pertsonei mendekotasuna baloratzeko eta egoera horretan laguntze-
ko lankidetza-protokoloa ezartzea Bizkaian. 

b) Justifikazioa

AEA nerbio-sistema zentralaren endekapenezko gaixotasun progresibo bat da. Prebalentzia txi-
kia duen arren, osasun-arazo handia da, larria delako eta pertsonei eta haien familiei oinaze han-
dia eragiten dielako. 

AEA duten pertsonek eta haien familiek erantzun bizkor, koordinatu eta eskuragarriak behar di-
tuzte. Gaitzak bizkor egiten du aurrera eta gaixoen premiak ugaritu egiten dira; horregatik, fun-
tsezkoa da esku hartzen duten erakundeen ekintza guztiak koordinatzea. AEA diagnostikatu 
dieten pertsonei mendekotasuna baloratzeko eta egoera horretan laguntzeko lankidetza-proto-
koloa ezinbesteko baliabidea da arreta koordinatzen dela ziurtatzeko. 

(3) Birjinetxe egoitza – Bilboko ESI 

a) Helburua 

Bilbo-Basurto ESIren eta Txurdinagako foru-egoitza soziosanitarioaren (Birjinetxe) artean akor-
dio bat adostea, Birjinetxe EUSSen osasun- eta gizarte-premiak dituzten pertsonen arreta inte-
gratu eta jarraitua sektore artean koordinatzeko lankidetza-protokolo bat egiteko eta, era horre-
tan, egoitzako gaixoen zaintza iraunkorra dela ziurtatzeko. 
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b) Justifikazioa

2014ko azaroan lantalde bat eratu zen, eta lantalde horretan parte hartu zuten BFAko balora-
zio- eta orientazio-zerbitzuak, Birjinetxe laguntza-zentroak (GLFE), Bilbo-Basurto ESIk, Santa 
Marina ospitaleak, arreta jarraituko guneak (AJG), Txurdinagako osasun-zentroak, Osakidetzako 
larrialdi-zerbitzuak eta BOOk. 

Lantaldearen helburua zen koordinazio-protokolo teknikoak egitea, Birjinetxe unitate soziosani-
tarioa eta Bilbo-Basurto ESI koordinatzeko (BFA, 2014). Akordioa sinatu zuten zerbitzu-erakun-
deek hitz eman zuten pertsonen premiei erantzungo zietela, zegokien ardura-esparruan, eta, ho-
rretarako, beren zerbitzu-zorroen bitartez esku hartuko zutela, bizkor eta modu koordinatuan, 
zaintza iraunkorra izan zedin eta bikoizketak eta laguntza-hutsarteak egon ez zitezen ziurtatze-
ko.

Protokolo horrek erakunde publikoekin eta itunpeko erakunde pribatuekin protokoloak zehazte-
ko eredu gisa erabiltzeko balio du. 

(4) Premia konplexuak dituzten adingabeak 

a) Helburua 

Diziplinarteko lan-plataforma formal bat eratzea, gaixotasun kroniko konplexuak eta bestelako 
premia bereziak dituzten haurren gizarte-, osasun- eta hezkuntza-premiei erantzuteko, betiere 
arreta integralaren ikuspegitik. Asmoak dira haur horien eta haien familien bizi-kalitatea hobe-
tzea, arlo guztiek (pediatria, haur eta gazteen adimen-osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak) 
baliabideak hobeto erabiltzea eta helduaroan ere laguntza jasotzen jarrai dezaten sustatzea.

b) Justifikazioa

Haurren % 11-15ek premia bereziak ditu, baina haur horiek askotarikoak dira; guztira baliabi-
deen % 42 erabiltzen dute (Chevarley, 2006).

Haur-multzo horretan, halaber, batzuek gaitz konplexuak dituzte edo patologia bat baino gehia-
go dute; haur horiek guztiek osasun-arazo larri eta kronikoak dituzte. Helduekin gertatzen den 
bezala, herrialde aberatsetan patologia kroniko konplexuak dituzten haurren kopurua gora egi-
ten ari da: ospitaleratze-kopuru orokorrean gero eta pisu gehiago dute eta ospitaleratze-kostuen 
% 40 dagokie (Burns et al. 2010). Lehen mailako arretako kupo batean hartzen diren haurren 
% 1-2 gaixo kroniko konplexuak dira, hau da, kupo pediatriko bakoitzeko 8-10 haur.
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(5) Zainketa aringarriak 

a) Helburua 

Zainketa aringarri soziosanitarioez arduratzen diren taldeak koordinatzea ziurtatzea. Horreta-
rako, Bilbo-Basurto ESI, BAOS, larrialdi-zerbitzua, BFA eta Bilboko Udala koordinatzeko proto-
kolo bat landuko da. 

b) Justifikazioa

Zainketa aringarrien kontzeptuaren muina eta helburua heriotza eragin dezaketen gaixotasunen 
berezko arazoei aurre egiten dieten pertsonen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea da (Eus-
ko Jaurlaritza, 2016b). Alde horretatik, antolamendua eta koordinazioa funtsezkoak dira (Osa-
sun Ministerioa, 2011). 

Zainketa aringarria laguntza-arlo guztietan eskaini behar da: lehen mailako arreta, ospitaleko 
arreta eta arreta soziosanitarioa. Izan ere, gaixotasuna aurreratua duten gaixoek laguntza handia 
behar dute eta osasun-sistemako laguntza-maila guztiek esku hartu behar dute. Gaixo horiek eta 
haien zaintzaileek arretan behar dituzten zerbitzu guztiak barne har ditzagun, arreta iraunkorra 
izan dadin eta zerbitzuak une eta leku egokienean eta kalitate- eta eraginkortasun-maila onena-
rekin eman ditzagun, ezinbestekoa da premiak eta baliabideak modu koordinatu eta integralean 
kudeatzea.

(6) Bizkarrezur-muinean lesioa dutenak: presazko laguntza teknikoa eskatzea

a) Helburua 

BFAren eta Ezkerralde ESIren arteko lankidetza-protokoloa ezartzea. Hori, Gurutzetako ospi-
talean ospitaleratuta dauden bizkarrezur-muineko lesiodunen mendekotasuna arinago balora-
tzeko eta, era horretan, “gizatek” laguntzak eskatzeko, alta eman aurretik etxebizitza egokitzen 
joate aldera. 
 
b) Justifikazioa

Bizkarrezur-muineko lesio baten ondoren, gaixoak eta haren ingurukoek, egoera berrira egoki-
tzeaz gain, etxebizitza eta ingurua egokitu behar dituzte. Horretarako laguntza tekniko batzuk 
daude, lesio-mailaren araberakoak, ospitalean alta eman ondoren gaixoaren eta haren senide edo 
zaintzaileen bizimodua ahalik eta normalizatuena izan dadin. Protokoloaren asmoa da laguntza 
horiek eskatzeko izapideak bizkortzea, gaixoak alta jaso aurretik haren etxebizitza egokitzeko. 
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 4.2.3.4 Arreta soziosanitarioko taldeen jarduera sustatzea eta finkatzea 

a) Helburua 

Arreta soziosanitarioko taldeak (AST) sortzea eta finkatzea erraztea eta, horretarako, koordina-
zio soziosanitarioaren arloan sistema eta maila anitzeko lankidetza-proiektuak martxan jartzea. 
Arrakasta izan duten kasuak dokumentatzea eta arreta soziosanitarioan esku hartzen duten 
agenteei haien berri ematea. 

b) Justifikazioa

2017-2020 aldiko ASLEek diote, koordinazioaren egituraketa soziosanitarioari buruzko lehen 
lehentasun estrategikoan, arreta soziosanitarioko taldeak funtsezkoak direla koordinazio sozio-
sanitarioaren gobernantzan.

Halaber, arretaren egituraketa soziosanitarioari buruzko hirugarren lehentasun estrategikoak 
dio protokolo soziosanitarioak garatzeko nahitaezkoa dela ASTak dibertsifikatzea eta espeziali-
zatzea. Alde horretatik, esperientziak erakutsi digu protokolo soziosanitarioak egoki garatzeko 
euskarriak AST ongi egituratuak direla. 

Eguneroko kasuistika da izatezko ASTak sortzeko aukera onena, baina, lankidetza-proiektuak 
gauzatzeak arreta-talde koordinatuak sortzea errazten du (Boushon, 2006; NLN, 2015).

c) Esparrua

ASLE 2017-2020.

d) Iraupena 

Hogeitazazpi hilabete.

e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaria.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.

f) Emaitza 

Urteko lankidetza-proiektu (LP) bat, gutxienez. Hau da, 2018-2020 aldian gutxienez hiru LP. 
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g) Emaitza egiaztatzea 

2020ko azarorako gutxienez hiru LP amaitzea. 

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 ASTen protokoloa zabaltzea 2018/09/08 2018/09/10 APSZ E-maila

A2 Protokoloaren erabilera aztertzea 2018/09/10 2018/10/10 APSZ Galdeketa

A3 1. LP martxan jartzea 2018/10/10 2020/11/10 APSZ Deialdia

A4 1. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10 2020/11/10 AST1 1. txostena

A5 2. LP martxan jartzea 2019/10/10 2020/11/10 APSZ Deialdia

A6 2. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10 2020/11/10 AST2 2. txostena

A7 3. LP martxan jartzea 2020/10/10 2020/11/10 APSZ Deialdia

A8 3. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10 2020/11/10 AST13 3. txostena

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 ASTen protokoloa zabaltzea 2018/09/10  

A2 Protokoloaren erabilera aztertzea 2018/10/10

A3 1. LP martxan jartzea 2020/11/10

A4 3. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10

A5 2. LP martxan jartzea 2020/11/10

A6 2. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10

A7 3. LP martxan jartzea 2020/11/10

A8 3. LPren txostena eta ondorioak 2020/11/10

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko 
arrazoia

A1 ASTen protokoloa zabaltzea Zabaltzeko e-maila

A2 Protokoloaren erabilera aztertzea Galdeketen ondorioak 

A3 1. LP martxan jartzea Hasierako bileraren akta

A4 1. LPren txostena eta ondorioak 1. proiektuaren itxieraren txostena

A5 2. LP martxan jartzea Hasierako bileraren akta

A6 2. LPren txostena eta ondorioak 2. proiektuaren itxieraren txostena

A7 3. LP martxan jartzea Hasierako bileraren akta

A8 3. LPren txostena eta ondorioak 3. proiektuaren itxieraren txostena
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4.2.3.5 Arreta soziosanitario espezializatuan eta egoitza-unitate soziosanitarioetan alta 
eman ondorengo baliabide soziosanitarioak optimizatzea

a) Helburua 

Jardueren protokoloa egitea, osasun-baliabide espezializatuetan eta EUSSetan alta ematen die-
tenean, gizarte- eta osasun-premiak dituzten pertsonek behar dituzten baliabideak ASTek koor-
dina ditzaten.

b) Justifikazioa

Asmoa da ospitaletik atera ondoren mendekotasuna duten pertsonak eta haien senideak etxean 
laguntzarik gabe ez geratzea. Izan ere, alta hartu ondoren, gaixoak eta haien senideek laguntza 
behar dute egoera berrira egokitzeko eta ezaupide eta baliabide egokiak eskuratzeko. 

Alde horretatik, aldi baterako egoitza-baliabideen eskaintza aztertu behar da, gaixoei eta haien 
senideei etxera-buelta errazteko. Halaber, bat-bateko mendekotasuna duten pertsonei eta haien 
senideei laguntzeko pertsona espezializatuen taldeak izatea komeni da; talde horiek gizarte- eta 
osasun-sistema erabiltzen eta egoera berrira ahal bezainbeste egokitzen lagundu behar diete. 

c) Iraupena 

Hogeitabat hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaritza.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

e) Emaitza 

Osasun-baliabide espezializatu batean edo EUSSetan alta jaso ondoren, gizarte- eta osasun-pre-
miak dituzten pertsonek eta haien senideek behar dituzten laguntza-zerbitzu eta -baliabideak 
koordinatzeko protokoloa.

f) Emaitza egiaztatzea 

Protokoloa 2020ko urrirako argitaratzea.
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g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2019/02/02 2019/02/02 APSZ E-maila 

A2 Protokoloa lantzea 2019/02/12 2019/12/12 LT Protokoloa

A3 Udalak gidatzea 2020/01/08 2020/07/08 EUDEL Gidatze-lanaren txostena

A4 Protokoloa ebaluatzea eta 
egokitzea 

2020/07/08 2020/10/08 APSZ Azken txostena

A5 Protokoloaren berri ematea 2020/10/12 2020/10/12 APSZ E-maila 

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2019/02/02  

A2 Protokoloa lantzea 2019/12/12

A3 Udalak gidatzea 2020/07/08

A4 Protokoloa ebaluatzea eta egokitzea 2020/10/08

A5 Protokoloaren berri ematea 2020/10/12

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Lantaldea Jardueraren hasierako akta

A2 Protokoloa lantzea Protokoloa

A3 Udalak gidatzea TEri txostena bidaltzeko e-maila 

A4 Protokoloa ebaluatzea eta egokitzea TEri azken txostena bidaltzeko e-maila

A5 Protokoloaren berri ematea Web-orrian argitaratzea
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4.2.3.6 Laguntza soziosanitarioko ibilbideen gainean hausnartzea

a) Helburua 

Bizkaiko agente sozial eta soziosanitarioek Euskadin laguntza soziosanitarioko ibilbideen disei-

nuan eta/edo dauden laguntza-ibilbideen osagarriak baloratzeko sortzen diren ekimen eta lan-

taldeetan parte hartzen dutela ziurtatzea. 

b) Justifikazioa

Laguntza-ibilbideak (LI) ebidentziak oinarritzat hartuta arretaren kalitatea eta eraginkortasuna 
hobetzen dituzten diziplina anitzeko tresnak dira, baina baita profesionalen arteko komunikazio
-tresnak ere, zaintza kudeatzeko eta estandarizatzeko aukera ematen dietenak, emaitzak hobeak 
izan daitezen (CPA, 2014).

Gizarte eta osasun-zerbitzuek koordinazio-eremu bateratu bat dutenez, ezinbestekoa da lagun-
tza soziosanitarioko ibilbideak baldintza hauek betetzea: 

 •  Gizarte- eta osasun-premiak dituzten pertsonei arreta-sistema eta -maila guztietan la-
guntzea eta horietan moldatzen direla ziurtatzea. 

 •  Arreta zatikatzearen eragina gutxitzea eta babesik gabe geratzeko arriskua bereiztea; 
arrisku hori gizarte- eta osasun-arloen arteko koordinaziorik ezak eragin dezake. 

Horregatik, erkidegoan hausnarketa-lana egin beharra daukagu, talde, erakunde, sistema eta lu-
rraldeek arreta-irizpideak homogeneizatzeko. 

c) Iraupena 

Hamalau hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.
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e) Emaitza 

Laguntza soziosanitarioko ibilbideak edo dauden ibilbideetarako osagarriak sortzeko aukeraren 
gaineko balorazio-txostena.

f) Emaitza egiaztatzea 

Balorazio-txostena 2020ko azarorako TEri bidaltzea.

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2019/10/08 2019/10/08 APSZ E-maila

A2 LIen balorazioa 2019/10/08 2020/11/28 LT Txostena

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-
eguna 

Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2019/10/08  

A2 LIen balorazioa 2020/11/28

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko arrazoia

A1 Lantaldea Jardueraren hasierako akta

A2 LIen balorazioa Balorazio-txostena bidaltzea
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4.2.3.7 EUSSen eta gainerako baliabide soziosanitarioen erabiltzaileen profila baloratzeko 
InterRAI erabil daitekeen aztertzea 

a) Helburua 

EUSSak eta gainerako baliabide soziosanitarioak erabil ditzaketen pertsonen profila baloratzeko 
InterRAI erabil daitekeen aztertzea. 

b) Justifikazioa

Orain arte, historia soziosanitarioa garatzeko bi ekimen nagusiak InterRAI balorazio soziosanita-
rioko tresna ezartzeko proiektua eta egoitzetan eta gainerako baliabide soziosanitarioetan osa-
sun-sistemaren sarbidea hobetzeko aurrerapausoak izan dira.

Balorazio soziosanitariorako InterRAI tresna ezartzearen helburua da gizarte- eta osasun-ar-
loetako profesionalei premia soziosanitarioak dituzten pertsonen balorazio bateratua egiteko 
erraztasunak ematea.

2018-2020 aldian, Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa tresna hori ezartzen jarraitzeko aurre-
rapausoak eman nahi ditu. EUSSetan ezarri aurretik, asmoa da InterRAIk profil soziosanitarioak 
nola baloratzen dituen aztertzea. 

Historia soziosanitarioa garatzeari dagokionez, ez dugu ahaztu behar konponbideak agente ba-
koitzaren eskumen-esparrua eta autonomia errespetatu behar dituela, hau da, ez duela inbadi-
tzailea izan behar, eta, horretarako, ezinbestekoa da kudeaketa-sistema guztiak aintzat hartzea. 

Beraz, kontuan hartuta Bizkaian elkarreragingarritasunaren inguruko hainbat ekimen daudela 
martxan (InterRAI, 3.10 proiektua, BiscayTIK Fundazioak oinarrizko gizarte-zerbitzuetarako lan-
dutako konponbide teknologiko berria…), lehendabizi lekuan bertan aztertu behar dira InterRAI-
ren portaera, erabilgarritasuna eta eskura dauden gainerako tresnekin duen osagarritasuna. 

c) Esparrua

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren (ASEK) hitzarmena, 2013. 

d) Iraupena 

Hamazortzi hilabete.

e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.
 -  BFAko egoitza-unitate soziosanitarioak. 
 -  LANTIK.
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f) Emaitza 

Erabilerari buruzko txostena.
Ezartzeko proposamena, pilotuko ondorioetan oinarritua. 

g) Emaitza egiaztatzea 

Erabilerari buruzko txostena 2020ko maiatzerako egitea.
Ezartzeko proposamena 2020ko azarorako egitea. 

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-
eguna

Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2019/06/03 2019/06/03 APSZ E-maila 

A2 EUSSetan eta gainerakoetan prestatzea 2019/06/13 2019/07/13 TE Prestakuntza-plana

A3 Pilotua EUSSetan eta gainerakoetan 2019/09/13 2020/03/13 TE Bi pilotu 

A4 Erabilgarritasun-txostena 2020/03/13 2020/05/13 APSZ Txostena

A5 Ezarpenari buruzko txostena 2020/05/13 2020/11/13 APSZ Proposamena 

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2019/06/03  

A2 EUSSetan eta gainerakoetan prestatzea 2019/07/13

A3 Pilotua EUSSetan eta gainerakoetan 2020/03/13

A4 Erabilgarritasun-txostena 2020/05/13

A5 Ezarpenari buruzko txostena 2020/11/13

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Lantaldea Hasierako akta 

A2 EUSSetan eta gainerakoetan prestatzea Prestatutako pertsona-kopurua

A3 Pilotua EUSSetan eta gainerakoetan Pilotuari buruzko txostenak 

A4 Erabilgarritasun-txostena TEri txostena bidaltzeko e-maila 

A5 Ezarpenari buruzko txostena TEri proposamena bidaltzeko e-maila 
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4.2.3.8 Osasun-sisteman sistema telematikoak sartzea, mendekotasuna eta desgaitasuna 
baloratzeko prozesuetan izapideak errazteko   

a) Helburua 

Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko erantzun-denbora gutxitzea eta izapideak erraz-
tea eta, horretarako, udalekin eta osasun-sistemarekin komunikatzeko prozesu telematikoak jar-
tzea. 

b) Justifikazioa

Gizarte- eta osasun-agenteen akordioa, mendekotasuna edo desgaitasuna baloratzea eskatzen 
duten pertsonei dagokien osasun-informazioa lagatzeko sistema telematiko bat jarri beharrari 
buruzkoa.  

c) Iraupena 

Hogeitazazpi hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.
 -  LANTIkek izendaturiko erreferenteak.

e) Emaitza 

Mendekotasuna edo desgaitasuna baloratzea eskatzen duten pertsonei dagokien osasun-infor-
mazioa lagatzeko sistema telematiko elkarreragingarria ezartzea. 

f) Emaitza egiaztatzea 

Mendekotasuna edo desgaitasuna baloratzeko eskarien % 75ean sistema telematiko elkarrera-
gingarria erabiltzea 2020ko azarorako.
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g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2018/09/12 2018/09/12 APSZ LT

A2 Konponbidea aukeratzea 2018/09/12 2018/11/12 LT Aukeraturiko konponbidea

A3 Konponbidea gidatzea 2018/11/12 2019/04/12 TE Gidatze-lanaren txostena

A4 Konponbidea ezartzea 2019/04/12 2019/06/12 TE Ezarpenari buruzko txostena

A5 Tresna erabiltzeko pres-
takuntza ematea 

2019/06/12 2019/07/12 APSZ Prestakuntza-materiala 

A6 Erabilerari buruzko txostena 2019/07/12 2020/11/30 APSZ Erabilerari buruzko txostena 

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-
eguna 

Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2018/09/12  

A2 Konponbidea aukeratzea 2018/11/12

A3 Konponbidea gidatzea 2019/04/12

A4 Konponbidea ezartzea 2019/06/12

A5 Tresna erabiltzeko prestakuntza ematea 2019/07/12

A6 Erabilerari buruzko txostena 2020/11/30

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Lantaldea Jardueraren hasierako akta

A2 Konponbidea aukeratzea TEri konponbidea bidaltzeko e-maila 

A3 Konponbidea gidatzea TEri txostena bidaltzeko e-maila

A4 Konponbidea ezartzea Erabilerari buruzko txostena 

A5 Tresna erabiltzeko prestakuntza ematea Prestatutako pertsona-kopurua

A6 Erabilerari buruzko txostena TEri txostena bidaltzeko e-maila 
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4.2.3.9 Laguntza goiztiarrean Osakidetzarekin eta Hezkuntzarekin datuak automatizatzeko 
aurrerapausoak ematea    

a) Helburua 

Konponbide informatiko elkarreragingarria martxan jartzearekin batera, informazio-sistema ba-
kar eta zentralizatua sortzea, osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte-zerbitzuen alorretan batera 
gauzatzen diren laguntza goiztiarreko prozesuak eraginkorragoak izan daitezen, aurrez ezarrita-
ko sistematika medio.
 

b) Justifikazioa

Euskadin aurrerapauso handiak eman ditugu premia horiei erantzuteko: hiru jarduera-esparru 
nagusietan askotariko plan, programa eta ekimenak jarri ditugu martxan, osasunean, hezkuntzan 
eta gizarte-zerbitzuetan eskumenak dituzten administrazioen bitartez. Aurrerapauso nagusiak 
hauek izan dira: 13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Laguntza 
Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa; eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 Foru 
Dekretua, urriaren 24koa, Laguntza Goiztiarreko Zerbitzu Publikoa arautzen duena.

Azken Foru Dekretu horren helburua da Bizkaian laguntza goiztiarra (LG) arautzea, BFAri da-
gozkion arloetan, osasun- eta hezkuntza-sistemekin elkarlanean eta koordinatuta. Horretarako, 
informazio-sistema bakar eta zentralizatu bat sortu da, BFAri Bizkaian LG emateko egiten diren 
izapide guztiak modu zentralizatuan kudeatzeko aukera ematen diona, batetik; eta LGn esku har-
tzen duten erakundeek (Hezkuntza, Osasuna, Justizia eta abar) sortzen duten informazioa zen-
tralizatzeko balio duena, bestetik.

c) Esparrua

13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Laguntza Goiztiarreko es-
ku-hartze integralari buruzkoa.

125/2017 Foru Dekretua, urriaren 24koa, Laguntza Goiztiarreko Zerbitzu Publikoa arautzen 
duena.

d) Iraupena 

Hogeitamabost hilabete.
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e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  EJko Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berrikuntzako zuzendaria.
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.
 -  LANTIKek izendaturiko erreferenteak.

f) Emaitza 

Informazio-sistema elkarreragingarria. 

g) Emaitza egiaztatzea 

Informazio-sistema elkarreragingarria 2020ko azarorako martxan jartzea.

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Sistema ezartzea 2018/01/01 2020/01/31 APSZ Sistema ezartzea

A2 Sistema elkarreragingarria 
izatea 

2018/01/08 2020/11/30 APSZ
Sistema elkarreraginga-
rria izatea

A3 Protokoloaren berri ematea 2018/01/08 2020/11/30 APSZ Materialak 

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Sistema ezartzea 2020/01/31  

A2 Sistema elkarreragingarria izatea 2020/11/30

A3 Protokoloaren berri ematea 2020/11/30

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 Sistema ezartzea Ezarritako konponbidea

A2 Tresna zabaltzea BFAren e-mailak

A3 Protokoloaren berri ematea Web-orrian argitaratzea



58 BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020

4.2.3.10 Egoitzetan, osasun-zama handiko desgaitasun-zentroetan eta eguneko zentroetan 
osasun-sistemako informazioa eskuratzeko aurrerapausoak ematea 

a) Helburua 

Egoitzetan kudeaketa-sistemen elkarreragingarritasunaren egoera aztertzea eta arlo horretan 
aurrerapausoak ematen jarraitzeko proposamena egitea; aurrerapausoak farmazia elektronikoa 
(Presbide) eta historia kliniko elektronikoa (Integra) eskaintzea izango dira.

b) Justifikazioa

Gaur egun, koordinazio soziosanitarioak ez du bi sistemak hizkera soziosanitario berarekin elika-
tzeko elkarreragingarritasun-tresna estandarizaturik.

Konponbide gisa aukeraturiko estrategia da historia kliniko integrala (Integra) eta farmazia elek-
tronikoa (Presbide) adinduen egoitzetara, zama sanitario handia duten desgaitasun-zentroetara 
eta eguneko zentroetara zabaltzea.

Konponbide horren bitartez, osasuneko profesionalek (arauz gaituek) pertsonen informazio sa-
nitario eta farmazeutikoa izango dute eskura. Izan ere, asmoa da profesionalak elkarrekin erraza-
go komunikatzea eta, era horretan, laguntza-zerbitzu hobea eta seguruagoa eskaintzea. 

Ez dugu ahaztu behar baliabide horiek beren kudeaketa soziosanitarioko sistemak dituztela (Si-
geca, Resiplus eta abar) eta sistema horiek funtsezkoak direla ongi funtziona dezaten. Beraz, 
ezinbestekoa da Integra eta Presbideren eta informazio-sistema horien arteko elkarreraginga-
rritasunean aurrerapausoak ematea. 

Azkenik, kontuan hartuta proiektuaren helburua zaintza, segurtasuna eta kalitatezko arreta ziur-
tatzea dela, funtsezkoa da gizarte- eta osasun-sistemek eskura duten osasun-informazioa osoa 
izatea; hau da, dagoen informazio kliniko eta farmakologiko guztia konpartitzea.  

c) Esparrua

BFAk eta Osakidetzak sinaturiko hitzarmena. 
Osakidetzak Bizkaiko egoitza, zama sanitario handiko desgaitasun-zentro eta eguneko zentroe-
kin sinaturiko hitzarmenak. 

d) Iraupena 

Hogeitamabost hilabete.

e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  EJko Osasun Saileko Farmaziako zuzendaria (OSFZ).
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Bizkaiko egoitza publiko eta pribatuek (ES) izendaturiko erreferenteak. 
 -  LANTIkek izendaturiko erreferenteak.
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
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 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalak izendaturiko erreferenteak.

f) Emaitza 

Egoitzetako kudeaketa-sistemak Integrarekin eta Presbiderekin elkarreragingarriak izatea.

g) Emaitza egiaztatzea 

% 80ko elkarreragingarritasun eraginkorra 2020ko azarorako.

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Lantaldea 2018/01/08 2018/01/08 APSZ E-maila

A2 Premien plan funtzionala 2018/01/18 2018/04/18 LT Plan funtzionala 

A3 Resiplus finantzatzeko azterketa 2018/03/18 2018/04/18 LT Resiplusen azterketa

A4 Sigeca finantzatzeko azterketa 2018/03/18 2018/04/18 LT Sigecaren azterketa

A5 Hedatzeko plana 2018/04/20 2020/11/18 APSZ Hedatzeko plana

A6 Ezarpena ebaluatzea 2019/01/08 2020/11/30 APSZ Txostena

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-
eguna 

Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2018/01/08  

A2 Premien plan funtzionala 2018/04/18

A3 Resiplus finantzatzeko azterketa 2018/04/18

A4 Sigeca finantzatzeko azterketa 2018/04/18

A5 Hedatzeko plana 2020/11/18

A6 Ezarpena ebaluatzea 2020/11/30

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Lantaldea Jardueraren hasierako akta

A2 Premien plan funtzionala TEri plana bidaltzeko e-maila 

A3 Resiplus finantzatzeko azterketa TEri txostena bidaltzeko e-maila

A4 Sigeca finantzatzeko azterketa TEri txostena bidaltzeko e-maila

A5 Hedatzeko plana TEri plana bidaltzeko e-maila

A6 Ezarpena ebaluatzea TEri txostena bidaltzeko e-maila
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4.2.4 Prebentzio soziosanitarioa

4.2.4.1 Adinduek jasotzen dituzten tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitzeko eta 
antzemateko tresna erabiltzea

a) Helburua 

Bizkaian adinduek jasotzen dituzten tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitzeko eta antze-
mateko tresna hedatzeko eta haren berri emateko jarduerei eustea. Tresna horren helburua da 
adinduek kalte fisiko eta ekonomikorik ez izatea edo, bestela, kalte horiek arintzeko eta berriz ez 
gertatzeko esku hartzea.

b) Justifikazioa

Adinduek jasotzen dituzten tratu txarren errealitateari buruzko ikerketetan gero eta ezaupide 
gehiago sortzen diren arren, egoera horiek prebenitzeko eta errotik kentzeko esku-hartze gutxi 
antolatzen dira oraindik.

Gauzak horrela, 2015ean, Euskadin 65 urtetik gorako adinduek tratu txarrak jasotzeko zer arris-
ku duten antzemateko tresnak martxan jartzea adostu zen; tresna horren bitartez mendekota-
suna, komunikatzeko zailtasunak eta/edo gizarte-baliabideak eskuratzeko zailtasunak dituzten 
adinduen egoera aztertu da bereziki. 

Behin tresna eskura jarrita, BFAren asmoa da tratu txarrak jasotzeko adinduek duten arriskua 
antzemateko eta prebenitzeko gai diren gizarte- eta osasun-agenteek tresna ezagutzea eta tres-
naren erabilera intentsiboa sustatzea. 

Orain arte, BFAk Bilbo ESIko profesional sanitarioen eta gizarte-langileen unitate batzuk presta-
tu ditu, baita Bilboko Udaleko gizarte-langileak ere. Barakaldo-Sestao ESIko unitate batzuetako 
profesional sanitario eta gizarte-langileek eta Barakaldoko eta Sestaoko Udaletako gizarte-lan-
gileek ere jaso dute prestakuntza. Halaber, BFAn mendekotasuna baloratzen duten taldeak ere 
prestatu dira. 

Jende nahikoa prestatu da eta tresna ere ongi jarri da martxan; dena den, Bizkaian gehiago heda-
tu beharra dago. 

c) Esparrua

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren hitzarmena (2015eko maiatza). 

d) Iraupena 

Hogeitabderatzi hilabete. 
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e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaritza.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-zuzendaritza. 
 -  Osakidetza.
 -  Koordinazio soziosanitario autonomikoa.
 -  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioa. 
 -  EUDEL eta Bizkaiko Udalak.

f) Emaitza 

Xede-agente guztiak prestatzea.
Tresna prestatutako zentroen % 80k erabiltzea. 

g) Emaitza egiaztatzea 

2019ko abendurako prestakuntza-jarduerei buruzko txostena argitaratzea.
2020ko azarorako tresnaren erabilerari buruzko txostena egitea.

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 Prestakuntza-plana 2018/07/01 2018/09/01 APSZ Kronogramak 

A2 Prestakuntza-ekintzak 2018/09/01 2019/12/15 TE Txostena

A3 Erabilerari buruzko txostena 2019/06/15 2020/11/15 APSZ Txostena 

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Prestakuntza-plana 2018/09/01  

A2 Prestakuntza-ekintzak 2019/12/15

A3 Erabilerari buruzko txostena 2020/11/15

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko 
%

Desbideratzeko 
arrazoia

A1 Prestakuntza-plana ESIei eta udalei kronogramak bidaltzeko e-maila

A2 Prestakuntza-ekintzak Prestatutako pertsona-kopurua

A3 Erabilerari buruzko txostena Antzemandako kasuak/erabiltzaileak
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4.2.5 Ebaluazio soziosanitarioa

4.2.5.1 Programa eta zerbitzu soziosanitarioei dagozkien kostuak zenbatestea

a) Helburua 

Bizkaiko prestazio soziosanitarioari dagozkion kostuei buruzko azterlanean aurrerapausoak 
ematea. 

b) Justifikazioa

Gaur egun ez dakigu programa eta zerbitzu soziosanitarioei guztira zer kostu dagokien. Horrega-
tik, asmoa da arreta soziosanitarioari dagokion kostua zenbatestea, helburu hauekin: 
 -  Bizkaiko prestazio soziosanitarioak zer kostu duen jakitea. 
 -  Programa eta proiektuak martxan jartzeko erabakiak kostuaren eta eraginkortasunaren 

araberako printzipioetan oinarrituta hartu ahal izatea.

c) Iraupena 

Hogeitazazpi hilabete.

d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaria.
 -  BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Osakidetzak izendaturiko erreferenteak. 
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalak izendaturiko erreferenteak.

e) Emaitza 

Bizkaiko prestazio soziosanitarioari dagozkion kostuei buruzko azterlana.
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f) Emaitza egiaztatzea 

2020ko azarorako txostena argitaratzea eta haren berri ematea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2018/09/01 2018/09/01 APSZ E-maila 

A2 Kostuak zehaztea 2018/09/09 2019/10/09 LT Kostuen analisia

A3 Kostuen egoera 2019/10/09 2020/03/10 LT Egoera 

A4 Txostena idaztea 2020/03/10 2020/10/11 LT/APSZ Txostena 

A5 Txostenaren berri ematea 2020/10/11 2020/11/11 APSZ E-maila 

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Lantaldea 2018/09/01  

A2 Kostuak zehaztea 2019/10/09

A3 Kostuen egoera 2020/03/10

A4 Txostena idaztea 2020/10/11

A5 Txostenaren berri ematea 2020/11/11

 
i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 Lantaldea 1. bileraren akta

A2 Kostuak zehaztea Arretaren kostuen analisia

A3 Kostuen egoera Kostuen egoera 

A4 Txostena idaztea Ondorioen txostena 

A5 Txostenaren berri ematea Dokumentazioa bidaltzeko e-maila
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4.2.6 Berrikuntza eta hobekuntza soziosanitarioa 

4.2.6.1 Haur eta gazteen adimen-osasunaren arlorako formula soziosanitario berritzaileak

a) Helburua 

Bizkaian adimen-osasuneko arazoak dituzten haur eta nerabeentzako baliabide eta zerbitzuen 
eskaintza hobetu dezaketen konponbide berritzaileak proposatzea, kolektibo horri gaur egun es-
kaintzen zaizkion baliabideen mapa oinarritzat hartuta. 

b) Justifikazioa

Haurtzaroa eta nerabezaroa bilakaera-aldi erabakigarriak dira, eta aldi horietan biologiak, psi-
kologiak eta gizarteak garrantzi handia dute (Jiménez Pascual, 2003). Aro horietan, haur eta ne-
rabeek adimen-osasuneko (AO) arazoak izan ditzakete eta orduantxe baztertzen dituzte gehien 
haur eta nerabeen adimen-osasuneko (HNAO) zerbitzuetan (Knapp et al. 2015a).

Haurtzaroan eta nerabezaroan adimen-osasuneko arazoak oker kudeatuz gero, epe luzera era-
gin sozial eta ekonomiko handi eta askotarikoak izan ditzakete (Knapp et.al 2015b; D’Amico et al. 
2014; Snell et al. 2013; Knapp et.al 2011; Scott et al. 2001). 

Zoritxarrez, HNAOko arazoen zaintza ez koordinatzeak eta eteteak eraginak okertzen ditu. 

Erkidegoan, Euskadiko Osasun Mentaleko Aholku Kontseiluak berak dio, Adimen Osasunaren 
Estrategian (2010), era horretako arazoak dituzten haur eta nerabeen premiei egokitutako ba-
liabide eta programak edukitzea oso garrantzitsua dela.

Gaur egun, ordea, adimen-osasuneko arazoak, jokabide-arazoak eta adikzioak dituzten Bizkaiko 
neska-mutilek arreta Bizkaitik kanpo jasotzen dute, gure lurralde historikoan baliabide espezia-
lizatuen falta dugulako. 

Gauzak horrela, konponbideak proposatu beharra daude, gizarte- eta osasun-zerbitzuetan ber-
dintasun- eta zuzentasun-printzipioak betez, sistemaren sarbidean inor ez diskriminatzeko. Alde 
horretatik, askotariko ikuspegiak aintzat hartu beharra daude: genero-ikuspegia, sexu-aniztasu-
na, kulturartekotasuna, belaunaldiarteko ikuspegia… (Eusko Jaurlaritza, 2008). 

Konponbide horiek, Bizkaian zerbitzuen eskaintza eta koordinazioa hobetzeaz gain, HNAOko 
baliabide nahikoa ez eskaintzeak duen eragin ekonomiko eta soziala arinduko lukete. 

c) Iraupena 

Hamasei hilabete.
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d) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Bizkaiko Osasuneko lurralde-ordezkaria. 
 -  Haur arretan konpetentea den zuzendaritzak izendaturiko erreferenteak.
 -  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareak izendaturiko erreferenteak.
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalek izendaturiko erreferenteak.

e) Emaitza 

Bizkaiko HNAOko baliabideen mapa.
Antzemandako premien araberako hobekuntza-proposamena. 

f) Emaitza egiaztatzea 

Bizkaiko HNAOko baliabideen mapa 2019ko abendurako egitea.
Antzemandako premien araberako hobekuntza-txostena 2020ko abendurako argitaratzea. 

g) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-eguna Arduraduna Emaitza

A1 LTren deialdia 2019/09/10 2019/09/10 APSZ E-maila 

A2 HNAOko BSren mapa 2019/09/10 2019/12/10 LT BSren mapa

A3 Hobetzeko proposamena 2019/12/10 2020/06/25 LT Proposamena 

A4 Azken txostena 2020/06/25 2020/12/31 APSZ Txostena

h) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 LTren deialdia 2019/09/10  

A2 HNAOko BSren mapa 2019/12/10

A3 Hobetzeko proposamena 2020/06/25

A4 Azken txostena 2020/12/31

i) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko % Desbideratzeko arrazoia

A1 LTren deialdia Deialdiaren e-maila 

A2 HNAOko BSren mapa HNAOko BSren mapa

A3 Hobetzeko proposamena Hobetzeko proposamena 

A4 Azken txostena Ondorioen txostena
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4.2.6.2 Atal soziosanitario bat sortzea ww.bizkaia.eus web-orrian 

a) Helburua 

BFAren web-orrian, Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritzan, atal bat sortzea. Helbu-
rua da atal horretan Bizkaian koordinazio soziosanitarioaren gainean argitaratzen den informa-
zio interesgarri guztia biltzea. Horrez gain, atalak web-orri soziosanitario interesgarrien estekak 
ere jaso behar ditu. 

b) Justifikazioa

Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren atala martxan jarriko da komunikaziorako eta informa-
zioa biltzeko leku baten premia dugulako. Atal horretan, Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren 
esparru estrategikoan landutako proiektuei buruzko agiriak partekatuko ditugu. 

Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren web-atala informazio-sistema bakar gisa eratuko da. Era 
horretan, herritarrek eta arretan esku hartzen duten agenteek dokumentazio interesgarria izan-
go dute eskura, atala web-orri garrantzitsuenekin lotuko da eta koordinazio soziosanitarioko jar-
dueraren harreman-sistema eta gardentasuna indartuko dira. 

c) Esparrua

ASLE 2017-2020. 
BFAren jardueraren gardentasun- eta komunikazio-politika. 

d) Iraupena 

Lau hilabete.

e) Erakundeak eta Agenteak 

 -  BFAko Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria.
 -  Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak.
 -  Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak. 
 -  EUDELek eta Bizkaiko Udalak izendaturiko erreferenteak.
 -  LANTIKek izendaturiko erreferenteak.
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 f) Emaitza 

Web-atalaren diseinua. 
Web-edukiak.

g) Emaitza egiaztatzea 

Web-atala prest eta erabiltzeko moduan egotea 2019ko apirilaren amaierarako.

h) Jarduerak

Jarduera Hasiera-eguna Amaiera-
eguna

Arduraduna Emaitza

A1 Web-atalaren egitura zehaztea 2019/01/02 2019/02/02 APSZ Proposamena

A2 Web-atalaren maketa diseinatzea 2019/02/02 2019/38/22 APSZ Maketa

A3 APSZk diseinua balioestea 2019/03/22 2019/04/03 APSZ Akta 

A4 Edukia sortzea 2019/04/03 2019/04/23 APSZ Dokumentazioa

A5 Edukia argitaratzea 2019/04/30 2019/04/30 APSZ Bizkaia.eus/sosa

i) Jardueren segimendua eta egikaritzea 

Jarduera Amaiera-eguna Desbideratzeko arrazoia 

A1 Web-atalaren egitura zehaztea 2019/02/02  

A2 Web-atalaren maketa diseinatzea 2019/38/22

A3 APSZk diseinua balioestea 2019/04/03

A4 Edukia sortzea 2019/04/23

A5 Edukia argitaratzea 2019/04/30

j) Emaitzen adierazleen segimendua 

Emaitza Adierazlea Lorturiko  % Desbideratzeko arrazoia

A1 Web-atalaren egitura zehaztea Egituraren proposamena

A2 Web-atalaren maketa diseinatzea Web-atalaren maketa

A3 APSZk diseinua balioestea Balioesteko akta 

A4 Edukia sortzea Dokumentazio argitaragarria

A5 Edukia argitaratzea Bizkaia.eus/sosa



68 BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020



69BIZKAIKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA. 2018-2020

5. LABURPEN-TAULAK

5.1 Kronograma

11. irudia. Proiektuen kronograma
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12. irudia. Kronograma proiektu-motaren arabera
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5.2 Proiektuen fitxak 

13. irudia. 1.1 fitxa: Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa 2018-2020

14. irudia. 1.2 fitxa: Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren gobernantza-eredua
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15. irudia. 1.3 fitxa: Koordinazio soziosanitario operatiboko organoak arautzea

16. irudia. 1.4 fitxa: ESIetako batzorde soziosanitarioetan elkarlanean aritzeko formulak
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17. irudia. 2.1 fitxa: Osasun mentaleko arazoak, desgaitasun edota mendekotasunen bat duten edo 
gizarteak baztertuta dauden pertsonak bideratzeko eta baliabide egokiak esleitzeko formulak zehaztea

18. irudia. 2.2 fitxa: EUSSetako plazetarako sarbidean premiak diagnostikatzea eta sarbidea bera op-
timizatzeko proposamena egitea
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19. irudia. 2.3 fitxa: Baliabide soziosanitarioen beharraren diagnostikoa

20. irudia. 2.4 fitxa: Bizkaiko baliabide eta esku-hartze soziosanitarioen katalogoa
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21. irudia. 2.5 fitxa: Egoitzen arloan aurrera egiteko elementu kritikoak sartzea 

22. irudia. 2.6 fitxa: Gizarte-zentroetan osasun-prestazioak sortzeko eta/edo hornitzeko formulak
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23. irudia. 3.1 fitxa: Haur eta nerabe babesgabeentzako arreta koordinatzeko protokoloa

24. irudia. 3.2 fitxa: Bizkaiko LGBTren jardunbide egokien gida egitea
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25. irudia. 3.3 fitxa: Indarrean dauden protokoloetan adostutako irizpideak bateratzea 

26. irudia. 3.4 fitxa: Arreta soziosanitarioko taldeen jarduera sustatzea eta finkatzea
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27. irudia. 3.5 fitxa: Arreta soziosanitario espezializatuan alta eman ondorengo baliabide soziosanita-
rioak optimizatzea

28. irudia. 3.6 fitxa: Laguntza soziosanitarioko ibilbideen gainean hausnartzea
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29. irudia. 3.7 fitxa: EUSSen eta gainerako baliabide soziosanitarioen erabiltzaileen profila baloratze-
ko InterRAI erabil daitekeen aztertzea 

30. irudia. 3.8 fitxa: Osasun-sisteman sistema telematikoak sartzea, mendekotasuna eta desgaitasu-
na baloratzeko prozesuetan izapideak errazteko    
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31. irudia. 3.9 fitxa: Laguntza goiztiarrean Osakidetzarekin eta Hezkuntzarekin datuak automatiza-
tzeko aurrerapausoak ematea

32. irudia. 3.10 fitxa: Egoitzetan, osasun-zama handiko desgaitasun-zentroetan eta eguneko zentroe-
tan osasun-sistemako informazioa eskuratzeko aurrerapausoak ematea
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33. irudia. 4.1 fitxa: Adinduek jasotzen dituzten tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitzeko eta 
antzemateko tresna erabiltzea

34. irudia. 5.1 fitxa: Programa eta zerbitzu soziosanitarioei dagozkien kostuak zenbatestea 
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35. irudia. 6.1 fitxa: Haur eta gazteen adimen-osasunaren arlorako formula soziosanitario berritzaileak

36. irudia. 6.2 fitxa: Atal soziosanitario bat sortzea www.bizkaia.eus web-orrian
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6. AKRONIMOEN ZERRENDA

A/E  Baliabide soziosanitarioak antolatzea eta erabiltzea 

AE  Bizkaiko Azpibatzorde Soziosanitario Espezializatua

AEA  Alboko esklerosi amiotrofikoa 

AGSZ BFAko Administrazioko eta Gizarte Sustapeneko zuzendaria

AO  Adimen-osasuna 

APSZ  Autonomia Pertsonala Sustatzeko zuzendaria 

ASEK  Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua 

ASIE  Arreta Soziosanitarioaren Ildo Estrategikoak 

ASLE  Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 

AST  Arreta soziosanitarioko taldeak 

BA Barne-araudia 

BAP  Banako Arreta Plana

BBS  Bizkaiko Batzorde Soziosanitarioa

BFA  Bizkaiko Foru Aldundia

BKS Bizkaiko koordinatzaile soziosanitarioak

BOMS  Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

BOO  Bizkaiko Osasun Ordezkaritza

BPK  Baliabide partekatuen katalogoa 

BPO  Bizkaiko Plan Operatibo Soziosanitarioa 

BSB Bulego Soziosanitario Birtuala 

BU  Bilboko Udala 

DU Donostiako Udala 

EGPS  EJko Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuordea/saila 

EJ Eusko Jaurlaritza

ES  Bizkaiko egoitza publiko eta pribatuen sarea

ESI Erakunde Sanitario Integratua

EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea

EUSS  Egoitza-unitate soziosanitarioa 

F Finantziazio soziosanitarioa 

FA Foru Aldundiak 

FD  Foru Dekretua 

G Gobernantza soziosanitarioa 

GED  Gizarte Ekintzako diputatua 
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GIB Giza immunoeskasiako birusa

GIZ BFAko Gizarte Inklusioko zuzendaria

GU Gasteizko Udala

HBZ EJko Hezkuntza Berrikuntzako zuzendaria

HGAO  Haur eta gazteen adimen-osasuna

HS EJko Hezkuntza saila

IS Informazio-sistema soziosanitarioak

IZ  Itxarote-zerrendak 

JE  Jardunbide egokiak

KSA Koordinatzaile soziosanitario autonomikoak

LG Laguntza goiztiarra 

LGBT Laguntza goiztiarra baloratzeko taldeak

LH  Lurralde Historikoa

LI  Laguntza-ibilbideak 
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OSFZ  EJko Osasun Saileko Farmaziako zuzendaria
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SS Soziosanitarioa

TE  Bizkaiko koordinazio soziosanitarioaren talde eragilea 
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