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Oasun-sistemak sareko elementu aktibo moduan jarduten du
erabiltzailearekin sarean



Xedea

Urrutiko harreman- eta zerbitzu-eredua garatzea, "ez-

presentziala" eta gaixoen, herritarren eta osasun alorreko 

profesionalen beharretan oinarritua



Ordeztu

Gaur egungo asistentzia-
eredua

(gaixo akutuengan eta arreta 
presentzialean oinarritua)

Etorkizuneko laguntza-eredua
(prebentzioan eta arreta ez-presentzialeko 

modu berrietako segimendua)

� Kontsulta presentzialak 

besterik ez

� Prozedura administratibo 

presentzialak

� Nire arreta-plana lehiatilan jakin 

dezaket (hitzorduak, itxaron-

zerrenda...)

� Bizimodu osasungarriak ohiko 

kanaletan sustatzea

� Telefono eta posta elektroniko 

bidezko kontsultak

� Erabiltzaileak berak internet 

bidez kudeatutako hitzorduak

� Laguntza-prozesuen 

egoeraren berri internet bidez 

jakitea



Etorkizuneko laguntza-eredua

Berritu

� Gaixoei urrunetik jarraitzen

� Osasun-aholkua

� Herritarrak eta gaixoak gaixotasunak maneiatzen irakastea

� Osasun-alertak

� Bizimodu osasungarriak gazteen artean sustatzea

� Gaixoen arteko sare sozialak



Proiektuaren ezaugarri nagusiak

� Herritarrak eta gaixoak, haien osasuna zaintzearen ardura beren gain hartzen duten 

profesional-sareekin konektatuta.

� Herritarrak artatzeko call-centerra, interneten nabigatzen ez dakitenentzat.

� Gaixo kroniko adituak, beren gaitz ezagutzen dutenak, erabakiak hartzen badakitenak 

eta profesional-talde integratu batek (lehen arretakoak gehi arreta espezializatukoak) 

urrundik jarraituak. Desegonkortze-zikloen detekzio goiztiarra, lehenbailehen jarduteko.

� Teknologia berriak erabilita, populazio gaztearengan bizimodu osasungarriak

proaktiboki sustatzea.

� Berehalako kontsultak egiteko osasun-aholku zerbitzua, pertsonen bizitza eta osasun-

sistemarako sarbidea errazteko.



Ebaluazio-sistemak

Adierazleak 5 ebaluazio-dimentsioren neurketarekin konbinatzea:

� ERAGINKORTASUN KLINIKOA ? osasunaren leheneratzea eta 
gaixotasunen kontrola eta segimenduaren hobekuntza ebaluatzen duten 
adierazleak

� BIZI-KALITATEA ? osasun-sistemarekiko interakzioak pertsonen 
bizitzan duen eragina

� GAIXOEN GOGOBETETZEA ? gogobetetze-inkestak

� PROFESIONALEN GOGOBETETZEA ? gogobetetze-inkestak

� ERAGINKORTASUNA ? bi modutan neurtuta: zuzenean,
baliabideen erabilerari erreparatuta, eta zeharka, osasun-
sistemaren emaitza orokor hobeak eragindako albo-
ondorioei erreparatuta



Interes-talde bakoitzaren beharrei moldatutako eta pertsonalizatutako zerbitzuak diseinatuta:

herritarrak, gaixoak, profesionalak

Osasun Zerbitzuen Zentro Multikanalaren zerbitzu-
eskaintza

Izapideak

•Aurretiko hitzordua
•Administrazio-
izapideak
•Kontsulta ez-
presentzialak
•Ziurtagiriak, 
txostenak...

Informazioa

• Osasun-sistemari buruzko 
informazioa (Zerbitzu-
eskaintza, Zentroen 
direktorioa...)
• Gaixoen eskubide eta 
betebeharrak
• Aurretiazko borondateak
• Izaera pertsonaleko datuen 
babesa
• Osasun-karpeta

Osasunaren sustapena
Gaixotasun kronikoakGaixotasun akutuak

OZZM

•Osasun-arazo nagusiak
•Osasun Publikoko programak
•Bizimodu osasungarria
•Osasun-alerta 
pertsonalizatuak

•Premiazkoak ez diren osasun-
kontsultak eta -aholkuak
•Osasun-asaldura arruntenen 
aurrean jarraitu beharreko 
arauak hedaraztea.
•Gaixoarentzako informazioa
•Ospitaleko altari etxean ere 
segimendua egitea

•Etxeko segimendu multikanala
•Gaixoa bere gaixotasuna maneiatzen 
trebatzea
•Prozesu kronikoei buruz pizten diren 
berrikuntza zientifikoak eguneratzea
•Autolaguntzako sareei laguntzea
Tutoriak
•Kontrolak kontaktu bakar baten bitartez 
planifikatzea
•Gaixoei telemedikuntza bidez laguntzea



Proiektuaren kostuak

� Lehiaketa argitaratua: 2 € laguneko lehen 3 urtetan (14 milioi € aurrekontuan)

� Mantentze- eta sendotze-kostua: 5 € pertsonako eta urteko

Inbertsioaren itzulera:

� Osasun-zerbitzuak bakanagotan bistatzea:

• Larrialdi-zerbitzuetako kontsultak murriztea

• Ospitaleratze-kopurua murriztea

� Eredu ez-presentziala presentziala baino eraginkorragoa izatea

� Prebentzio-jarduerak sendotzea, hartara populazioaren gaixotasun-karga 

murriztuko delarik.



Proiektuaren hedadura

400.000 biztanle2010eko abendua

1.150.000 biztanle2011ko martxoa

2.300.000 biztanle2011ko azaroa

Garapen-urratsak:

Bilboko eskualdea

Arabako eskualdea
Gipuzkoa Ekialdeko eskualdea

Zerbitzua orokortzea

Zerbitzuak jardute-eremu bakoitzean ezartzearen hurrenkera:

• Lehen mailako arretako hitzordua
• Osasun-aholkua

• Osasun-sistemari buruzko 
informazioa
• Espezialistarekiko hitzordua
• Bizimodu osasungarriak

• Osasun-sistemako izapideei 
buruzko informazioa.
• Osasun-karpeta



T
elefono bidezko kanala

W
eb

bidezko kanala

OZZM Contact Center

Osakidetza
ko Zerbitzu 
Zentralak

OZZMren barruan bi azpiegitura bereiz 

daitezke, sarbide-kanalaren 

araberakoak:

- Contact Centerra

- Web ataria



Call Centerraren egitura

Bi arreta-mailako egitura diseinatu da call centerrerako (CC):

- Oinarrizko teleoperadorea ? osasun-langilea ez dena, nagusiki eginkizun

hauek izango dituena:

Osasun-sistemari buruzko informazioa, bizimodu osasungarrien
sustapena, osasun-zerbitzuen koordinazioa, gogobetetze-inkestak, 

hitzorduak gogoraraztea eta osasun-aholkurako deiak sailkatzea.

- Osasungintzako teleoperadorea ? osasungintzako (erizaintza

alorreko)langile baten erantzukizuna; haren zeregin nagusia heu

litzateke:

Osasun-aholkua eta gaixo kronikoen urruneko segimendua.



Aurretiko hitzordua

AURRETIKO HITZORDUA

�Sendagilearekin, pediatrarekin, erizainekin nahiz emaginarekin

hitzordua aldez aurretik aise erreserbatzeko webgunea, eguna eta

ordua hartzeko erabateko askatasunez.

�Telefono bidezko sistema automatiko berria - IVR, zeinera urteko

365 egunetan eta eguneko 24 orduetan jo ahal izango baita, 
sendagilearekin, pediatrarekin, erizainekin nahiz emaginarekin

hitzordua aldez aurretik erreserbatzeko.

�Zerbitzu honek dakartzan beste berrikuntza bat da telefono bidezko

hitzordu ez-presentziala, alegia, osasun-alorreko profesionalak

zurekin telefono bidez harremanetan jartzeko aukera, adostutako
orduan eta zu osasun-zentrora agertu gabe. Eta laster, posta 

elektronikoaren bidez ere bai.



Bilboko eskualdeko proba pilotua - Emaitzak

centerra Hitzordua hartzeko sistema
� Aurretiko hitzordurako sistema

Web bidezkoa ? 7%
IVR bidezkoa ? 10%
Teleoperadore bidezkoa ? 83%

� Hitzordu-eskaera
Sendagilearekin ? 54%
Erizainarekin ? 46%

� Hitzordu-mota
Presentziala ? 88%
Ez-presentziala ? 12%

� Herritarren gogobetetzea IVRarekiko
Oso erraza ? 23%
Erraza ? 46%
Zaila ? 19%
Oso zaila ? 12%

�Herritarren gogobetetzea webgunearekiko
Oso erraza ? 41%
Erraza ? 54%
Zaila ? 3%
Oso zaila ? 2%



15. orrialdea

Hasierako ondorio batzuk, Bilboko Eskualdea proiektura bildu ostekoak.

Oro har, egoki gehitu zaizkio Zentroak Call Centerrari.

BAZera iristen diren deien kopurua gutxitu egin da.

Gorabeherak, hitzordua emateko akatsak eta erabiltzaileen erreklamazioak 

maila onargarrian gertatu dira.

Kontsultak telefono bidez egiteko aukerak harrera ona izan du erabiltzaileen 

artean.HalaHalaHalaHala diote adierazle hauekdiote adierazle hauekdiote adierazle hauekdiote adierazle hauek::::

Deien % 17,5 zeharo automatikoki artatu dira.

Azken Telefono Irisgarritasunean 15 puntuko hobekuntza izan da 2009ko aldi 

berarekiko (gorakada horri zeharo automatikoki artatutako deiak gehitu behar

zaizkio).

Erizainekiko telekontsultak % 30 izan dira, eta ia % 20koa sendagilearekikoak.

Sendagileen eta erizainen agendetako atzerapenen portzentaia ia erabat 

desagertu da.

Bilboko eskualdeko proba pilotua - Emaitzak



Bilboko eskualdeko proba pilotua - Zerbitzu
berriak

OSASUN-AHOLKUA

Telefono bidezko zerbitzu berezia, osasun-aholkuak

ematekoa eta osasungintzako profesionalek artatua. 

Osasun-arazoei buruz, sintomei buruz eta tratamenduei

buruz galdetzeko deitu ahal izango da bertara.

Epe laburreko jarraibide egokienak emango zaizkio

zerbitzuaren erabiltzaileari, eta beharrezkotzat joz gero, 

osasun-zerbitzurako sarbide egokiena zein duen ere 

adieraziko zaio.



Bilboko eskualdeko proba pilotua - Emaitzak

Osasun-aholkua
� Dei-kopurua ?

0,14 dei herritarreko eta urteko

� Deitzeko motibo nagusiak:

- Sukarra heldu eta umeengan
- Gorakoak eta beherakoak
- Arazoak zundekin (urinarioak nahiz nasogastrikoak)
- Txertaketak

� Planifikatutako irteera-deiak:

•Diabetesa ? Tratamenduarekiko atxikimenduaren
segimendua, bizimoduekiko



TELEMEDIKUNTZAKO
PROIEKTUAK



19. orrialdea

DIABETESA

�2.0 weba

�Lehen Mailako Arretaren (2. mota) eta Arreta 
Espezializatuaren (1. mota) arteko jardute-
protokoloak.

�Sei hilabetean behin egin beharreko kontrolak 
kontaktu bakar batean biltzea.

�Gaixoak trebatzeko planak.

�Zenbait egoera kliniko jakinen urruneko 
segimendua: gaixotasunaren hasieran, haurdunaldia,
desegonkortzeak eta kortikoide bidezko 
tratamenduak.

�Autolaguntzarako foroak eta sare sozialak

�"Gaixo Aktiboa" proiektuarekin lotua, halaber.
�Lantaldeak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan

�Enpresa: Salud Nova

Gaixoei urrunetik jarraitzen



20. orrialdea

BGBK - biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa

� 2.0 weba

� Urrunetik monitorizatutako 40 gaixo: pultsioximetroa,
podometroa, PDA... (O2-saturazioa, AP, BM, AM,
Tenperatura, pisua), eta galdera pertsonalizatuen 
algoritmoa

� Lehen Mailako Arretako eta Arreta Espezializatuko 
alarmak denbora errealean.

� Call centerretik irtendako deiak, segimendua egiteko 
eta sendotzeko

� Contraste de indicadores grupo de control sin
telemonitorización 

� Gaixo eta profesionalen gogobetetze-maila: oso ona

� Galdakaoko ospitaleko lantaldea

� Lau hilabetetako hedadura: 100 gaixo

� Enpresa: Salud Nova

Gaixoei urrunetik jarraitzen



21. orrialdea

AAT - Aho-antikoagulatzaile bidezko tratamendua

• Bilboko eskualdea - Basurtuko Ospitalea

• Helburua: AAT jarraitzen ari diren gaixoen tratamendua eta kontrola egiteko eredu berria 
diseinatzea eta ezartzea, tratamenduaren urruneko segimenduan oinarrituta eta interakzioak 
kanal ez-presentzialen bitartez gauzatuta, esaterako, weba, posta elektronikoa edota SMS
bitartez.

• Bi jokaleku:

� Zaharren egoitzak:

• 150 gaixo pluripatologiko

• Koagulometro eramangarria (INR)

• Egoitzaren, Lehen mailako arretaren eta Arreta espezializatuaren arteko interakzio-
webgunea

� Gaixo jakin batzuk deszentralizatzea beren burua kudea dezaten:

• Koagulometro pertsonala (INR)

• Webgune interaktiboa

Atariko faseko enpresa: Salud Nova

Gaixoei urrunetik jarraitzen



22. orrialdea

OSPITALEZ KANPOKO OSASUN MENTALA - Gogorarazpenak

Bizkaian eta Gipuzkoan hasi eta honelako gogorarazpenak erabiliko dira:

- lehen hitzorduetako irteera-deiak

- hurrengo hitzorduen segimendurako smsak

- tratamendu injektagarrietarako smsak

- kontrol-analisietarako hitzorduen gogorarazpen-smsak

Gaixoei urrunetik jarraitzen



23. orrialdea

OSASUN MENTALA Telemedikuntza-proiektua Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko 
Osasun Mentalaren arloan. IrungoIrungo OMZOMZ Hondarribiko eta IrungoHondarribiko eta Irungo LMALMA

• OMZ eta OZren (Lehen Mailako Arreta) arteko elkar-kontsulta

• LMAko hiru zentroren eta Irungo Osasun Mentaleko Zentroaren artean,
bideokonferentzia eta berehalako mezularitza (txat) bidezko Psikiatriako elkar-
kontsulta EZ-PRESENTZIALA abian ipintzea.

• Osasun Mentala osasun-sisteman txertatzea helburu duen asmo handiko 
antolamendu- eta funtzionamendu-aldaketa sorraraztea eta deribazio-/deskarga-
eredu batetik ardura eta lan partekatuko eredu batera igarotzea, gaixo mentalak 
aiseago iris daitezen osasun-arretara.

• Osasun Mentaleko 2.0 weba

• Egoera: Atariko fasea

Gaixoei urrunetik jarraitzen



Elkarlan-testuinguruak

LEHEN MAILAKO ARRETAREN ETA ARRETA ESPEZIALIZATUAREN 
ARTEKO ELKAR-KONTSULTA EZ-PRESENTZIALA

• Zumarragako Ospitalean eta Mendebaldeko eskualdean abian
ipintzea

• Lehen Mailako Arretatik ohar klinikoak fitxategi erantsi eta guzti
(argazkiak, txostenak...) bidaltzeko aukera.

• Espezialistaren erantzuna 48 orduko epean garatu beharreko jarrera 
esateko.

• Datuak Historia Kliniko elektronikora gehitzea.

• Osakidetzaren presentziazkoak ez diren jardueren prestazio-
katalogoan sartua.

• Gaur egun garatze-fasean “Osabide Global”-en baitan.



25. orrialdea

PROMIC proiektua

• Bihotz-gutxiegitasuna duten gaixo pluripatologikoen kontrola eta
segimendua haien etxetik egitea.

• Bihotz-gutxiegitasuna diagnostikatu zaien gaixoei arreta integrala
eskaintzeko elkarlaneko programa multidiziplinarra (PROMIC) 
garatzea eta gidatzea.

• Arazoak ebaluatzea, diagnostikatzea eta erizaintzako zainketak
planifikatzea, aplikazio informatiko batean jasotako galdetegiaren
bidez.

• Lantaldea: Barnealdeko Eskualdea eta Galdakaoko Ospitalea

• Enpresa: DATINET

• Egoera: Hasita

Gaixoei urrunetik jarraitzen



26. orrialdea

GAIXO AKTIBOA - Aditua

• Proiektu honen helburuetako bat da trebatzaileen , gaixoen, profesionalen,
erreferentzia-sendagileen eta, oro har, herritarren artean informazioa trukatzea.
Informatikan 2.0 Weba izenez ezagutzen den kontzeptuarekin bat dator bi 
zentzutako truke aktibo hori.

• Gaixo Aktiboa programa autozaintzako hezkuntza-programa da, Stanfordeko
(AEB) Unibertsitateak ez-profesionalentzat diseinatutakoa. Duela 20 urte baino 
gehiagoz geroztik ari da garatzen programa, eta dagoeneko AEBn eta beste 11
herrialdetan ezarri da, besteak beste Erresuma Batuan, Australian eta Kanadan.

• Lan-taldea: Gipuzkoa da buru, eta Araba lankide. Hasiera batean proiektuan 
aurreikusitako gaixotasunetako bat diabetesa da; hortaz, Uribe eskualdeko 
diabetesaren inguruko lantaldearekin kontaktatu da.

• Enpresa: Salud Nova

• Egoera: Proiektua hasita

Gaixoei urrunetik jarraitzen



27. orrialdea

AGINDU BIZIMODU OSASUNGARRIA

•Garatu beharreko zerbitzuak diagnostikoarekin eta esku-hartzearekin
erlazionatutako erabaki klinikoa hartzen lagundu behar du, ohitura eta bizi-estilo 
osasungarriak sustatzeko.

•Bizkaiko Lehen Mailako Arretaren inguruko ikerkuntza-unitateak gauzatutako
ikerketa-proiektua da, eta haren atariko faseetan lehendik egindako ebidentziak
bilatu eta kontzeptualizatu dira.

•Une hauetan zenbait osasun-zentrorekin batera abiarazi nahi da plan pilotu bat, 
aplikazio informatiko baten bitartez bizimodu osasungarrirako estrategien
preskripzioa kudeatzeko, ez osasun-aholku moduan soilik, baizik eta tratamendu
terapeutiko moduan.

•Enpresa: Salud Nova - Steria. Bi elementu biltzen ditu proiektuak: alde batetik, 
Salud Nova garatzen ari den atxikimendurako web-modulua, eta bestetik Steria
garatzen ari den OsabidAPri bildutako aplikazio bat.

Gaixoei urrunetik jarraitzen



28. orrialdea

ARNAS ERREHABILITAZIOA

• Gurutzetako Ospitalea

• “Telemedikuntza” kontrol- eta mantentze-programetan erabiltzea
(errehabilitazioa/ariketa), arnas gaixotasun kronikoak dituzten gaixoekin.

• Helburua: Tratamendu jarraitua jaso behar duten eta arnas gaixotasun 
kronikoak dituzten gaixoen kontrola hobetzea (AE)

• Egoera: Atariko fasea

Gaixoei urrunetik jarraitzen



29. orrialdea

DAT ETA TAUPADA-MARKAGAILUA DUTEN GAIXOAK URRUNDIK 
MONITORIZATZEA

• Bihotza estimulatzeko gailuak (BEG) urrundik kontrolatzea

• Medikuntza Intentsiboko Zerbitzua. Donostia Ospitalea

• Helburua: Bihotza estimulatzeko gailuak kontrolatzeko eredu berria diseinatzea eta 
ezartzea, horretarako oinarri hartuta, alde batetik, gailuen segimendua urrundik egitea 
eta, bestetik, gaixoarekiko interakzioa modu ez-presentzialean egitea, hala nola 
telefonoz, webez, posta elektronikoz, SMSz, bideokonferentziaz...  

• Osakidetzako Informatika Azpizuzendaritza  Hornitzaile Komertzialak

• Egoera: Atariko fasea

Gaixoei urrunetik jarraitzen



30. orrialdea

ONCOMED - ONCOWEB

• Profesional eta gaixoentzako 2.0 weba

• Bideokonferentzia  Kontsulta birtuala

• Donostia Ospitaleko Onkologia Zerbitzua

• Enpresa: Letralan

• Egoera: Proiektu hasia, pilotu bihurtzeko fasean

Gaixoei urrunetik jarraitzen




