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Zu eta Kronikotasuna



Euskal Osasun Sistemaren berrikuntza Euskadin kronikotasunari aurre
hartzeko estrategian oinarritzen da.



Estrategia berri honen arrakasta ez dago berne hartzen dituen 14 proiektuen
eraginkortasunaren menpe soilik, baita egunez-egun osasun sistemaren
partaide diren pertsona, profesional eta herritaren inplikazioaren esku ere.



Zu eta Kronikotasuna online egiteko prestakuntza eta informazio ekintza
da, aipatutako parte-hartzaileek kronikotasuna, planteatzen dituen erronkak
eta berau aurre hartzeko Euskadin diseinatutako estrategia ezagutu dezaten.

Zu eta Kronikotasuna

Zu eta Kronikotasuna: bi ekintza bat eginik



Zu eta Kronikotasuna Osakidetzeko profesionalei zuzenduriko
prestakuntza ekintza eta herritarrei zuzenduriko informazio ekintza
batez osatuta dago.



Enbor berbera eduki arren, kolektibo ezberdinei moldatuta daude bi
ekintzak. Lehenengoak Osakidetzako profesionalentzat sarrera mugatua
du.
Bigarrena,
irekia
izanik,
hemen
ikusi
daiteke:
http://www.zuetakronikotasuna.com.

Zu eta Kronikotasuna: bi ekintza bat eginik





Lehenengo ekintzak Osakidetzako profesionalak prestatzeko helburua
du estrategia berriak beren eguneroko lanean izango duen aldaketen
inguruan. Bertsio honen edukiak :


Perfil ezberdinen arabera agertzen dira, modu horretan, mediku,
erizain, administratzaile, kudeatzaile edo beste langile orok, beren
beharretara egokitutako edukia ikusiko dute.



Jasotako ezagutzak indartzeko ebaluazio elementuak barne hartzen
dira.

Herritarrentzako bertsioa informazio iturri bezala aurkezten da.
Kronikotasunaren pandemiak mahai gainean jartzen dituen erronkak eta
Euskal Osasun Sistemak honi aurre hartzeko martxan jarritako
estrategiaren berri emateko.

Zu eta Kronikotasuna: konpromezu pertsonala



Norberaren konpromezuaren bidez aldaketa bideragarri dela
ulertarazten duen online ekintza. Teknologia berrien erabilera, berrikuntza
eta eragile ezberdinen elkarlana uztartzen dituena.



Euskadiko osasun estrategia berria hobeto ulertzeko, bere potentzialaz
baliatu eta berarekin bat egiteko ekintza.

Zu eta Kronikotasuna: informatzailea, atsegina, arina



Guzti hau modu atsegin eta arinean aurkeztuta bideoak, infografiak eta
ariketa praktikoak erabiliz.



Zu eta Kronikotasunak 90 minutu inguru irauten ditu. 6 atal
ezberdinetan kronikotasuna zer den, bere inplikazioak eta estrategia
berri honekin aurre egiteko modua azaltzen da. Antolamendu honi esker
ikasle edo parte-hartzaileak kronikotasunaren pantemiari buruzko
ikuspegi orokorra izango du.



Martin kasuan, istorio interaktibo honen protagonista aurkezten dugu.
Gaixo kroniko batek aurre egin beharreko erronkak hobeto ulertzen
lagunduko duen atala.

Zu eta Kronikotasuna: informatzailea, atsegina, arina



Martin kasuan paziente kroniko baten errealitatea agertzen da 58 urte
eta 79 urteen bitartean bizitako gora-beherak kontatuz. Estrategia
martxan jarri aurretik eta ondoren Martinek jasotako atentzioa
konparatu ahal izango dugu.

Zu eta Kronikotasuna: pedagogia eta teknologia



Zu eta Kronikoasuna Osakidetzeko 50 profesionalen eta gaixo
kronikoen kolaborazioarekin garatu da eta teknika pedagogiko
aurreratuenetan oinarritzen da.



eKronik (http://www.ekronik.net) kudeatzailea darabil, online garatzeko
edukien kudeaketa ahalbidetzeko.

Zu eta Kronikotasuna: pedagogia eta teknologia





eKronikek honakoa ahalbidetzen du:
 Programaziorik gabeko edukien eguneraketa
 Parte-hartzaileen erabileraren inguruko jarraipena
 Edukien kokapena
 Edukiak perfilen arabera egokituta
 Sare
sozialetan
partekatzeko
aukera
eta
informaziorako bloga.

erabiltzaileen

Gainera, Zu eta kronikotasuna web irisgarritasuneko jarraibideen arabera
osatu da, eta, HTML5 integratuta duenez, gailu mugikor eta horien
arakatzaile nagusiekin bateragarria da.

Zu eta Kronikotasuna: abian dagoen ekintza
“Behingoz, kronikotasunaren estrategia ulertzen
lagundu dit"

“Oso positiboa, egia esanda kronikotasunaren
inguruan begiak ireki arazi dizkit, ideia okerra nuen”
“Interesgarria eta erosoa"

“Kurtso honi esker egungo egoera sozio-sanitarioa
ezagutzeko aukera izan dut eta arreta soziosanitarioaren antolamendua ezagutu dut"

“Oso interesgarria iruditu zait eta euskal
osasungintzaren perspektiba ona dela deritzot
proiektu hau aurrera eramatea lortzen bada”

“Eduki praktiko eta didaktikoak"
“Arreta sanitarioaren modelo berria ezagutzeko oso
interesgarria"

“Ezin hobea, modu argi batean Osakidetzak
paziente kronikoekin darabilen estrategia azaltzea
lortu dute”



Lehengo bi hilabeteetan Osakidetzako 4.500 profesional baino
gehiagok burutu dute ekintza. Helburu nagusia langileria guztiak
burutzea da (35.000 baino gehiago).



Osakidetzako profesionalek emandako balorazioen bataz bestekoa 5
puntutik 4,3koa da.



Herritarrentzako bertsioaren aurkezpena burutzen ari da eta lehen
egunetan 2000 herritar inguru sartu dira Zu eta Kronikotasuna ikustera.

Zu eta Kronikotasuna



Zu eta Kronikotasuna TAK-EUROHELP ek garatu du.



TAK, neurrira eginiko prestakuntza ekintzak garatzen dituen enpresa
da, beti ere pedagogia, kreatibitatea eta teknologia uztartuz.
http://www.tak.es.



Eurohelp Informazioaren Teknologien inguruko enpresa da maila altuko
soluzioak eskaintzen aditua. http://www.eurohelp.es/
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