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Errezeta elektronikoa 

Hitzaurrea 

Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko daukagun estrategiaren parte bat 
da errezeta elektronikoa garatzeko proiektua. 

Farmazien prestazio-prozesuak elkartu nahi dira (preskripzioa, onestea, botika-ematea 
eta fakturatzea) informazioaren teknologien bidez, botiken erabilera segurua eta 
eraginkorra bultzatzeko eta indartzeko. Errezetaren kontzeptua erabiltzen genuen 
lehen, eta, orain, Tratamendu Farmakoterapeutikoaren Plana erabiliko dugu; 
bereziki garrantzitsua izango da gaixotasun kronikoak dituzten pertsonentzat. 

Plan hori garatzean, preskripzioaren eta botika-ematearen kalitateak gora egingo du, 
medikuek eta farmazialariek informazio osoa izango baitute alderdi hauen 
gaineko erabakiak hartzeko: beste profesionalek emandako tratamenduak, 
eraginkortasunari buruzko gomendioak, gomendatutako dosia, pazientearen beste 
botika batzuekiko interakzioak edo bikoiztasunak, haurdunaldian edo edoskitze-
garaian izan ditzaken arriskuak, gibeleko eta/edo giltzurrunetako urritasunetako 
dosi-doikuntzak, intolerantzien edo medikamenduekiko alergien alertak…  
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Zer da? 

Errezeta elektronikoaren eredu berrian, Osasun Txartelaren bidez 
identifikatuta sartzen da pazientea osasun-sistemara. Parte hartzen 
duten eragile guztiak (medikuak eta farmazialariak) osasun-sare berean 
daude, eta pazientearen historia farmakoterapeutiko bakarrerako 
sarbidea dute; historia horretan dago preskripzioa, onespena eta botika-
ematea ondo egiteko informazio guztia. 

Ohiko preskripzio-prozesuan, pazientea lehen arretako medikuarengana edo mediku 
espezializatuarengana joaten da, eta hark errezeta medikoak egiten dizkio. Zenbait 
kasutan, errezeta horiek ikuskaritzak onetsi behar ditu. Gero, farmazia-bulegora jotzen 
du, errezetatutako medikazioa eman diezaioten. Gaixotasun kronikoak dituzten 
pazienteek aldian-aldian errepikatu behar izaten dute prozesu hori. 
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Zertan datza? 

Kontsultan, medikuak tratamendu farmakoterapeutikorako plan bat ezartzen dio 
paziente bakoitzari; behar duen medikazio guztia jasotzen du, gehienez ere 
urtebeterako. Gero, informazio zehatza ematen zaio: botiken izena, dosia, 
hartzeko maiztasuna eta tratamendu bakoitzerako aurreikusitako iraupena. 

Pazientea EAEko edozein farmaziatara joan daiteke, eta, osasun-txartela aurkeztu 
ondoren, gehienez ere hilabetean behar dituen botikak emango dizkiote, 
errezetatutako tratamenduaren dosiaren eta maiztasunaren arabera.  

Hilabete baino gehiagorako (gehienez ere urtebetera arte) agindutako 
tratamenduak dituzten pazienteek farmaziara joan ahal izango dira hurrengo 
hileko botikak jasotzera, aurretik osasun-zentrotik igaro beharrik gabe. 
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Aurreikusitako onurak 

Botikaren erabilera segurua eta eraginkorra bultzatuko du: 
-  Preskripzioaren eta botika-ematearen kalitateak gora egingo duelako. 
-  Preskripzio- eta emate-prozesuan egon daitezkeen akatsak gutxitu egingo 

direlako. 
-  Tratamendu farmakoterapeutikorako atxikimendua bultzatzen duelako; izan 

ere, pazienteak tratamendu argiagoa eta zehatzagoa izango du, eta medikuak 
errezetatutakoaren ezagutza xehatuagoa. 

Pazientearekin lan egiten duten profesionalen arteko komunikazioa erraztuko du. 
Pazienteak alferrikako joan-etorri gutxiago egin beharko ditu errezeten bila eta 

onespena eskatzera joateko; tratamendu jarraituen preskripzioen kontsultak 
deskargatuko dira, eta izapide burokratikoak murriztu. 

Farmazia-bulegoak osasun-sisteman sartzeko aukera bat da.    
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Proiektuaren egitura 

Errezeta elektronikoaren proiektuak zenbait modulu ditu: 

- Vademecum modulua 

- Preskripzio eta botika-emateen gordailu-modulua 

- Preskripzio-modulua 

- Onespen-modulua 

- Botika-emateen modulua 

- Fakturazio-modulua 

- Informazioaren ustiapen-modulua 
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Vademecum-aren eta preskripzio eta botika-emateen gordailuaren moduluak 

Vademecum: 

Botika eta osasun-produktuen datu-base bakarra, asistentziako eta kudeaketako 
alor guztietarako. Preskripzioan eta botiken erabilerako segurtasunean 
laguntzeko alderdi klinikoak jasotzen ditu.  

Modulu guztiek dute vademecum hori. 

Preskripzio eta botika-emateen gordailua: 

Modulu guztiak bata bestean integratuta daude Osasun Sailaren preskripzio eta 
botika-emateen gordailuaren bidez; historia farmakoterapeutiko bakarrak 
jasotzen ditu, eta errezeta elektronikoaren sistemaren ardatza da.  
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Preskripzio- eta onespen-moduluak 

Preskripzioa: 

Preskripzio-zerbitzu berriaren bidez, pazienteak asistentzia-maila guztietan 
errezetatuta eta indarrean dituen tratamendu guztiak ezagutuko ditu medikuak, 
eta , preskripzioko laguntza-tresnak erabiliz, historia klinikoan pazientearen 
tratamendu-plana ezarriko du, produktuak, jarraibideak eta iraupena adieraziz. 
Automatikoki, hurrengo botika-emateetarako kreditu bat sortuko du.  

Preskripzio horiek egiten dituenak elektronikoki sinatuko ditu, eta pazienteari 
informazioa emango dio, bai eta tratamendu farmakoterapeutiko osoa ere. 
Botika-emateari buruzko informazioa ere izan dezake medikuak.  

Onespena: 

Hala eskatzen duten botiken kasuan, tratamendu osoaren onespen elektronikoa egin 
ahal izango da, ez errezeta bakoitzarena soilik; horretarako, Osasun 
Ikuskaritzak historia farmakoterapeutikora sartzeko aukera izango du.  
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Botika-ematearen eta informazio-ustiapenaren moduluak 

Botika-ematea: 

Pazientea eta farmazeutikoa behar bezala identifikatuta, lehenak behar dituen 
produktuak eman ahal izango zaizkio. Modulu horrek, farmaziaren 
kudeaketarako softwareko programekin batera, botika-emateko prozesurako 
laguntza administratibo eta klinikoak emango ditu, eta, besteak beste, 
preskribatzaileekin on line komunikatzeko aukera emango du; hala, arreta 
farmazeutikoa erraztu eta hobetuko da.  

Informazioaren ustiapena: 

Erabakiak hartzeko informazioa emango die prozesuko eragile guztiei: informazio 
malgua, arina eta autonomoa.  
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Proiektuaren segurtasun-neurriak 

Proiektuak aurreikusten du helburu hauek betetzeko beharrezkoak eta nahikoak 
diren segurtasun-elementuak sartzea: 

-  Pazientearen datuen konfidentzialtasuna bermatzea (LOPD) 

-  Informazioaren segurtasuna zaintzea. Sinadura elektronikoa, bai 
preskripzioan eta onespenean, bai botika-ematean. 

-  Preskripzioa egin duenaren, farmazialariaren eta pazientearen nortasunaren 
egiaztapena bermatzea. 

Pazienteak konfidentzialtasuna eska dezake zenbait preskripziotarako. 

 Prozesu honetan guztian, pertsonen osasun-egoerari buruzko 
informazioaren pribatutasuna bermatzen da. 
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Ezarpen-egutegia 

2011ko apiriletik aurrera, vademecum komuna (amaitua dagoeneko) barne hartuko 
duten preskripzio-zerbitzu berriak ezarriko dira Osakidetzan. Sinadura 
elektroniko bidez erabiliko da sistema hori, eta, oraingoz, papereko errezetak 
egiten jarraituko da. Preskribapena egin behar dutenak behar bezala trebatu 
ondoren, lehen mailako arretan jarriko da abian ezarpena. Gero, arreta 
espezializatuko profesionalak sartuko dira sistema berrian. 

Sinatutako preskripzioen onespen elektronikoa 2011ko uztailean jarriko da 
martxan, orduan sartuko baita sisteman Osasun eta Kontsumo Sailaren 
preskripzio-gordailua. 

Aldi berean, Farmazialarien Elkargo Ofizialak beren azpiegiturak eta 
komunikazio-sareak proiektuari egokituz joango dira, eta, azkenik, proiektua 
kontrolpean jarriko da martxan, erreferentziazko ospitale bat eta inguruan 
zenbait farmazia dituen lehen arretako eremu jakin batean. 

Lehen hedapen hori ebaluatu eta doitu ondoren, EAE osora zabalduko du.  
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Lan-hitzarmena 
Osasun eta Kontsumo Saila  Euskal Herriko Farmazilarien Kontseilua 

Euskadin errezeta elektronikoa garatzeko eta ezartzeko 

Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Sailak 2.000.000 € ematen dizkio Euskal Herriko 
Farmazilarien Kontseiluari, farmazia-bulegoen sarean errezeta elektronikoa ezartzeko 
behar diren azpiegiturak eta teknologia egokitzeko. 

Partida horrekin, farmazialarien hiru elkargo ofizialek eta Euskadiko farmazia-bulegoek 
beren azpiegiturak egokitu behar dituzte errezeta elektronikoaren proiekturako: 
farmazia-bulegoetan software berri bat ezartzeko prozesuaren nodo zentralaren 
hornidura, eta farmazia-bulegoan, farmazialarien elkargo ofizialen eta Osasun eta 
Kontsumo Sailaren arteko komunikazioak egokitzea. 

Hitzarmen honek farmazietan eta EAEko Farmazialarien elkargoetan errezeta elektronikoa 
ezartzeko proiektuaren garapena bultzatzen du, Osasun eta Kontsumo Sailak garatutako 
sistemekin batera, horretarako beharrezkoa den inbertsio teknologikoaren zati bat diruz 
lagunduta. 
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Ondorioak 

Euskadiko kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategiaren barruko proiektu 
bat da errezeta elektronikoa. Prestazio farmazeutikoko prozesuak elkartzen ditu, 
botikak modu seguru eta eraginkorrean erabiltzea bultzatzeko. 

Eragin nabarmena izango du: pazientearen segurtasuna handitu (botiken arteko 
nahigabeko interakzioak saihestuko ditu, baita marka desberdinekoak izan arren 
antzekoak diren produktuak ematea ere, kontraindikazioak…) eta erosotasun 
handiagoa emango dio behar dituen botikak eskuratzeko (ez du alferrikako joan-
etorririk egingo osasun-zentro eta ospitaleetara, eta, ondorioz, kontsultetako 
presio asistentziala arinduko du. 

Errezeta medikoaren kontzeptuaren ordez, "tratamendu farmakoterapeutikorako 
plana" erabiliko da; hobekuntza nabarmena da, batik bat gaixotasun kronikoak, 
eta, beraz, iraupen luzeko tratamenduak dituzten pertsonentzat. 

Asistentzia-maila desberdinetako profesionalen arteko konexioa erraztuko du, bai eta 
horien eta farmazialarien artekoa ere. Bestalde, horiek pazienteen arreta 
farmazeutikoan parte-hartze handiagoa izatea bultzatuko du. 


