


TESTUINGURUA

Euskadiko Arreta Soziosanitarioko Estrategia 

2021-2024 izenekoa COVID-19aren pandemiak 

eragindako eraldaketa sozial, demografiko, 

estruktural eta sistemiko sakonen testuinguru 

batean sortu da.



TESTUINGURU
SOZIODEMOGRAFIKOA



GIZARTE ADINTSUA

Bizi-itxaropena handitzearen, jaiotza-tasa 
txikiaren eta biztanleriaren zahartzearen 
ondorioz, biztanleen adina luzatzen ari da, eta 
urte horietako asko eguneroko jarduera zailtzen 
duten eta bizi-kalitatea murrizten duten muga 
funtzionalekin bizi izaten dira.

Biztanle talderik adintsuena emakumeena da, eta 
aurreikuspenen arabera, joera areagotu egingo da 
datozen urteetan.



FAMILIA BERRIAK
ETA ROL BERRIAK

 Ikusten denez, aldaketak gertatzen ari dira 
familien egituran, familia-ereduetan eta familia-
roletan, ugalkortasun-tasa txikiei eta familien 
tamainaren murrizketari lotuak.

 Seme-alabarik gabeko bikoteen proportzioa gora 
egiten ari da. 

 Baita pertsona bakarreko familien kopurua ere. 
Gainera, azpimarratu beharra dago familia 
horien feminizazioa 65 urtetik aurrerako 
adinean.



DESBERDINKERIA, 
POBREZIA 
ETA GIZARTE-BAZTERKETA

 Gizarte-desberdinkeria gora egiten ari da, eta 
pobreziarik larriena egonkortu egin da.

 Ia erabateko ongizateko egoeran dauden 
familietan bizi diren pertsonen proportzioa behera 
egiten ari da.

 Eta gizarte-bazterketako egoerak gora egiten ari 
dira, gizarte-polarizazioaren arriskuarekin.



TESTUINGURU
PANDEMIKOA



 Bizi-baldintzei lotutako kalteberatasun-egoera 
berriak, biztanleriaren zati batentzat arrisku 
epidemiologiko handiagoa ekar dezaketenak.

ZAINKETA-EREDUAREN 
KRISIA

 Eredu tradizionalaren krisia eta zainketa-eredu bat 
luzetarako ikuspegi batekin berriz diseinatzeko 
beharra (bizi-ziklo osoko zainketak).

KALTEBERATASUN EPIDEMIO-
LOGIKOA ETA SOZIALA



EKITATEA ETA BANAKETA-
JUSTIZIA

 Ekitatearen eta banaketa-justiziaren 
printzipioaren balioa kontuan hartzea, bereziki 
testuinguru pandemiko batean erabaki etikoak 
hartzeko garaian.

 Isolatzeen eta nahi ez den bakardadearen kasuen 
gorakada, COVID-19ari aurrea hartzeko eta 
eusteko neurrien ondorioz.

DISTANTZIA, ISOLATZE 
SOZIALA ETA NAHI EZ DEN 
BAKARDADEA



OSASUN MENTALA

 Normaltasun praktikoaren eta afektiboaren 
haustura, ondoez soziala eta indibiduala sortzen 
duena eta osasun mentaleko arazoak eragiten 
dituena, batez ere adinekoen eta gazteen kasuan.

ELKARTASUNA ETA 
ERANTZUNKIDETASUNA

 Erakunde arteko lankidetzan oinarritutako eredu 
baten eta produkzio-sektorearekin eta hirugarren 
sektorearekin partekatutako erantzukizunen
beharra.



ERRONKA BERRIAK



ERRONKA BERRIAK

Etorkizuneko egoera demografikoak erronka 

handiak planteatzen ditu Euskadiko arreta 

soziosanitarioan, eta COVID-19ak eragindako 

erronkak gaineratu behar zaizkie. Haien ondorio 

koiunturalek arazo estrukturalak sakontzeko eta 

bereziki arreta soziosanitarioaren xede-

kolektiboentzako arrisku berriak sortzeko 

mehatxua dakarte. 



XEDE-KOLEKTIBOAK

Besteak beste mendekotasunari, 

desgaitasunari, gizarte-bazterketari, 

garapen-premia bereziei, kalteberatasunari

eta babesgabetasunari lotuta dauden eta 

diziplina arteko esku-hartze estrategiko 

bat behar duten egoeretan dauden 

kolektiboak.



TRANTSIZIO-POLITIKAK

Erronka horiei erantzuteko, paradigma-aldaketa bat
behar da arreta soziosanitarioan, zainketa sozial eta 
sanitarioen eredu berri bat zehazteko. Eredu horrek:

1. arreta areagotuko du komunitatean eta bizilekuan, 

2. iraupen luzeko zainketen ekosistemak sortuko 
ditu, 

3. pertsonen bizi-proiektua errespetatuko du, 

4. eta autonomia eta bizitza betea sustatuko du bizi-
zikloaren egoera eta etapa guztietan, ikuspegi 
prebentibo eta jasangarri batetik.



EKOSISTEMA 
SOZIOSANITARIOA

Arreta soziosanitarioan esku hartzen duten 

sistemen ikuskera ekologiko batean 

oinarrituta dago. Sistema horiek biziak, 

konplexuak, moldagarriak eta elkarren 

artean konektatuak dira, eta sortzen diren 

premietarako eta erronka berrietarako 

soluzioak bilatzen dituzte 

konpromisoaren, ezagutzaren eta 

bestearen onarpenaren bidez, berrikuntza-

eta eraldaketa-elementu gisa.



MISIOA, IKUSPEGIA
ETA BALIOAK



MISIOA

“Pertsonak bizi-zikloaren etapa guztietan eta 

haien bizi-proiektua errespetatuko duen ikuspegi sistemiko 

eta jasangarri batetik abiatuta zainduko dituen arreta 

soziosanitario bat”.



IKUSPEGIA

“Pertsonentzako ahalik eta ongizaterik handiena lortzea, 

euskal gizartean sortzen ari diren premiekiko sentikorra 

izango den eta zainketa sozial eta sanitarioen tokiko 

ekosistemen sare gisa egituratuko den arreta-esparru 

koordinatu batean”.



BALIOAK

Unibertsaltasuna Duintasuna Elkartasuna

Lankidetza Erantzunkidetasuna

Elkarreragingarritasuna Autonomia

Pragmatismoa Inklusioa Prebentzioa

Jasangarritasuna Gizarte-kohesioa

Moldagarritasuna Diziplinartekotasuna



ZEHARKAKO
ILDOAK



6 ZEHARKAKO ILDO

 Ekitatea

 Generoa

 Komunikazioa, informazioa eta prestakuntza

 Herritarren parte-hartzea

 Digitalizazioa

 Berrikuntza



JARDUKETA-ARLOAK
ETA PROIEKTUAK



5 JARDUKETA-ARLO

 Gobernantza soziosanitarioa

 Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

 Prebentzio soziosanitarioa

 Arreta soziosanitarioa

 I+G+B soziosanitarioa

15 PROIEKTU ESTRATEGIKO



GOBERNANTZA
SOZIOSANITARIOA

ZER DA?

 Arreta soziosanitarioan esku hartzen duten sistemen 
artean ezartzen den harreman funtzional eta 
operatiboaren esparrua da.

 Esku hartzeko eta egikaritzeko hiru mailatan 
(MAKRO/MESO/MIKRO) eta arreta-esparru 
bakoitzeko erreferentziazko profesionalengan 
oinarrituta egituratzen da.

 Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak onartu 
zuen 2018an, eta haren hedapena mugarria izan da 
Euskadiko arreta soziosanitarioan.

1

3 PROIEKTU ESTRATEGIKOTAN GARATUKO DA



GOBERNANTZA
SOZIOSANITARIOA

3 PROIEKTU ESTRATEGIKO

 Gobernantza Soziosanitarioari buruzko Dekretua

 Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza

 Finantzaketa soziosanitarioa

1



GOBERNANZA 
SOCIOSANITARIA

1. GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOARI BURUZKO 
DEKRETUA

 Ereduaren egituraketa juridikoa eta gobernantza 
soziosanitarioaren hedapena

 Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritzaren 
konfigurazioa Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailean

2. ARRETA SOZIOSANITARIOKO ZUZENDARITZA

3. FINANTZAKETA SOZIOSANITARIOA

 Arreta soziosanitarioan erantzukizunak dituzten 
erakundeek partekatutako finantzaketa-esparru 
komun bat zehaztea

1

0. GOBERNANTZA SOZIOSANITARIOAREN EREDUA

 2018. Ereduaren onarpena (ASEK) 

1

GOBERNANTZA 

SOZIOSANITARIOA

https://thenounproject.com/term/books/1036280
https://thenounproject.com/term/books/1036280
https://thenounproject.com/term/franchise/1326799
https://thenounproject.com/term/franchise/1326799
https://thenounproject.com/term/courthouse/3800843
https://thenounproject.com/term/courthouse/3800843
https://thenounproject.com/term/piggy-bank/980965
https://thenounproject.com/term/piggy-bank/980965


ELKARRERAGINGARRITASU
N SOZIOSANITARIOA

ZER DA? 

 Informazio-sistemek datuak partekatzeko eta informazioa 
eta ezagutza era seguruan elkartrukatzeko aukera 
ahalbidetzeko duten ahalmena da.

 Haren garapenak arreta koordinaturako baterako laneko 
dinamika bati euskarria emateko tresnen beharrari 
erantzuten dio. 

 Haren bultzada erakundeek zerbitzu koordinatuen 
garapenarekin duten konpromisoaren erakusgarria da.

2

4 PROIEKTU ESTRATEGIKOTAN GARATUKO DA



ELKARRERAGINGARRITASU
N SOZIOSANITARIOA

4 PROIEKTU ESTRATEGIKO

 Historia Soziosanitarioa

 Aginte-koadro integrala

 Osabide egoitzetan eta eguneko zentroetan

 Elkarreragingarritasun soziosanitarioa garatzeko

Dekretua

2



INTEROPERABILIDAD
SOCIOSANITARIA

2

1. HISTORIA SOZIOSANITARIOA

 Kudeaketa partekatuko tresnak (fitxa partekatua, 
plana, bisore soziosanitarioa, sail arteko kontsultak 
eta abar) garatuko dituen baterako laneko dinamika 
bat sustatzeko tresna

 Jarduera soziosanitarioaren kudeaketa ahalbidetuko 
duten eta erabakiak hartzen lagunduko duten 
estatistiken eta aginte-koadroen diseinua

2. AGINTE-KOADRO INTEGRALA

3. OSABIDE EGOITZETAN ETA EGUNEKO 
ZENTROETAN

 Historia klinikoaren eskuragarritasuna egoitzetan 
eta haietako eguneko zentroetan, laguntza-
jarraitutasuna bermatuz

4. ELKARRERAGINGARRITASUN SOZIOSANITARIOARI 

BURUZKO DEKRETUA

 Informazioa elkartrukatzeko eskubide eta 
betebeharrei buruzko Dekretua, IT gobernantza 
soziosanitarioaren eredua jasoko duena

2

ELKARRERA-

GINGARRITASUN
SOZIOSANITARIOA

https://thenounproject.com/term/global/3055885
https://thenounproject.com/term/global/3055885
https://thenounproject.com/term/task-relations/1326811
https://thenounproject.com/term/task-relations/1326811
https://thenounproject.com/term/sharing-info/1326842
https://thenounproject.com/term/sharing-info/1326842
https://thenounproject.com/term/analysis/981066
https://thenounproject.com/term/analysis/981066
https://thenounproject.com/term/hospital/1461760
https://thenounproject.com/term/hospital/1461760
https://thenounproject.com/term/identity-badge/1326870
https://thenounproject.com/term/identity-badge/1326870
https://thenounproject.com/term/nursing-home/968742
https://thenounproject.com/term/nursing-home/968742
https://thenounproject.com/term/confidentiality/1326991
https://thenounproject.com/term/confidentiality/1326991


PREBENTZIO 
SOZIOSANITARIOA

ZER DA? 

 Herritarren premia soziosanitarioak aurreikusten eta 
prebenitzen laguntzen duten estrategia, programa eta 
tresnen multzoa da.

 Gizarte -zerbitzuen sistemek eta osasun-sistemek aurre 
egin beharreko erronken heterogeneotasuna eta 
zainketa-ereduan aldaketak egiteko beharra direla eta, 
prebentzio, arreta eta birgaitze soziosanitarioaren
eredu jasangarri berrietarako bidea egin beharra dago.

3

SE DESARROLLARÁ EN 2 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

3



PREBENTZIO 
SOZIOSANITARIOA

2 PROIEKTU ESTRATEGIKO 

 Prebentzio soziosanitarioko esparru koordinatua

 Arrisku soziosanitarioa detektatzeko tresna

3



3

PREVENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

1. PREBENTZIO SOZIOSANITARIOKO ESPARRU 
KOORDINATUA

 Autonomia sustatzera eta arrisku 
soziosanitarioko faktoreen agerpena geldiarazi, 
arindu edo atzeratzera bideratutako politikak 
eta ekimenak koordinatzeko esparru baten 
diseinua

 Faktore prediktibo jakin batzuen definizio eta 
graduaziotik abiatuta arrisku soziosanitarioko 
faktoreak detektatzea ahalbidetuko duen 
tresna baten eraikuntza

2. ARRISKU SOZIOSANITARIOA DETEKTATZEKO TRESNA

3

PREBENTZIO

SOZIOSANITARIOA

https://thenounproject.com/term/data-driven-hr/1326841
https://thenounproject.com/term/data-driven-hr/1326841
https://thenounproject.com/term/local-business/1326990
https://thenounproject.com/term/local-business/1326990
https://thenounproject.com/term/file-folder/1326913
https://thenounproject.com/term/file-folder/1326913
https://thenounproject.com/term/computer/1182955
https://thenounproject.com/term/computer/1182955
https://thenounproject.com/term/recruitment/1326950
https://thenounproject.com/term/recruitment/1326950
https://thenounproject.com/term/time-management/1326793
https://thenounproject.com/term/time-management/1326793


ARRETA 
SOZIOSANITARIOA

ZER DA?

 Profesional sanitario eta sozialek biztanle talde jakin 
batzuen premiei erantzuteko eskainitako erantzuna
da.

 Lehen mailako arreta-talde soziosanitarioak osatzen 
dituzten laguntza-arloko profesionalek egindako 
diziplinarteko esku-hartzeetatik abiatuta 
hedatzen da.

 Taldeak, halaber, arreta espezializatuko 
profesionalek ere osatu ahal izango dituzte, 
eskatutako esku-hartze ibilbidearen arabera.

SE DESARROLLARÁ EN 3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS

4



ARRETA 
SOZIOSANITARIOA

3 PROIEKTU ESTRATEGIKO

 Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena

 Jarduketak xede-kolektibo soziosanitarioetan

 Arreta goiztiarra eta esparru
soziosanitarioaren/hezkuntza-esparruaren garapena

4



ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

4

1. LEHEN MAILAKO ARRETA SOZIOSANITARIOAREN 
HEDAPENA

 Erakunde arteko koordinazioa bultzatuko 
duten eta talde soziosanitarioen esku-
hartzeak erraztuko dituzten ekintzen 
garapena

 Xede-kolektibo soziosanitarioetara 
bideratutako eta estrategia sektorialekin 
koordinatutako jarduketa espezifikoen 
garapena

2. JARDUKETAK XEDE-KOLEKTIBO SOZIOSANITARIOETAN

3. ARRETA GOIZTIARRA ETA ESPARRU 
SOZIOSANITARIOA/HEZKUNTZA-ESPARRUA

 Koordinazio soziosanitarioa eta hezkuntza-
arlokoa bultzatzea, premia soziosanitarioak 
dituzten haurren eta gazteen arreta 
hobetzeko

4

ARRETA

SOZIOSANITARIOA

https://thenounproject.com/term/call-diversion/3640261
https://thenounproject.com/term/call-diversion/3640261
https://thenounproject.com/term/contacts/3640256
https://thenounproject.com/term/contacts/3640256
https://thenounproject.com/term/chat/3640255
https://thenounproject.com/term/chat/3640255
https://thenounproject.com/term/team/981174
https://thenounproject.com/term/team/981174
https://thenounproject.com/term/data-exchange/981020
https://thenounproject.com/term/data-exchange/981020
https://thenounproject.com/term/elderly/3485757
https://thenounproject.com/term/elderly/3485757
https://thenounproject.com/term/web-search/1327085
https://thenounproject.com/term/web-search/1327085
https://thenounproject.com/term/cv/1326949
https://thenounproject.com/term/cv/1326949
https://thenounproject.com/term/task-assignment/1333586
https://thenounproject.com/term/task-assignment/1333586
https://thenounproject.com/term/wheelchair/3814029
https://thenounproject.com/term/wheelchair/3814029
https://thenounproject.com/term/crayons/763068
https://thenounproject.com/term/crayons/763068


I+G+B SOZIOSANITARIOA5

3 PROIEKTU ESTRATEGIKOTAN GARATUKO DA

ZER DA?

 Sistemen arteko koordinazioa etengabe hobetzeko, 
laguntza-alternatiba efizienteak zehazteko eta 
sortzen ari diren premietarako eta erronka 
berrietarako soluzioak sortzeko premiari emandako 
erantzuna da, erakundeek ezagutzarekin duten 
konpromisoaren bidez adierazia, ekosistema 
soziosanitarioa berritzeko eta eraldatzeko elementu 
gisa.



I+G+B SOZIOSANITARIOA

3 PROIEKTU ESTRATEGIKO

 Arreta Soziosanitarioko Ataria

 I+G+B soziosanitarioko politika eta ekimenei
buruzko erreferentziazko nodoa

 Berrikuntza- eta ikerketa-proiektuen sustapena
ekosistema soziosanitarioaren oinarrietatik
abiatuta

5



I+D+I 
SOCIOSANITARIA

5

1. ARRETA SOZIOSANITARIOKO ATARIA

 Ekosistema soziosanitariora zuzendutako 
intereseko informazioa partekatzeko 
sortutako erreferentziazko erakunde-espazioa 

 I+G+B soziosanitarioko politikei eta 
ekimenei buruzko informazioa biltzen duen 
ezagutza-nodoa

2. I+G+B SOZIOSANITARIOKO POLITIKA ETA 

EKIMENEI BURUZKO ERREFERENTZIAZKO NODOA

3. BERRIKUNTZA ETA IKERKETA SOZIOSANITARIOKO 

PROIEKTUEN SUSTAPENA

 Berrikuntza eta ikerketa soziosanitarioko 
proiektuak bultzatzea, ekosistema 
soziosanitario osora zabaltzeko eta/edo 
eskalatzeko moduko ekimenak
identifikatzeko

5

I+G+B

SOZIOSANITARIOA

https://thenounproject.com/term/legal-papers/1689078
https://thenounproject.com/term/legal-papers/1689078
https://thenounproject.com/term/document-writing/3316311
https://thenounproject.com/term/document-writing/3316311
https://thenounproject.com/term/workflow-planning/1326778
https://thenounproject.com/term/workflow-planning/1326778
https://thenounproject.com/term/browser/1266579
https://thenounproject.com/term/browser/1266579
https://thenounproject.com/term/hospital/3814044
https://thenounproject.com/term/hospital/3814044
https://thenounproject.com/term/nursing-home-building/3019397
https://thenounproject.com/term/nursing-home-building/3019397
https://thenounproject.com/term/villa/3190501
https://thenounproject.com/term/villa/3190501


INPAKTUAK
Espero diren emaitzak Jarduketa-arloak

Gobernantza Soziosanitarioari buruzko Dekretu 

bat onartzea

Gobernantza soziosanitarioa

Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza sortzea Gobernantza soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioaren finantzaketa publikoaren 

eredu bat egituratzea 

Gobernantza soziosanitarioa

Kudeaketa partekatuko tresnak diseinatu eta 

garatzea

Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Aginte-koadro integral soziosanitario bat sortzea Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Osabideren hedapena egoitzetan eta eguneko 

zentroetan

Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Elkarreragingarritasun soziosanitarioa garatzeko 

Dekretu bat onartzea

Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Prebentzio soziosanitarioko esparru koordinatu 

bat zehaztea

Prebentzio soziosanitarioa

Arrisku soziosanitarioa detektatzeko tresna bat 

diseinatzea

Prebentzio soziosanitarioa



INPAKTUAK

Espero diren emaitzak Jarduketa-arloak

Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena Arreta soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioko xede-kolektiboetan jarduketak egitea Arreta soziosanitarioa

Arreta goiztiarra bultzatzea eta esparru 

soziosanitarioa/hezkuntza-esparrua garatzea

Arreta soziosanitarioa

Ezagutza sortu eta zabaltzea Arreta Soziosanitarioko 

Atariaren bidez

I+G+B soziosanitarioa

I+G+B politikak eta ekimenak ezagutzea Euskadiko arreta 

soziosanitarioko ekosisteman

I+G+B soziosanitarioa

Berrikuntza- eta ikerketa-proiektuen sustapena ekosistema 

soziosanitarioaren oinarrietatik abiatuta

I+G+B soziosanitarioa



Espero diren emaitzak Jarduketa-arloak

Gobernantza Soziosanitarioari buruzko Dekretu bat onartzea Gobernantza soziosanitarioa

Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza sortzea Gobernantza soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioaren finantzaketa publikoaren eredu bat egituratzea Gobernantza soziosanitarioa

Kudeaketa partekatuko tresnak diseinatu eta garatzea Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Aginte-koadro integral soziosanitario bat sortzea Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Osabideren hedapena egoitzetan eta eguneko zentroetan Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Elkarreragingarritasun soziosanitarioa garatzeko Dekretu bat onartzea Elkarreragingarritasun soziosanitarioa

Prebentzio soziosanitarioko esparru koordinatu bat zehaztea Prebentzio soziosanitarioa

Arrisku soziosanitarioa detektatzeko tresna bat diseinatzea Prebentzio soziosanitarioa

Lehen mailako arreta soziosanitarioaren hedapena Arreta soziosanitarioa

Arreta soziosanitarioko xede-kolektiboetan jarduketak egitea Arreta soziosanitarioa

Arreta goiztiarra bultzatzea eta esparru soziosanitarioa/hezkuntza-esparrua garatzea Arreta soziosanitarioa

Ezagutza sortu eta zabaltzea Arreta Soziosanitarioko Atariaren bidez I+G+B soziosanitarioa

I+G+B politikak eta ekimenak ezagutzea Euskadiko arreta soziosanitarioko ekosisteman I+G+B soziosanitarioa

I+G+B proiektuak sustatzea ekosistema soziosanitarioaren oinarrietatik abiatuta I+G+B soziosanitarioa




