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Laburpena

COVID-19 pandemiaren aurkako erantzunaren ebaluazioak kontuan
hartu behar ditu, hala hartutako neurrien kronologia, nola neurri horiek
zer testuingurutan hartu ziren. Helburu hori izanda, garrantzitsua da gure
Euskal Osasun Sistemaren erresilientzia eta unibertsaltasuna egiaztatzea,
COVID-19 pandemiaren aurrean. Erresilientziak ezustekoari egokitzeko
gaitasuna adierazten du, aldez aurretik ezarritako baldintza jakin batzuetan1,2.
Unibertsaltasuna funtsezko balio bat da, pandemiak gure gizartean3 dituen
ondorioen elkar mendekotasun eta banaketa desberdinaren gainean
jarduteko, bai eta gizarte kohesioa sustatzeko faktore garrantzitsu bat ere4.
Administrazio publikoek eta, batez ere, osasun sistemek pandemiaren
aurka emandako erantzun egituratuak premiaz jardutea eskatu du, bai
gaixotasuna azkar zabaltzen zelako, bai pertsonen osasunean eta bizitzan
zeukan inpaktua handia zelako. Gaixotasun infekzioso berri horren
transmisioari, bilakaerari eta kontrolari buruzko ziurgabetasun eta
ezjakintasun zientifikoko testuinguru batean eman behar izan da erantzuna.
Aurrerapen garrantzitsuak izan dira pandemia agertu zenetik COVID19aren biologiaren, patogeniaren, diagnostikoaren, tratamenduaren eta
prebentzioaren ezagutzan. Ostera, oraindik hutsune eta eztabaida medikoak
daude hartutako zenbait neurriren egokitasunari, eraginkortasunari eta
segurtasunari buruz.
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak beharrezkotzat
jo du Euskal Osasun Sistemak pandemiari emandako erantzunean egin
duen lanaren ebaluazio bat egitea. Azken helburua pandemia honen eta
etorkizuneko beste osasun krisi batzuen aurkako erantzuna hobetzea
ahalbidetuko duten ondorioak ateratzea da. Ebaluazioaren ondorioek
aukera eman beharko lukete erantzun berriak bilatzeko eta baliabideak
eta ahaleginak optimizatzeko; hartara, etorkizunean erabakiak hartu ahal
izango dira, eta lortutako emaitzak gardentasunez jakinarazi ahal izango
zaizkio gizarteari.
Modu askoz ere zehatzagoan adierazita, ebaluazio honen helburu
nagusiak bi dira. Alde batetik, pandemiaren kudeaketa eta koordinazioa
hobetzea ahalbidetuko duten neurriak identifikatzea, martxan zeuden
eta baliagarriak izan diren neurriak ezagutzea, neurri berriak proposatzea
eta inolako balio erantsia ez dutenak aplikatzeari uztea, eta, horrez gain,
irizpide teknikoak homogeneizatzea, Euskal Osasun Sistemaren kohesioa
areagotzeari begira. Bestetik, ezagutza zientifiko sendoa eta erabilgarria
sortzen laguntzea arduradun politikoentzat, kudeatzaileentzat, osasun
	Haldane V, Morgan GT. From resilient to transilient health systems: the deep transformation of health systems in response to the COVID-19 pandemic. Health Policy and Plannning
2020: czaa169. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7799054/pdf/czaa169.pdf
2
	Kruk ME, Myers M, Varpilah ST, Dahn BT. What is a resilient health system? Lessons
from Ebola. Lancet 2015; 385: 1910-1912. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2815%2960755-3
3
	Legido-Quigley H, Mateos-García JT, Regulez Campos V, Gea-Sánchez M, Muntaner
C. The resilience of the Spanish health system against the COVID-19 pandemic. Lancet Public Health 2020;5:e251-e252. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2820%2930060-8
4
	Marmot M. Why should the rich care about the health of the poor? CMAJ 2012;184:12311232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3414593/pdf/1841231.pdf
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langileentzat eta herritarrentzat, etorkizuneko osasun krisietan erantzun eraginkorragoak
egituratu ahal izateko.
Azterlan honek Euskal Osasun Sistemak urtebetez egindako jarduerak ebaluatu ditu. Hala,
azterlanaren aldia hasten da Osasunaren Mundu Erakundeak (aurrerantzean, OME) Txinan
SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako infekzio agerraldia Nazioarteko Garrantzia zuen
Osasun Publikoko Larrialdi gisa deklaratu zuenean, hots, 2020ko urtarrilaren 30ean.5 2021eko
urtarrilaren 31ren ondoren egindako jarduerak eta hartutako neurriak, besteak beste
txertaketa prozesuari lotutakoak, ez dira aztertzen txosten honetan.
Euskal Osasun Sistemak pandemiari eman dion erantzunaren ebaluazioa egiteko,
beharrezkoa izan da hartutako neurriak testuinguruan kokatzea, unean-unean eskura
zeuden baliabideak eta ezagutza aintzat hartuta. Hori dela eta, ebaluazio aldia bi fasetan
bereizi da. Lehen fasea 2020ko urtarrilaren 30ean hasi eta maiatzaren 11n amaitzen da,
eta fase horretan pandemiaren hedapena gelditzeko berehalako erantzun baten beharra
nagusitu zen, SARS-CoV-2 koronabirusari eta COVID-19ari buruzko ezagutza oso txikiarekin
eta halako krisialdi bati aurre egiteko planifikatuta ez zeuden baliabide batzuekin, herrialde
gehientsuenetan gertatu zen bezala6,7,8,9. Bigarren fasean, 2020ko maiatzaren 12tik 2021eko
urtarrilaren 29ra bitartekoan, ezaugarri nagusia epidemiaren olatuei emandako erantzuna
izan da, lehen fasearen erantzunetan egokitutako tresnetan eta eskuratutako ezagutzetan
oinarrituta, baita txertaketa prozesuaren hasiera ere.
Pandemiaren lehen olatuan emandako erantzuna eta ondorengo olatuetan emandakoak oso
desberdinak izan dira. Pandemiaren lehen fasean, erabaki kritikoak hartu ziren, ziurgabetasuna
nagusi zen testuinguru orokor batean. Lehentasuna izan zen kutsatzeak prebenitzeko
beharrezkoak ziren egiturak eta baliabideak ahalik eta azkarren eskuratzea, infekzioaren
transmisioa kontrolatzeko neurriak ezarrita eta COVID-19 gaixoak eraginkortasunez artatzeko
gaitasuna edukita. Bigarren fasean, ordea, lehen fasean garatutako neurri soziosanitario
baliagarrienak finkatzea eta inplementatzea izan zen lehentasuna, ohiko osasun arreta ahal zen
neurrian berreskuratzen saiatzearekin batera. Lehen olatuan eskuratutako esperientziarekin
eta egokitutako tresnekin, neurriak denbora gehiagoz planifikatu eta modulatu ahal izan ziren,
baina prozesua pixkanaka egin zen, eta tartean ezusteko egoerak ere eman ziren.
Krisiaren kudeaketa. COVID-19 pandemiak agerian utzi du plangintza, gobernantza eta
araudi tresna egokien aldez aurreko gabezia, gaur egungoaren izaera eta tamaina duen
osasun larrialdi bati aurre egiteko. Epidemia edo pandemien arriskua aipatzen da arriskuei
eta larrialdiei aurre egiteko erreferentziako zenbait tresnatan, hala nola 2017ko Segurtasun
Estrategia Nazionalean eta Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea (-LABI-)10. Alabaina, ez zegoen
inolako estrategia edo plan berezirik, osasun larrialdi baten aurkako erantzun integral eta
espezifiko bat egituratzeko. Hori dela eta, pandemian, arrisku anitzeko tresna generiko
horiek egokitu behar izan dira, osasun arloko krisialdi bati aurre egiteko gobernantza organo
espezifikoak sortuz, hala nola Zuzendaritza Batzordea, lehen fasean, eta LABI Batzorde
teknikoa gero, baita plangintza tresnak ere, esate baterako, Bizi Berri Planaren edizio guztiak.
Esperientzia hori oinarri hartuta, etorkizuneko osasun krisialdiei begira, zehaztu beharko
litzateke, bai osasun larrialdietarako estrategia espezifiko bat edo plan berezi bat, eman
daitezkeen egoeretarako neurriak finkatuko dituena, bai horrelako krisietarako gobernantza
eredu bat.
	
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regula-
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tions-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

	Henríquez J et al. The first month of the COVID-19 pandemic in Spain. Health Policy and Technology 2020;9:560574 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451011/
7
	Xu W, Wu J, Cao L. COVID-19 pandemic in China: Context, experience and lessons. Health Policy and Technology
2020; 9:639-648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451009/
8
	Berardi C, Antonini M, Genie MG et al. The COVID-19 pandemic in Italy: Policy and technology impact on health
and non-health outcomes. Health Policy and Technology 2020;9:454-487. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7467905/
9
	Ludvigsson JF. The first eight months of Sweden’s COVID-19 strategy and the key actions and actors that were
involved. Acta Paediatrica 2020;109:2459-2471. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15582
10
https://www.euskadi.eus/plan-proteccion-civil-euskadi/web01-a2blarri/es/
6
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Araudien esparrua bereziki korapilatsua izan da, agintari eskudunek ez dutelako segurtasun
juridikorik izan, COVID-19aren transmisio komunitarioa murrizteko beharrezkotzat jotzen
zituzten zenbait prebentzio neurriri lege estaldura emateko orduan, neurriok eskubide
indibidualak eta kolektiboak (mugikortasunekoa, biltzekoa) murrizten zituztelako. Bere
garaian, alarma egoeraren estaldurak bakarrik ahalbidetu zuen eskubide horiek murrizten
dituzten neurri horiek hartzea, baina gero Konstituzio Auzitegiak berak dekretatu du alarma
egoerak ere ez zuela ematen nahikoa lege estaldurarik horrelako neurriak ezartzeko. Alabaina,
alarma egoera ezarrita egonda ere, Euskadiko araudi esparruak ez du lege estaldurarik eman
hainbat neurri ezartzeko, hala nola jarduera komertzialen itxiera selektiboa (ostalaritza).
Komenigarria eta beharrezkoa izango litzateke eskumenen mugak zein diren aztertzea,
arlo horretako autonomia araudia indartzeari begira. Osasun Publikoaren Lege berriaren
izapidetzeak, berriki onartu den «pandemiaren aurkako» Legearen ildoan (2-2021 Legea,
ekainaren 24koa, COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzkoa)11, aukera bat ematen
du beharrezkoak diren arauak garatzeko.
Premia juridiko horri erantzuna eman liezaiokeen figura Larrialdietako Plan Berezi bat da,
bereziki orientatuta egongo dena epidemien, pandemien eta beste osasun krisi batzuen
aurkako erantzun integral bat ematera. Horrelako krisialdietarako gobernantza eta
neurri egokienak egituratuko dituen plan bat. Beharrezkoa da Osasun Publikoaren arloan
eskumenak dituen erakundeak, gaur egun Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak,
autonomia eta malgutasuna edukitzea, baliabideak eta, bereziki, profesionalen taldeak
kudeatu ahal izateko. Ez litzateke baztertu beharko gaurkoaz bestelako antolakuntza formula
bat izatea; esate baterako, zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat.
Eusko Jaurlaritzaren antolakuntza eta kudeaketa egitura propioak hainbat egoeratara
egokitzeko aukera baloratu behar da, hala nola pandemia batera, bereziki Funtzio
Publikoaren arloan; izan ere, egoera horietan beharrezkoa da malgutasuna eta erresilientzia
izatea; batez ere, beharrezkoa denean langile kualifikatuen hornidura nabarmen areagotzea,
eskaeraren erritmoaren baitan. Horrez gain, erantzunean esku hartu duten eragile guztien
artean egokitutako kooperazio eta koordinazio tresnak areagotu eta indartu behar dira, eta
guztien erdian, osasun publikoaren sistema eta osasun sistema jarri behar dira. Koordinazio
eraginkor batek sistema informatiko integratuak behar ditu, eragileen arteko informazio eta
datu fluxuak eta tratamenduak automatizatuko dituztenak. Pandemian egindako garapenak,
funtzionaltasun berrien garapena eta zaintza eta arakatze sistemen arteko integrazioa,
txertoen kudeaketa, kudeaketa klinikoa eta sanitarioa, laborategien kudeaketa… beharbeharrezkoak dira horiek guztiak etorkizuneko krisiei erantzun on bat emateko.
Mekanismoak behar dira, Osasun Saila eraginkortasunez koordinatu dadin pandemien
aurkako erantzunean esku hartzen duten eragile instituzional eta sektorial guztiekin,
erakunde bakoitzarekiko koordinazio indibidualaz harago. Gainera, Osasun Ministerioarekin
arinago koordinatzeko tresna automatikoak egokitu beharko lirateke.
Era berean, SARS-CoV-2 koronabirusari eta COVID-19ari buruzko ezagutza zientifikoa eta
erakundeartekoa aztertzeko eta sortzeko aukera ematen duten tresna guztiak indartu
beharko lirateke, baita arriskutsuak izan daitezkeen beste birus eta agente infekzioso
berri batzuen kasuan ere; hartara, prebentzio, diagnosi eta terapia neurri eraginkorragoak
ezarri ahal izango dira, etorkizunean gure gizartearen eta hura osatzen duten pertsonen
nahasmendu larriak saihesteko.
Osasun Publikoa. Pandemiak estres handia eragin du osasunaren zaintzaz eta analisi
epidemiologikoaz arduratzen ziren zerbitzuetan. Pandemiaren aurretik, Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritzak zeregin horiek betetzeko 34 profesional zituen, Zaintza eta
Txertaketa Zerbitzuan eta Zaintza Epidemiologikoko Unitateetan. Langile nahikoak ziren
pandemiaren aurreko ohiko jarduerak egiteko, alegia: gaixotasun kutsakor ohikoenen
(gripea, elgorria, sarna, etab.) jarraipena egitea inkesten bidez, zaintza epidemiologikoko
protokoloak egitea, gaixotasun horiei aurre egiteko esku hartzeak, haien hedapena saihesteko
prebentzio neurri nagusiak zehaztea, esate baterako, txertatze kanpainak eta baheketa
epidemiologikoak. Halere, kontuan hartzen badugu pandemian horretarako sortutako
11

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11766
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Zaintza eta Kontrol Sarean —lorpen handia bere horretan— langile gehieneko aldian 700
pertsonek baino gehiagok egin zutela lan, bistan da pandemiaren aurretik zeuden baliabide
profesionalak ez zirela nahikoak pandemiari erantzuteko. Baliabideen aurretiko gabezia
horri batu behar diogu unitate horiek izan direla zailtasun handienak izan dituztenak talde
kualifikatuak behar adina azkartasunez lortzeko, Funtzio Publikoaren politiken eta araudien
eraginez. Hori izan zen Zaintza eta Kontrol Sarea organikoki Osakidetzaren barruan kokatzeko
arrazoi nagusia, eta ez Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzan. Etorkizunari begira,
beraz, forma juridikoa aldatzea baloratu beharko litzateke, Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzak etorkizuneko osasun krisien aurrean bere lidergo gaitasuna, koordinazioa eta
erantzuna indartu ditzan.
Jarduera epidemiologikoan laguntzeko sistema informatikoak garatzen jarraitu behar dugu,
alerta sistema bat edukitzeko eta erantzun azkar eta eraginkor bat emateko gai izateko.
Sistema horiek Osakidetzaren (OSABIDE, GESTLAB) eta Osasun Ministerioaren (SIVIES)
sistemetan integratzeko modukoak izan beharko dute. Digitalizazioarekin batera, datuen
prozesuak, formatuak eta egiturak estandarizatu eta arrazionalizatu behar dira.
Osasun publikoaren eta osasun sistemaren arteko koordinazioa gobernantza eta
kudeaketa organo arruntetan egituratu da, Osasun Sailaren eta Osakidetzaren artean, bai
eta pandemiaren lehen fasean horretarako sortutako Zuzendaritza Batzordearekin ere.
Horrelako organo bat antolatzeko beharra kontuan hartu beharko da etorkizuneko osasun
larrialdietan. Krisiaren gobernantza eta kudeaketa testuinguru integral batean, osasun
krisiei azkar eta eraginkortasunez erantzuteko prozedurak, organoak eta foroak zehaztu eta
formalizatu beharko lirateke. Organo horiek erabakiak hartzeko prozesuan maila guztietan
inplikatutako instantzia guztiak bildu behar dituzte, eta, aldi berean, diziplina anitzeko talde
baten aholkularitza teknikoa jaso behar dute. Talde hori larrialdiarekin lotutako jakintza
arloetako adituek osatuko dute, eta hainbat arlotan jardungo du: epidemiologikoa, sanitarioa,
soziosanitarioa, klinikoa, akademikoa, zientifikoa, ekonomikoa, etab.
Komunikazio lan garrantzitsua egin da hainbat gizarte kolektibotako ordezkari eta solaskide
kualifikatuekin (txinatar komunitatea hasiera, imanak eta komunitate islamikoaren
ordezkariak, kongregazio erlijiosoak, ijitoen etniako kolektiboak, etab.), kolektibo horietan
agerraldi puntualak eman direnean, baina komunikazio hori erreaktiboa izan da beti. Ekintza
prebentibo bat egin ahal izateko, prozedura proaktiboak, foro egonkorrak edo bi norabideko
komunikazio kanal espezifikoak sortzeko aukera aztertu beharko litzateke.
Osasun laguntza. Osakidetzak gidatu du pandemiari eman zaion osasun erantzuna; izan
ere, abian jarritako murrizketa sozialeko neurri zorrotzen laguntza handiarekin, Euskal
Osasun Sistema ez da inoiz kolapsatuta egon eta erresilientzia handia erakutsi du, presio eta
asistentzia eskaera goreneko egoera batean. Osakidetzak pandemiari emandako erantzuna
zerbitzu erakundeen kontingentzia planen inguruan eta maila korporatiboan egindako
baliabideen kudeaketaren inguruan egituratu da. Planen lehen bertsioa prest zegoen
jada martxoaren lehenengo hamabostaldirako, griperako egindako kontingentzia planak
erreferentzia gisa hartuta. Behin lehenengo olatua gainditua, eskuratutako esperientziarekin,
hurrengo olatuei eman zaien erantzun asistentziala egituratu da Ohiko Jarduera Asistentziala
Berreskuratzeko Planaren (apirila) inguruan eta COVID bidezko infekzioarekin batera gripean
eman daitekeen igoerari aurre egiteko Kontingentzia Planaren (iraila) inguruan. Bi plan horiek,
funtsean, lehen faseko kontingentzia planetan jasotako neurriak egoera epidemiologikoaren
arabera modulatzen zituzten, programatutako jarduerari ahal zen neurrian eusteko eta aldi
berean pandemiari erantzuteko.
Kontingentzia planek gaitasun asistentziala mantentzeko aukera eman dute, eta neurriak
eraginkorrak izan dira. Esperientzia horren gainean, horrelako kontingentzietarako plan
integral bat egin beharko litzateke, epidemiei eta, oro har, osasun krisialdi larriei erantzuteko.
Planak berehalako erantzun estruktural bat ematea ahalbidetu beharko luke, eta gobernantza
eta lankidetza tresnak ezarri beharko lituzke asistentzia maila guztien artean, erantzuna
azkar bateratzeko. Halaber, paziente kronikoei arreta emateari eta patologia onkologikoak
prebenitzeko programei lotutako jardueretan ahalik eta eragin txikiena izatea aurreikusi
beharko luke, osasun zainketa etengabeen premia handiena duten pertsonak identifikatuz
eta lehenetsiz.
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Lehen mailako arretan, lehenengo helburua izan zen pazienteak osasun zentroetara joan
zitezen saihestea, komunikazio kanpainen bidez, ordutegiak luzatuz, aldi baterako ezintasunak
emanez bertaratzeko beharrik gabe eta, bereziki, telefono bidezko arreta indartuz. Hala,
martxotik apirilera 1.260.856 telefono deiri erantzun zitzaien, % 400 gehiago 2019ko hilabete
berberetan baino. Era berean, arreta sektorizatu zen paziente moten arabera, eta zentroen
egokitzapen estrukturala egin zen, pazienteen mugimenduak bereizteko eta jarduera
espezifikoen araberako espazio klinikoak sortzeko. Pandemiaren bigarren fasean, pixkanaka
ohiko jarduera asistentziala berreskuratzeaz gainera, lehen mailako arretak funtzio berriak
bereganatu zituen, hala nola baheketak, arakatzeak (Zaintza eta Kontrol Sarearen zati handi
bat lehen mailako arretako unitateetan kokatzen da), txertatzea eta COVID-19ko diagnostiko
probak egitea. Instalazio berriak diseinatzean edo lehendik daudenak birgaitzean, kontuan
hartu beharko dira asistentzia jarduera azkar sektorizatzeko aukera ematen duten irizpideak,
agente infekziosoek eragindako osasun larrialdiak ematen diren kasuei aurre egiteko, obrak
egiteko edo ekipamendu osagarririk jartzeko beharra izan gabe.
Ospitaleetan, hasiera batean, sintomatologia larririk gabeko pertsonak beren etxeetan gera
zitezen bultzatu zen, Etxez Etxeko Ospitalizazio zerbitzutik edo lehen mailako arretatik
artatzeko, eta premiazkoak eta atzeraezinak ez ziren edo prozesu onkologikoei eragiten ez
zieten jarduera guztiak eten ziren. Era berean, espazio eta ohe gehiago egokitu ziren, orotara
5.471era iritsi arte, oinarrizko eskaintzan baino 1.570 ohe gehiago; hau da, % 40ko igoera;
era berean, 794 ohe egokitu ziren, hotel medikalizatuetan eta itunpeko sarearen kliniketan,
sintoma oso larriak ez zituzten pazienteentzat. ZIUetan kontingentzia plan korporatibo bat
egin zen, eta planak hasieran zeuden 217tik 560 ohe arte egokitzeko aukera aurreikusten
zuen, egoerarik okerrenean. Eskaera handieneko unean 440 ZIU ohe egokitu ziren. Bigarren
fasean, COVID-19ak eragindako ospitaleratzeen ehunekoa guztizkoaren aldean nabarmen
murriztu bazen ere, lehen fasean bertan behera utzitako jarduera programatua berreskuratu
behar zen, itxarote zerrendak ere nabarmen handitu zirelako. Horren ondorioz ospitaleen
gaineko presioa lehen fasearen antzeko mailetan mantendu zen.
Pandemiak lehen mailako arretako eta ospitaleko arretako profesionalen arteko harremana
estutu du, eta balio hori indartzen jarraitu beharko litzateke krisia gainditu ondoren ere.
Barne kontsulten bi norabideko erabilera indartu beharko litzateke, tresna erabilgarria izan
daitekeelako ospitaleko eskaria kudeatzeko eta asistentziaren irisgarritasuna eta kalitatea
hobetzeko. Halaber, oso lagungarria izan da pazienteei etxez etxeko arreta ematea, bai lehen
mailako arretatik, bai Etxez Etxeko Ospitalizazio zerbitzutik.
Azpimarratu behar da osasun langileek inplikazio eta konpromiso handia izan dutela, lan egin
behar izan baitute presiopean eta beren osasuna arriskupean jarrita. Hala ere, pandemiaren
aurrean eman beharreko erantzuna ezin da langileen borondatezko jardunaren mende egon,
eta larrialdi egoeretan gehiegizko lan karga saihestuko duen giza baliabideen estrategia bat
ezarri beharko litzateke. Pandemiak erizaintzako profesionalen lanaren balioa areagotu du.
Balio handitze hori mantendu eta indartu behar da osasun sistema osoan.
Pandemiaren eragina sumatu zuen lehen zerbitzuetako bat Osasun Kontseilua izan zen,
2020ko martxoko lehen asteetan egunean 30.000 dei baino gehiago jaso baitzituen. Zerbitzu
hori indartzeko asmoz, 2020ko martxoaren 17an Koronabiruseko EAZ izeneko zerbitzua jarri
zuen martxan Osakidetzak. Herritarrei telefono bidezko arreta emateko etengabeko (24x7)
zerbitzu elebidun bat da, eta hasieran 20 operadore izan zituen telelaneko formatuan. Gero,
langile gehiago hartu ziren, eta zerbitzuak funtzio berriak bereganatu zituen, hala nola
COVID-19ko diagnostiko positiboen emaitzak komunikatzeko prozesua.
Pandemiari erantzutean lortutako esperientziari esker, egiaztatu ahal izan da lehenago ere
hautematen ziren joera batzuk bizkortu egin direla; esate baterako, lehen mailako arretaren
zeregin gero eta garrantzitsuagoa edo osasun zerbitzuak modu ez-presentzialean emateko
aukera. Kontsulta eta zerbitzu telefonikoen erabilera masiboak agerian utzi du zerbitzu ezpresentzialen ahalmen handia, eta aukera eman du horien erabilerari buruzko esperientzia
bat eskuratzeko, bai profesionaletan, bai pazienteetan. Ostera, zerbitzu horiek azkarragoak
eta sendoagoak izan beharko lukete, saturazioa eta arreta desegokiaren sentsazioa edo
gehiegizko atzerapena saihesteko. Gogoeta sakon bat egin beharko litzateke asistentzia ezpresentzialaren mugen inguruan, zerbitzuaren kalitate asistentzialari eta humanizazioari
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dagokionez, baita teknologiari etekin handiagoa ateratzeko aukerari erreparatuta ere.
Horrelako arreta batek ez lituzke arazoak edo bazterkeria egoerak sortu beharko, baliabide
ekonomiko gutxiago dituzten eta egoera zaurgarrian dauden pertsonen artean. Komenigarria
izango litzateke, halaber, arreta ez-presentzialak eta erdi-presentzialak osasun adierazleetan
duten eraginaren balorazio kuantitatibo bat egitea, arreta presentzialarekin alderatuta.
Oro har, proba eta errore dinamika batekin lan egin da, ez baitzegoen behar besteko denborarik
eta ebidentziarik tratamendu eta protokolo kliniko posibleen eraginkortasuna eta segurtasuna
baloratzeko. Era berean, zaila eta nekeza izan da informazio asistentzial homogeneoa eta
fidagarria biltzea, erakunde, unitate eta zentroen kopurua eta heterogeneotasuna dela eta.
Etorkizuneko osasun krisiei begira, beharrezkoa da informazio sistema automatizatu bat
izatea, informazio asistentziala bildu, prozesatu eta sintetizatzeko, erabakiak behar bezala
hartzeari begira. Laborategiko diagnostikoan, tratamendu farmakologikoan eta COVID19aren prebentzioan aurrera egiteko, ahalegin eta inbertsio handiagoa egin beharko da
oinarrizko ikerketan eta ikerketa klinikoan, eraginkortasun eta segurtasun irizpideak
kontuan hartuta betiere. Gomendagarria izango litzateke laguntza batzorde tekniko bat
sortzea diziplina anitzeko profesional kualifikatuekin (osasun sareko langile kualifikatuak,
unibertsitatearen esparru akademiko eta zientifikoaren adituak eta beste ikerketa eragile
batzuk). Batzorde horrek etengabe ebaluatu beharko luke COVID-19a eta pandemia bilakatu
daitezkeen beste gaixotasun infekzioso batzuk dituzten pertsonen arreta eta zaintzarako
protokoloen eraginkortasuna eta segurtasuna.
Hobetu beharreko alderdi oso garrantzitsu bat pazienteei eta haien familia inguruneari
ematen zaien tratua da; batez ere, zaurgarritasun handieneko pertsonen kasuan eta/edo
isolamendu eta bakardade egoeran daudenen kasuan. Era berean, bereziki zaindu behar da
familiari eta hurbileko pertsonei emandako tratua, agurtzeko eta doluko egoeretan . Gainera,
etxez etxeko bisitak areagotzeko mekanismoak diseinatu beharko lirateke, telefono bidezko
jarraipenaren osagarri gisa. Pandemiak eragin emozional handia izan du bai gaixoengan eta
haien senideengan, bai osasuna arriskuan jarrita eta presiopean lan egin behar izan duten
osasun langileengan. Etorkizuneko krisi batean, beharrezkoa izango litzateke tresna eta giza
baliabideak edukitzea, laguntza emozional sistematiko eta estruktural bat emateko, batez
ere, kaltetutako kolektiboei. Erreferentzia gisa egungo pandemian arlo horretan pilatutako
esperientziak har daitezke.
Dagoeneko diagnostikatutako gaixotasun kronikoen tratamenduak aurrera jarraitu du,
zenbait unetan oinarrizkoa ez zen asistentzia eten izanak atzerapenak eragin dituen arren.
Arazo handiena aldez aurretik diagnostikatu gabeko gaixotasun larriak dituzten pertsonek
izan dute, batez ere minbiziaren kasuan. Izan ere, gaixotasun horiek garaiz diagnostikatu
behar dira, inork nahi ez dituen amaierak saihesteko edo gaixotasuna larriagotu ez dadin
osasuna nabarmen hondatzeraino. Etorkizuneko krisiei aurre egiteko, patologia kroniko
nagusiak edo ospitale arretarik behar ez duten gaixotasun akutu arinagoak diagnostikatzeko
gaitasuna mantentzeko tresnak prestatu beharko lirateke, egoera kezkagarri horiek
saihesteko.
Arreta soziosanitarioa. Arlo soziosanitarioak osasun arretaren erakundeen arteko
koordinazioa hobetu behar du adinekoen, desgaitasuna duten pertsonen eta gizarte zerbitzuek
artatutako beste kolektibo batzuen egoitzetan. Koordinazio tresnak izatea, hala nola Arreta
Soziosanitarioko Euskal Kontseilua, aurrerapen bat izan da. Gauza bera esan daiteke foru
diputazioekin osasun arloan izandako lankidetza lan koordinatuari buruz. Lan hori Osasun
Saileko koordinatzaile soziosanitarioaren, Osakidetzako erreferente soziosanitarioen eta
foru aldundietako pertsona erreferenteen artean egituratu da, eta horrela egin ahal izan da
erakundeen arteko lankidetza eta koordinazio lana, pandemia garaian. Horren balorazioa
positiboa izan da, eta emaitza onak lortu dira. Erakundeen artean adostutako neurriak gakoak
izan dira emaitza horiek lortzeko. Irismen handieneko neurri nagusien artean, lurralde
bakoitzean egituratu diren Kontingentzia planek, isolamendua behar zuten pertsonak
artatzeko antolatutako erreferentziazko unitateek eta langileei etengabe egindako baheketa
masiboek ekarpen erabakigarria egin dute.
Hala ere, adierazi behar da foru erakundeek, osasun arloko krisi bat zenez, beren ohiko
eskumenen barruan sartzen ez den esku hartze mota bati aurre egin behar izan diotela,
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eta horretarako ez dutela, ez ezagutza egokia, ez kudeaketa gaitasunak, beharrezkoak izan
diren baliabideak areagotzeko. Gertaera horien eraginez tentsio handia bizi izan dute, baina
egokitzeko gaitasun handia erakutsi dute, zentro soziosanitarioetan eta egoitzetan hartu
beharreko neurri guztiak barneratzeko eta aplikatzeko. Testuinguru horretan, komenigarria
izango litzateke gogoeta sakon bat egitea egoitzetan bizi diren pertsonen arretari buruz,
kalitate sanitarioan estandar hobeak lortzeko, egoitzen arloan asistentzia sanitarioa ez
baitago behar bezala bideratuta. Pandemiak erakutsi du, halaber, arlo soziosanitarioa
eta, bereziki, adinekoentzako egoitza zentroen sarea ez daudela osasun publikoaren eta
osasunaren zaintzaren radarrean, eta hori oztopo bat izan da, eta gehiegizko ahalegin bat
eskatu du kudeaketan. Zentro horietan bizi diren pertsonek behar garrantzitsuak dituzte
osasun zainketen arloan, eta zeregin horri erakundeen artean heldu behar zaio. Sistema
bakoitzak pertsona horiek behar duten arreta integrala ematean dituen erantzukizunei
buruzko adostasunak bilatu behar dira.
Ahalmen diagnostikoa. Ahalmen diagnostikoa oinarrizko faktore bat izan da pandemiari
emandako erantzunean. Osakidetzaren Diagnostiko Biologikoko Sarearen laborategiek
ahalmen diagnostiko propioa izan zuten jada hasiera-hasierako faseetan (2020ko otsaila),
lehen probak eta emaitzak Carlos III.a Osasun Institutuan balidatuta. Probak egiteko
ahalmena oso mugatua izan zen hasieran, baina Diagnostiko Biologikoko Sarea egokitu zen,
eta eraginkortasunez erantzun ahal izan zien bai Osasun Ministerioak eta Osasun Sailak
diagnosi teknikei buruz ezarritako irizpideei, bai pandemiak aurrera egin ahala diagnostiko
eskaeretan izandako igoerari.
Lorpenei eta jardunbide egokiei dagokienez, nabarmentzekoa da sistema antolatu finkatu
bat duen Diagnostiko Biologikoko Sarea bera izatea, erantzun koordinatua eta homogeneoa
emateko aukera eman duena. Sarea merkatuan agertzen ziren tekniken balorazioa eta
hautaketa bere gain hartzeko gai izan da, berme diagnostiko handiena zutenak hautatzeko,
eta informazioa kudeatzen jakin du, bai Diagnostiko Sarearen eta haren laborategien barnean
kudeatzeko, bai erabakiak hartzeko beharrezkoa zen informazioa kudeatzeko eta emateko.
Horrez gain, sareak erosketa korporatiboko estrategia bat izan du, baita hornitzaileen
kudeaketa bat ere, dibertsifikaziora orientatuta egon dena, hornidura gabeziaren arriskuak
eta horiei lotutako alderdiak murrizteko. Hala ere, beharrezkoa izango litzateke segurtasun
biltegiratze bat edo biltegiratze estrategiko bat sortzea, etorkizunean eman daitezkeen
antzeko egoerei erantzuteko eta laborategietako biltegiak kudeatzeko, materialen stocken
kontrolaren automatizazioa aurreikusiko duena. Halaber, GESTLAB informazio sistemaren
bilakaeran hobetzen jarraitu behar da, honako xede hauekin: pandemian erabilitako gainerako
aplikazio informatikoekin erabat integratzea, proba bidezko kontrol ekonomikorako tresnak
garatzea, gobernantza sistema bat abian jartzea, eta laborategiko informazio sistemaren
aplikazio eta erabilera berriak garatzea, behar kliniko eta epidemiologiko espezifikoetarako.
Diagnostikorako ekipamendua eguneratu beharko litzateke, teknologia berriekin,
sareko laborategiei beharrezkoa den ekipamendua, materiala eta erreaktiboak emateko,
diagnostikoan eta zaintza epidemiologikoan erabilitako sekuentziazio genomikoko teknikak
abian jarri ahal izateko.
Horrez gain, zelatari sareak sortzeko aukera baloratu beharko litzateke, beste gaixotasun
batzuetarako (adibidez, gripea) erabilitakoen parekoak, infekzio eta epidemia agerraldien
garapena monitorizatzeko. Herrialdeko beste laborategi publiko batzuekin lankidetza
areagotzea beharrezkoa izango litzateke, hala nola Ikerketa Biosanitarioko Institutuak,
euskal unibertsitate publikoa (UPV/EHU), eta Basque Research and Technology Alliance
- Euskal Ikerketa eta Teknologia Zentroen Aliantza (aurrerantzean, BRTA), Diagnostiko
Biologikoko Sarearen gaitasun teknikoa eta logistikoa areagotzeko, etorkizuneko pandemiei
aurre egiteko.
Langileentzako laguntza eta kudeaketa. Euskal Osasun Sistemako profesionalen erantzuna
eredugarria izan da, haien ahalegin eta konpromiso handiari esker. Askotan lan egin behar
izan dute presiopean eta beren osasuna arriskuan jarrita, lehen fasean batez ere, orduan eman
baitzen norbera babesteko materialaren gabezia. Osakidetzaren indarguneek, erakunde
gisa, langileen kudeaketa egitea ahalbidetu dute, bai korporazio mailan bai Erakunde
Sanitario Integratu bakoitzean, une bakoitzean asistentzia presio handiena jasan duten
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unitateak indartzeko. Ostera, kontingentzia plan baten gabezia hauteman da, non ildoak
emango baitziren mugikortasun hori azkarrago eta eraginkortasun handiagoz ezartzeko.
Osakidetzan ahultasun korporatibo bat azaleratu da jardueraren monitorizazioan. Aginte
koadro edo kontrol korporatibo bat ez izateak langileen kudeaketa eraginkorragoa izatea
eragotzi du, ziur asko. Funtzio publikoaren egungo araudiak ez ditu jasotzen administrazio
publikoen barruan profesionalak lekualdatzea ahalbidetuko luketen malgutasun
mekanismoak. Egoera kritiko horietan, komenigarria izango litzateke Funtzio Publikoaren
esparruan malgutasun handiagoko figurak artikulatzea eta, horrela, administrazioen arteko
mugikortasuna ahalbidetuko litzateke bai erakundeen artean bai erakunde mailen artean,
edo hirugarrenekin hitzarmenak sinatzeko aukera egongo litzateke.
Agerian geratu da talde lanaren garrantzia, hori gabe ezinezkoa izango litzateke modu
azkarrean eta eraginkorrean erantzutea zerbitzu erakundeen sail eta arlo guztietan egunero
sortutako beharrei, arlo asintentzialean lehenik eta behin, baina baita beste batzuetan
ere, hala nola baliabideen kudeaketan, jardueren koordinazioan arlo desberdinen artean,
bai zerbitzu erakundeen barruan, bai horiena zerbitzu nagusiekin, etab. Dena dela, barne
komunikazioan, zerbitzu erakundeek bizkortasun handiagoaren falta sumatu dute, solaskide
askok esku hartu dutelako, eta, horren ondorioz, askotan gai berari buruzko interpretazio
desberdinak egin dira.
Pandemian prebentzioaren arloan ikasi diren gai asko sistemaren barruan sartu beharko
lirateke, prestakuntzaren edo beste kanal batzuen bidez, eskuratutako ezagutza hori guztia
gal ez dadin. Inbertitu behar da lan arriskuen prebentzioan eta profesionalen osasunaren
kudeaketan, egiaztatuta geratu baita zenbateko balioa duten pandemia egoerei aurre egiteko.
Pandemiak agerian utzi du koordinazio handiagoaren beharra, zerbitzu erakundeen artean
eta zerbitzu erakunde bakoitzaren barruan, erantzun bateratuak eskatzen dituzten egoeren
kudeaketan; izan ere, horrelako egoerak langile guztiei dagozkie, zer erakundetan lan egiten
duten albo batera utzita. Ahalegin handia egin da, alabaina eskatutako lanaren tamainak
berak eta estatuko eta bertako osasun sistemaren beste maila batzuen parte hartzeak ez dute
erraztasunik eman kasu batzuetan sinergia handiagoz jarduteko.
Gizarteak, oro har, aitortu du osasun arloko profesionalen konpromiso handia pandemian,
presiopean eta arriskupean lan egin behar izan dutenean. Komenigarria izango litzateke
pandemian zuzenean parte hartu duten osasun langileentzako laguntza emozional
eta psikologiko sistematizatu bat aurreikustea, inpaktu negatiboak saihesteko buruko
osasunean; era berean, larrialdi egoeretan lan karga askatzeko edo banatzeko estrategia bat
beharko litzateke.
Hornidurak. Erosketen eta horniduren kudeaketa oinarrizko faktore bat izan da, pandemiari
emandako erantzunean. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea
izan zen tresna nagusia babes materiala, diagnostiko erreaktiboak eta zerbitzu baliabideak
modu masiboan eta azkar erosteko. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa
egin zen, Espainiako ordenamendu juridikora, eta haren 120. artikuluak, hain zuzen, Larrialdiko
Tramitazioaren figura sortzen du. Larrialdiko izapidetze tipologia horrek salbuespenezko
araubide bat aurreikusten du, administrazioak berehala jardun behar duenean honako
kasu hauetakoren bat ematen delako: hondamenak, arrisku larria dakartzaten egoerak
eta defentsa nazionalari eragiten dioten beharrak. Oso agudo egin zen lana OMEk osasun
larrialdia deklaratu aurretik ere, baina ezin izan zen aurreratu gerora sortuko zen baliabideen
beharraren tamaina. Ekipamendu kritikoa (arnasgailuak, norbera babesteko ekipoak, etab.)
merkatuaren baldintza oso lehiakor eta aldakorretan lortu zen. Jarduera onak egin ziren,
hala nola Boroako Zentro Logistikoaren sorrera, sektoreen arteko lankidetza, eta tokiko beste
erakunde eta enpresa publiko eta pribatuen artekoa. Horrek guztiak pixkanaka materialak
eskuratzen joatea ahalbidetu zuen. Segurtasun araudi sanitario oso zorrotzari lotuta zeuden
eta kontrastatu behar ziren material batzuen jatorria zalantzan jartzen zuten eskaintzen
oldea behar bezala bideratu zen, osasun erakundeen erosketa esperientziari esker, erosketan
inplikatutako alderdi guztien arteko lankidetzari esker, eta erosketaren balorazioari esker,
bai Sailak bai Osakidetzak egindakoa. Hala ere, etorkizuneko osasun krisiei aurre egin ahal
izateko, beharrezkoa da gogoeta bat egitea, besteak beste, gai hauei buruz: hornitzaile,
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material eta ekipamendu kritikoak -stock estrategikoa-, homologazio eta ziurtapen prozedura
propioak, eta biltegiratze logistikoa eta banaketa.
Materialak erosteko sistemak izaera korporatiboa izan beharko luke, zerbitzu erakunde
guztietarako kodifikazioak bateratzeko. Nahasmendu eta zalantza gehien sortu duen
alderdietako bat irizpideen aldaketa izan da, osasun profesionalentzako materiala
homologatuta zegoen edo ez erabakitzeko orduan, bai eta materialak erabiltzeko protokoloak
ere. Ildo horiek Osasun Ministerioak eman ditu. Garrantzitsua izango litzateke horiek
guztiak protokoloetan biltzea eta etengabe egokitu behar ez izatea, pandemia bat ematen
denean. Izugarri baliagarria izango litzateke Euskadin produktu horiek homologatzeko
laborategi propioak izatea. Garrantzitsua da tresna informatiko bat izatea aktiboen parkea
modu korporatiboan kudeatzeko (ekipamendua eta instalazioak). Horrez gain, erabateko
lehentasuna du Osakidetzan instalazioen homogeneizazioak eta estandarizazioak; horrela,
errazagoa izango da, besteak beste, ZIU ohe guztien eta ZIUkoak izan daitezkeen oheen
kudeaketa zentralizatua eta informatizatua egitea.
Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa. Erabakiak hartzeko ezinbestekoa den
informazioaren kudeaketa eta integrazioaren arloak ere presio handia jasan du, baita
informazio hori transmititzeko bide egokiak izatea ere; beraz, etorkizuneko osasun krisiei
begira arlo hori indartu beharko da. Era berean, informazio homogeneoa eta fidagarria
iturri askotatik eskuratzeko tresna sendoenak indartu beharko lirateke, edo informazioa
prozesatzeko ekipoak eta mekanismoak integratu.
Herritarrekiko komunikazioa faktore kritiko bat da osasun krisi bati erantzuteko, informazioak
segurtasuna ematen baitu ziurgabetasun handiko egoera batean. Informazio egiazkoak eta
egiaztatuak segurtasuna ematen du ziurgabetasun egoera batean, eta ahots ofizial agintedun
bat izateak helburu hori lortzen lagundu du. Oso garrantzitsua da jarrera arduratsua sustatzen
duten mezuak eta jarraibideak zabaltzea, eta beharrezkoa da bozeramaile gisa jardungo
duen pertsona kualifikatu bakarra izatea, komunikazio errutina bat sortzea eta informazioa
kudeatzeko prozesuak bateratzea. Herritarrei informazioa emateko bozeramaile bakarra
hautatzea egokia izan da. Gainera, garrantzitsua da etorkizuneko osasun krisiei begira lana
egiteko moduak eta tresnak zehaztea, eta beharrezkoa da hainbat eragilerentzako informazio
prozesuak bateratzea, argitalpenen arteko inkoherentziak saihesteko. Informazioak
eskuragarri egon beharko luke hainbat kanalen bidez, askotariko publikoari egokituta eta
hainbat hizkuntzatan. Halaber, gomendagarria da gizarte egoera kritikoetan baliabide
espezializatuak, informazioa eta komunikazioa erabiltzea eta mezuak banatzea, herritarren
“xede” kolektiboen arabera.
Inoiz ez da hain beharrezkoa izan pandemiari erantzuten parte hartu duten eragile instituzional
eta sektorial guztien arteko koordinazio eta lankidetza estua. Une askotan, koordinazio tresnek
(antolakuntzakoak, sistema informatikoak, etab.) tentsio handia jasan behar izan dute, eta
etengabe indartu behar izan dira. Hala ere, azken emaitza oinarri ona izan daiteke etorkizuneko
osasun larrialdiei erantzuteko koordinazio eredu bat definitzeko (1. taula). Lortutako ikasgai
nagusiak eta hobekuntza arloak xehetasun handiagoz ematen dira txosten honen 6. sekzioan.
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1. taula. COVID-19 pandemiari emandako erantzunaren laburpen orokorra.
Arloa
Krisiaren
kudeaketa

Azpiarloa

Hautemandako
arazoak

Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

Zailtasunak prebentzio
eta osasun neurriei
lege estaldura emateko
oraingo araudi esparruan
eta alarma egoerarik
gabe; pertsonen
oinarrizko eskubideak
(mugikortasuna, biltzea)
mugatzen dituzten arren,
eraginkorrak izan dira
COVID-19 pandemiaren
hedadura kontrolatzeko.

LABIren aktibazioa,
gobernantza eta
koordinazio organo
formal gisa, eta LABI
batzorde teknikoaren
sorrera.

Araudi egokiak eduki
beharko lirateke, osasun
krisialdiei erantzuteko
premiazko osasun neurriei
lege estaldura emateko.

Erantzuteko planen
garapena: Bizi Berri
2020ko maiatzean
(deskonfinamendua)
eta Bizi Berri II 2020ko
urrian (udazkennegurako egoera
prestatzea), haien
adierazleen multzoa
barne hartuta,
agertokiak eta agertoki
bakoitzean hartu
beharreko neurriak
definitzeko.

Osasun krisiei erantzutera
berariaz orientatutako
planak edo estrategiak
garatu beharko lirateke.
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Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

SARS-CoV-2
koronabirusari eta
COVID-19ari buruzko
ezagutzaren gabezia lehen
olatuan. Hori dela eta,
erabakiak ziurgabetasun
egoera batean hartu
ziren, lehendik A H1N1
gripe berrirako edo Ebola
gaixotasunerako landutako
kontingentzia planen
(2009-2010) erreferentzia
bakarra edukita.

Kontingentzia
planen garapena,
eta etengabeko
ikaskuntza
ziurgabetasun
handiko egoera
batean.

Baliabideetan
autonomia eta
malgutasun handiagoa
eman beharko
litzaioke Euskadin
Osasun Publikoaren
eskuduntza duen
erakundeari.

Langile zuzkidura
eskasegia, pandemia
egoerari aurre egiteko.

Osasun Publikoaren
erantzuna,
kolektiboek
COVID-19ari
buruz eskatutako
informazioa
emateko.

Arloa

Azpiarloa

Hautemandako arazoak

Sistemaren
gaitasunak

Osasun
Publikoa

Kontratazio prozedura
zurrunak, Eusko
Jaurlaritzaren Funtzio
Publikoaren araudiaren
eraginez. Horrek arazoak
sortu zituen arakatze
sarean lan egiteko
langileak kontratatzeko,
eta ezinbestekoak
ziren kontaktuen
trazabilitaterako.
Koordinazio arazoak
Osasun Publikoaren
eta osasun sistemaren
gainerako eragileen artean.
Esate baterako, Zaintza
eta Kontrol Sarearen
zuzendaritza organikoa
Osakidetzari dagokio,
baina funtzionalki sare hori
Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzaren
menpe dago.
Osasun publikoa aztertzen
duten informazio
iturrien arteko integrazio
eta automatizazio
arazoak: AB02 zaintza
epidemiologikorako,
Go.Data kasuak eta
kontaktuak arakatzeko,
GESTLAB laborategiko
kudeaketarako, OSABIDE
Osakidetzaren datu
klinikoetarako.
Lan gainkarga Osasun
Ministerioak informazioa
egunero emateko eskatzen
zuelako. Horrek lan handia
ekarri zuen, integratu
gabeko informazio iturri
independenteetatik
abiatuta datuak prestatu
eta prozesatu behar
zirelako.

Zaintza eta Kontrola
Sarearen garapena,
eta baliabideen
hazkundea
pandemian zehar.

Eusko Jaurlaritzaren
Funtzio Publikoaren
araudia eta politikak
zurrunegiak dira
laguntza zerbitzu
etengabea (24x7)
eman dezaketen
langile kualifikatuak
eskatzen dituzten
egoeren aurrean azkar
erantzuteko.
Beharrezkoa izango
litzateke osasun
krisi batean zaintza
epidemiologikoa
egiteko gai diren
giza baliabideak
areagotzeko gaitasuna
izatea, baita egungoen
prestakuntza
handitzeko eta Zaintza
Epidemiologikoko
Unitateen baliabideak
eta azpiegitura
berrantolatzeko aukera
izatea ere.
Informazio iturrien eta
haien kudeaketaren
integrazioan aurrera
egitea garrantzitsua
izango litzateke;
izan ere, gaur egun,
Osasunaren kudeaketa
informatikoa (EJIE)
eta Osakidetzakoa
desberdinak dira,
eta haien informazio
sistemak, paraleloak.
Sare sozialetan
oinarritutako eta
aplikazio pertsonaleko
aplikazioak (COVID-19.
eus, Radar COVID) ez
dira eraginkorrak izan.
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Arloa

Azpiarloa

Hautemandako arazoak

Sistemaren
gaitasunak

Lehen
mailako
arreta,
ospitaleratzea
eta ZIU.

Erantzuteko gaitasuna
txikia izan da, 2020ko
apirilaren erdialdera arte
proba diagnostikoak oso
mugatuak izan zirelako.
Buru asko izatea ez
da funtzionala izan,
zuzendaritza argia eta
exekutibo bat behar zelako.
Arazoak informazioa
transmititzeko
administrazio maila altu
edo ertainetatik kudeaketa
eta eragiketa mailetara.
Profesionalen gabezia
arlo jakin batzuetan, hala
nola erizaintza eta lehen
mailako arreta.

Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

Ebidentzia
berrietatik
ezagutza etengabe
eguneratzeak
sistemaren eta
zentroen ikaskuntza
bat ekarri du,
pandemiaren lehen
olatutik abiatuta, eta
egoerara egokitutako
kontingentzia planak
garatu dira.

Funtzio Publikoaren
araudia erabiltzeko
beharra izan gabe,
osasun langileak
kontratatzeko
malgutasuna eta
arintasuna eman
beharko litzaioke
sistemari, beharra
duten egituretan
langileak hartzeko.
Legediak alarma edo
larrialdi egoeretan
horiek aktibatzea
aurreikusten badu ere,
atzerapenak gertatzen
dira ohiko kontratazio
dinamiken eraginez.

Kontingentzia
planen garapena,
espazio eta ohe
berriak egokituta
(ospitaletako
plantak, ZIU, hotel
medikalizatuak, eta
itunpeko sarearen
klinikak).
Langile taldeen
eta baliabideen
berrantolaketa
erakundeen artean.
Profil profesionalak
pandemiaren
egoerak eskatutako
rol eta funtzio
berrietara egokitzea.
Lehen mailako
arretaren
sektorizazioa,
paziente moten
arabera, eta zentroen
egokitzapen
estrukturala,
pazienteen
mugimenduak
bereizteko
eta jarduera
espezifikoetarako
espazio klinikoak
sortzeko (proba
diagnostikoak
egitea).

Arreta ez-presentziala
osorik garatu beharko
litzateke, telefono
bidezko arreta
indartuz izapide
administratiboak
egiteko, kontsuletarako
eta pazientearen
presentzia fisikorik
behar ez duten
beste prozedura
batzuetarako.
Osasun laguntzak
ez lituzke baztertu
beharko pertsona
zaurgarrienak eta
kaltetuenak, baldin
eta haien gizarte
egoeragatik laguntza
ez-presentzial egokia
jasotzeko aukera ez
badute.

Lehen mailako
arretari funtzio
berriak ematea,
pandemiaren
bigarren fasean:
baheketak egitea,
arakatzea, proba
diagnostikoak,
txertaketa, etab.
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Arloa

Azpiarloa

Sistemaren
gaitasunak

Ahalmen
diagnostikoa

Hautemandako
arazoak

Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

Diagnostiko
eta kudeaketa
materialen
horniduraren
gabezia Osasun
Ministeriotik,
pandemiaren lehen
olatuan.

Diagnostiko Biologikoko
Sare antolatu bat
izatea, funtzionamendu
irizpide homogeneoak
eta sortutako beharren
eta haiei emandako
erantzunaren gaineko
ikuspegi bateratuak
dituena.

Osakidetzaren
Diagnostiko Biologikoko
Sarearen sekuentziazio
genomikoa egiteko
gaitasuna areagotu
beharko litzateke.

Agente patogenoen
sekuentziazio
genomikorako
bitarteko propioen
gabezia.

Ekipamendu erreaktibo
eta giza talde onak,
pandemiaren lehen
olatuaren ondoren.
Merkatuko diagnostiko
proben eta tekniken
etengabeko balorazioa eta
aukeraketa.
Laborategien kudeaketa
sistema (GESTLAB)
gainerako informazio
sistemekin integratuta,
bai Osakidetzakoak bai
Osasun Publikokoak,
informazioa denbora
errealean emateko eta
herritarren baheketak
eta agerraldien
azterlanak kudeatzeko
ahalmenarekin.

Sistemaren
gaitasunak

Arreta
soziosanitarioa

Zailtasunak
jarduera
soziosanitarioaz
arduratzen diren
arloen arteko
koordinazioan:
udalak, foru
diputazioak eta
Eusko Jaurlaritza.
Zailtasuna,
egoitzetan zirkuitu
garbiak eta
zikinak ezartzeko,
arkitektura arazoen
eraginez.
Osasun langileen
gabezia egoitzetan,
COVID-19aren
hedapenari
eusteko eskatutako
prozedurak eta
neurriak ezartzeko.

Egoitza bakoitzean
kontingentzia planak
abian jartzea, zirkuitu
zikinak eta garbiak
bereizita, pertsonak
tratatzeko COVID-19arekin
edo gabe.
Baheketa masiboak egitea
egoitzetako langileei.
Kontingentzia
Epidemikoetarako
Batzorde Soziosanitario
bat ezartzea, honako
hauek inplikatuta: Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta
Gizarte Politiketako Saila,
foru diputazioak, Osasun
Publikoa eta Osakidetza.

Laborategiak
kudeatzeko
sistema (GESTLAB)
garatzen jarraitu
beharko litzateke,
gobernantza eredua
inplementatzeko.
Euskadiko unibertsitate
publikoarekiko eta
teknologia guneekiko
koordinazioa
areagotu beharko
litzateke diagnostiko
prozeduretan,
etorkizuneko
pandemiei begira.

Arreta soziosanitarioko
arloen arteko egitura
funtzionalak mantendu
beharko lirateke.
Prestakuntza plan
espezifikoak egituratu
beharko lirateke
COVID-19aren eta beste
epidemia batzuen
hedapenari eusteko.
Egoitzetako osasun
arretaren ezaugarriak
behar bezala arautu
beharko lirateke.

Erreferentzia unitateak
ezartzea, COVID-19ko
kasuak isolatzeko eta
tratatzeko lurralde
historiko bakoitzean.
ESIen laguntza plana
egoitzetako taldeentzat.
Hotelak eta baliabide
espezifikoak garatzea eta
inplementatzea gizarte
bazterkeria arriskuan
dauden pertsonentzat.
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Arloa

Azpiarloa

Sistemaren
gaitasunak

Materialen,
ekipoen eta
azpiegituraren
hornidura.

Hautemandako
arazoak

Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

Merkatuaren
eta materialak
erosteko ohiko
bideen kolapsoa
pandemiaren lehen
olatuan, eta gainera,
beste muga bat:
lizitazio publikorik
gabeko erosketak
justifikatutako
larrialdiko
espediente
batekin egin
zitezkeen bakarrik.
Egoerak eskatzen
bazuen ere, ohiko
prozedurek
erosketak moteldu
zituzten lehenengo
asteetan.

Anestesia mahaien eta
monitorizazio sistemen
erosketa programatua
—pandemiaren aurretik—
urteko birjartze eta
berritze planaren barruan.
Horri esker, Euskal Osasun
Sistemak inguruko
erkidegoei lagundu ahal
izan zien, arnasgailuak aldi
baterako utzita.

Materialen
erosketa prozesuak
protokoloetan jaso eta
estandarizatu beharko
lirateke, aurreko
atomizazioari aurre
egiteko.

Arazoak materialak
erostean,
Osasunak egitura
zentralizatua du, eta
Osakidetzak, aldiz,
deszentralizatua.
Zentro propio
baten gabezia,
eskuratutako
hornigaiak
ziurtatzeko eta
homologatzeko
(esate baterako,
NBEak).

Erosketen kudeaketa
zentralizatua garatzea eta
Boroako zentro logistikoa
sortzea 2020ko martxoan,
produktuen harrera eta
banaketa zentralizatua
egiteko.
Tokiko enpresen
erantzuna, ohiko
hornitzaileengandik
iristen ez ziren material
kritikoen fabrikazioari
ekiteko eta nazioarteko
erosketetarako taldeak
edukitzeko beste herrialde
batzuetako hornitzaileen
bilaketaren zerbitzura,
hala behar izanez gero.

Erosketa sistema
zentralizatu bat sortu
beharko litzateke
guztien onerako, zentro
kliniko bakoitzean
erreferenteak edukita.
Boroakoa bezalako
zentro logistiko bat
eduki beharko litzateke,
materialak hartzeko eta
banatzeko.
Enpresek osatutako
tokiko sareak eratu
beharko litzateke,
une jakin batzuetan,
beren produkzioa
dibertsifikatzeko eta
horrelako materialak
fabrikatzeko gai
izan daitezen eta/
edo nazioarteko
erosketetarako taldeak
izan ditzaten beste
herrialde batzuetako
hornitzaileak bilatzeko,
hala behar denean.
Zentro tekniko bat
sortu beharko litzateke,
espezifikazio tekniko
jakin batzuk bete behar
dituzten materialen eta
ekipoen ziurtapena eta
homologazioa egiteko.
Hornigaien eta ekipoen
denbora errealeko
informazio sistemak
hobetu beharko
lirateke, haien kodetzea
bateratuta hainbat
zentrotan.
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Arloa

Azpiarloa

Sistemaren
gaitasunak

Langileentzako
laguntza eta
kudeaketa.

Sistemaren
gaitasunak

Sistemaren
gaitasunak

Ikerketa,
garapena eta
berrikuntza

Informazio
sistemak

Hautemandako
arazoak

Lorpenak eta
jardunbide onak

Ikasgaiak eta
hobekuntza arloak

Mugak, osasun langileak
Funtzio Publikoaren
araudira jo gabe
kontratatzeko behar
den malgutasuna eta
arintasuna izateari
dagokionez. Legeak
kontratazio horiek alarma
edo larrialdi egoeretan
aurreikusten baditu ere,
haien aplikazioa motela
izan da, eta arazoak eman
ditu.

Nabarmen hobetu
da erizaintzaren
eta talde lanaren
balioaren
pertzepzioa.

Hauteman da osasun
sistemak prest egon
behar duela, pazienteari
ez ezik, sistemari berari
ere artatzeko.

Osasun
langileentzako
ostatuak
pandemiaren garai
gorenetan (familia
babesa, behar
logistikoa, etab.).

Malgutasun handiagoa
beharko litzateke,
giza baliabideak
kontratatzeko eta
horiek esleitzeko.

Arazoak, arreta ezpresentzialaren
garapenean (telefono
bidezko arreta tramitazio
administratiboetarako,
kontsultetarako, etab.).

Osasun langileen
prestakuntza
etengabea eta
eguneratua, COVID19aren kudeaketari
buruzko jardunbide
egokien inguruan.

Osasun sistemaren,
unibertsitatearen
eta beste ikerketa
eragile batzuen arteko
ikerketa, garapena eta
berrikuntza gehienbat
arlo akademikoetan
oinarritzen da, eta ez hain
beste interes publikoko
arloetan.

Lankidetza
handiagoa osasun
sistemaren,
unibertsitatearen
eta beste ikerketa
eragile batzuen
artean.

Egitura desberdinek
(Osasuna eta Osakidetza)
kudeatzen dituzten
osasun arloko informazio
sistemen integrazio
eta eskalagarritasun
(informazioaren
bolumena areagotzen
da pandemian)
arazoak. Sistema horiek
COVID-19 pandemia
monitorizatzeko
beharrezkoak
diren adierazle
epidemiologikoak ematen
dituzte.

Gardentasuna
eta datuetarako
sarbide publikoa,
baina alde handiak
daude, programa
informatikoek
datuak inportatzeko
eta irakurtzeko
ematen duten
erraztasunari
dagokionez.

I+G+Bn
inbertitzearen
garrantziaren
pertzepzioa areagotu
da.

Lan egin beharko
litzateke
unibertsitatearekin eta
beste ikerketa eragile
batzuekin batera,
interes publikoko
helburu komunak
lortzeko.

Beharrezkoa izango
litzateke informazio
sistemen kudeaketa
bateratua eta haien
arteko integrazioa.
Osasuneko eta zaintza
epidemiologikoko
datu esanguratsuak
eskuratzeko sistema
ireki bat garatu beharko
litzateke, Euskadi Open
Dataren osagarri gisa.
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2

Sarrera

2.1. Testuingurua
COVID-19 pandemia mugarri bat izaten ari da gure gizartearen bilakaeran,
eta hil edo biziko erronka bat osasun sistema publikoetarako. Administrazio
publikoek eta, batez ere, osasun sistemek pandemiaren aurka emandako
erantzun egituratuak premiaz jardutea eskatu du, bai infekzioa azkar
zabaltzen zelako, bai pertsonen osasunean eta bizitzan izan duen inpaktua
handia izan delako. Erantzun hori eman da, gaixotasun infekzioso berri
horren transmisioari, bilakaerari eta kontrolari buruzko ziurgabetasun eta
ezjakintasun zientifikoko testuinguru batean. Aurrerapen garrantzitsuak
izan dira pandemia agertu zenetik COVID-19aren biologiaren, patogeniaren,
diagnostikoaren, tratamenduaren eta prebentzioaren ezagutzan. Ostera,
oraindik hutsune eta eztabaida medikoak daude hartutako zenbait
neurriren egokitasunari, eraginkortasunari eta segurtasunari buruz.
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak beharrezkotzat
jo du Euskal Osasun Sistemak pandemiari emandako erantzunean bete
duen zeregina ebaluatzea, pandemia honen eta etorkizunean eman
daitezkeen osasun krisien aurrean erantzun hobea egituratzeko aukera
emango duten ondorioak ateratzeko. Gero, Osasun Ministerioak antzeko
lan bat egiteko eskatu die autonomia erkidego guztiei, baina lehen olatura
mugatuta; aitzitik, Eusko Jaurlaritzaren ebaluazioak urte oso bat hartzen
du, Osasunaren Mundu Erakundeak (aurrerantzean, OME) Nazioarteko
Garrantzia zuen Osasun Publikoko Larrialdia deklaratu zuenean hasten
dena. Ebaluazioaren ondorioek beharrezkoak diren tresnak eman beharko
lituzkete, etorkizunean erabakiak hartu ahal izateko eta lortutako emaitzak
gizarteari gardentasunez komunikatzeko.

2.2. Helburuak
Ebaluazio honen helburu nagusiak honako hauek izan dira:
1. Pandemiaren kudeaketa eta koordinazioa hobetzea ahalbidetuko
duten neurriak identifikatzea, martxan zeuden eta baliagarriak izan
diren neurriak ezagutzea, neurri berriak proposatzea eta inolako balio
erantsi ez dutenak aplikatzeari uztea, eta, horrez gain, irizpide teknikoak
homogeneizatzea, Euskal Osasun Sistemaren kohesioa areagotzeari
begira.
2. Ezagutza sendoa eta erabilgarria sortzen laguntzea politikarientzat,
kudeatzaileentzat, osasun langileentzat eta herritarrentzat, etorkizuneko
osasun krisietan erantzun eraginkorragoak egituratu ahal izateko.
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2.3. Irismena
Azterlan honek urtebetez egindako jarduerak ebaluatu ditu. Aztertutako urtea hasten
da OMEk Txinan SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako infekzio agerraldia Nazioarteko
Garrantzia zuen Osasun Publikoko Larrialdi gisa deklaratu zuenean, hots, 2020ko urtarrilaren
30ean.12 2021eko urtarrilaren 31ren ondoren egindako jarduerak eta hartutako neurriak, eta,
bereziki txertaketa prozesuari lotutakoak, ez dira aztertzen txosten honetan.
Ebaluazio aldia bi fasetan bereizi da. Lehen fasea (2020ko urtarrilaren 30etik maiatzaren
11ra) pandemiaren hedapena gelditzeko berehalako erantzun baten beharrak markatu
zuen, SARS-CoV-2 koronabirusari eta COVID-19ari buruzko ezagutza oso txikiarekin eta
halako krisialdi bati aurre egiteko planifikatuta ez zeuden baliabide batzuekin, herrialde
gehientsuenetan gertatu zen bezala13,14,15,16. Bigarren fasean (2020ko maiatzaren 12tik 2021eko
urtarrilaren 29ra), ezaugarri nagusia epidemiaren olatuei emandako erantzuna izan da, lehen
fasearen erantzunetan egokitutako tresnetan eta eskuratutako ezagutzetan oinarrituta, baita
txertaketa prozesuaren hasiera ere.

2.4. Metodologia
Metodologiaren garapenean eta dokumentazioaren azterketan, landa lanean eta eztabaida
zirriborroen idazketan, LKS Next eta Prospektiker enpresen lankidetza izan dugu. Metodologia
hiru kontzeptu nagusiren inguruan egituratu da: galderak, arloak eta azpiarloak, eta ebaluazio
ñabardurak.
Ebaluazio galderak adierazi dira, hain zuzen, ebaluazioan ezarritako helburuak lortu ahal
izateko eta, era berean, politika publikoen ebaluazio batek bete behar dituen irizpideei
erantzuteko. Bigarren taulan ebaluazio galderak jasotzen dira, eta bakoitzak zer irizpideri
erantzuten dion adierazten da.
Arloak eta azpiarloak ebaluazioaren esparru kritikoak dira, eta Euskal Osasun Sistemak
pandemiaren aurka emandako erantzunean bete duen zereginaren ikuspegi osoa ematen
digute (3. taula).
Ebaluazio matrizea azterlanean erabili dugun oinarrizko metodologia tresna bat izan da,
azpiarlo bakoitzerako ebaluazio galderak, egiaztapen iturriak eta ebaluazio metodoak
zehazteko. Identifikatutako azpiarlo bakoitzerako matrizeen multzo bat da.
Euskal Osasun Sistemak COVID-19aren aurka emandako erantzunean zuzenean inplikatuta
egon diren pertsonei elkarrizketak egin zaizkie, eta horrek erantzunen ikuspegi orokor bat
izatea ahalbidetu digu, ebaluazio arlo eta azpiarlo bakoitzaren espezifikotasunak barne
hartuta. Azpimarratu beharko dugu elkarrizketatutako pertsonen lankidetza eskuzabala eta
irekia izan dela, eta horrek bizipenak eta jasotako datuak kontrastatzeko aukera eman digu.

	
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regula-

12

tions-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)

	Henríquez J et al. The first month of the COVID-19 pandemic in Spain. Health Policy and Technology 2020;9:560574 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451011/
14
	Xu W, Wu J, Cao L. COVID-19 pandemic in China: Context, experience and lessons. Health Policy and Technology
2020; 9:639-648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451009/
15
	Berardi C, Antonini M, Genie MG et al. The COVID-19 pandemic in Italy: Policy and technology impact on health
and non-health outcomes. Health Policy and Technology 2020;9:454-487. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7467905/
16
	Ludvigsson JF. The first eight months of Sweden’s COVID-19 strategy and the key actions and actors that were
involved. Acta Paediatrica 2020;109:2459-2471. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apa.15582
13

24

Euskal Osasun Sistemak COVID-19 pandemiaren aurka emandako erantzunari buruzko txostena

2. taula Ebaluazio galderak
Galderak
1

Euskal Osasun Sistema prest zegoen COVID-19aren tamainako osasun
larrialdi bati erantzuteko?

Irizpideak
Erantzuteko gaitasuna

Euskal Osasun Sistema COVID-19 pandemiak ekarritako erronka nagusiei
eraginkortasunez erantzuteko gai izan zen? Kontuan hartu alderdi hauek:
2

i. Haren hedapenari eustea eta olatu berriak prebenitzea.
ii. Herritarren osasunean egindako kaltea arintzea eta sendatzea maila
komunitarioan, asistentzian eta beste maila batzuetan.

3

Zein izan ziren Euskal Osasun Sistemak COVID-19 pandemiaren aurkako
erantzunean izandako lorpen nagusiak?

4

Zein izan ziren ahulgune nagusiak?

Eraginkortasuna

Zenbateraino erabili zituen Euskal Osasun Sistemak bere baliabideak modu
eraginkorrean erantzun egoki bat emateko egoera aldakor batean? Kontuan
hartu alderdi hauek:
5

i. Erakundearen egokitzapena
ii. Finantza, giza eta ekipamendu baliabideen egokitzapena.

Eraginkortasuna

iii. Sistemaren gobernantzaren egokitzapena.
iv. Koordinazioa, inplikatutako gainerako agenteekin.
v. Herritarren komunikazioa eta parte hartzea.
6

Euskal Osasun Sistema bere ahultasunetatik eta akatsetatik ikasteko gai izan
da pandemia berriei aurre egiteko prest egoteko?

Jasangarritasuna
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3. taula Ebaluazio arloak.
Arloak

Azpiarloak
Prestakuntzaren planifikazioa larrialdien aurrean: koordinazioa eta planifikazioa
hainbat jarduera mailatan.

Krisiaren kudeaketa.

Legeria eta politika: erabakiak hartzeko prozesua eta aholkularitza teknikoa.
Krisiaren gobernantza eredua: kudeaketa eta koordinazio foroak.
Osasun publikoko gaitasuna: alerta eta zaintza sistemak, arakatze sistema,
identifikazioa eta isolamendua, osasunaren sustapena, biztanleria zaurgarrien
kudeaketa, etab.
Lehen mailako arretaren asistentzia gaitasuna eta antolakuntza, haren dimentsio
komunitarioa barne hartuta.
Ospitale arretaren asistentzia gaitasuna eta antolakuntza.
ZIUen asistentzia gaitasuna eta antolakuntza.

Sistemaren gaitasunak

Ahalmen diagnostikoa
Arreta soziosanitarioaren ahalmena, ikuspegi bikoitz batez: asistentzia eta Osasun
Publikokoa.
Materialen, ekipoen eta azpiegituraren horniduraren kudeaketa
Osasun profesionalen kudeaketa eta arreta
Ikerketa, garapena eta berrikuntza
Informazio sistemak

Herritarrentzako
informazioa eta
komunikazioa

Informazioa eta kanpo komunikazioa

2.5. Ebaluazio prozesua
Ebaluazio prozesua bost etapatan egituratu da (1. irudia):
1. Abiapuntua eta prestakuntza. Beharrezkoak diren bitartekoak eta baliabideak zehaztu
dira ebaluazio taldeak egiaztapen iturrietara sartzeko aukera izan dezan, matrize
ebaluazioan zehaztutako ebaluazio metodoak abian jartzeko: dokumentuak, barnekoak
eta publikoak, eta euskarri informatikoetako datuak biltzea eta identifikatzea, Euskal
Osasun Sistemaren solaskide kualifikatuak identifikatzea eta haiekin harremanetan
jartzea, laneko saioen agenda eta elkarrizketak finkatzeko.
2. Ikerketa jarduerak: dokumentuen analisia. Ebaluazio taldeak matrizeak egiaztatzeko
iturrietan identifikatutako dokumentuetatik eta euskarri informatikoetatik jasotako
informazioa eta datuak aztertu ditu. Aurretiko ezagutza bat eskuratu da aztertutako
azpiarloen inguruan, eta horrek, ebaluaziorako baliagarria izateaz gainera, ondorengo
lana prestatzeko aukera eman digu solaskide kualifikatuekin batera, lana benetan
eraginkorra izan dadin.
3. Ikerketa jarduerak: eragileekin kontrastatzea. Egiaztapen iturrietan identifikatutako
solaskideen informazioa bildu eta haien iritziak jaso dira. Solaskide motaren arabera,
metodo hauetakoren bat erabiliko da: lan taldeak, focus groups eta elkarrizketa
pertsonalak.
4. Ikerketa jarduerak: ebaluazioaren emaitzak. Aurreko etapetan jasotako informazioaren
analisi integratu bat egin da, eskuratutako ikasgaiei eta jardunbide egokiei buruzko
ondorioak ateratzeko.
5. Txostena egitea. Dokumentu bat idatzi da, ebaluazio prozesuaren garapena eta ondorioak
zabaltzeari begira.
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1. irudia. Ebaluazio prozesuaren etapak.

Txostenaren mugak. Txosten honen helburua izan da Euskal Osasun Sistemak eta Osasun
Publikoak COVID-19 pandemiaren erantzunean izandako zeregina ebaluatzea, urtebetean;
hain zuzen, 2020ko urtarrilaren 30etik (OMEk Txinan SARS-CoV-2 koronabirusak eragindako
infekzio agerraldia Nazioarteko Garrantzia zuen Osasun Publikoko Larrialdi gisa deklaratzea)
2021eko urtarrilaren 31ra. Ebaluazio honen bidez eraginkorrak izan diren neurriak eta
eraginkorrak izan ez direnak identifikatu nahi dira, etorkizuneko pandemien eta osasun
krisialdien aurrean Euskal Osasun Sistemari erantzun eraginkorrak egituratzea ahalbidetuko
dion ezagutza sortzeko. Txostenaren helburuak landa lana, halabeharrez, Euskal Osasun
Sistemaren informatzaile gakoen barne baloraziora bideratu du. Informatzaile horiek
abiapuntuko egoera eta adierazitako denbora epean hartutako neurriak baloratu dituzte;
beraz, txostenak muga bat du hor, ez baititu kontuan hartzen beste gizarte eragile batzuek
Euskal Osasun Sistemaren zereginari buruz duten pertzepzioa. Ostera, barne ebaluazioari
erreparatzean, modu egokiago batean baloratu ahal izan ditugu pandemia honek Euskal
Osasun Sistemari ekarri dizkion arazoak eta ikasgaiak. Garrantzitsua izango litzateke
kanpoko pertzepzio horien gaineko ikerketa zientifikoak egitea etorkizun batean; hala,
ikerketa horietan gizartearen pertzepzioa ere jaso beharko litzateke, Euskal Osasun Sistemak
hartutako neurrien inguruan.
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3

Euskal Osasun Sistema
COVID-19 pandemiaren aurretik

Kapitulu honek erantzun bat eman nahi dio galdera honi: Euskal Osasun
Sistema prest zegoen COVID-19aren tamainako osasun larrialdi bati
erantzuteko?
Erantzuna modu espezifikoan eman da honako atal hauetan:
1. Krisiaren kudeaketa: plangintza, gobernantza, legedia eta koordinazioa.
2. Sistemaren gaitasunak: Osasun Publikoa, osasun laguntza (lehen mailako
arreta, ospitaleratzeak eta ZIU), ahalmen diagnostikoa, profesionalen
kudeaketa eta haientzako laguntza, eta hornidurak
3. Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa.

3.1. Krisiaren kudeaketa
Pandemiaren aurretik krisien eta larrialdien aurrean erantzun bat legez
babesteko eta egituratzeko eskura zeuden tresnek epidemien eta pandemien
mehatxua aurreikusten zuten bai Espainian (4/1981 Lege Organikoa,
ekainaren 1ekoa, alarma, salbuespen eta setio17 egoerei buruzkoa, eta
Segurtasun Nazionaleko Estrategia 201718), bai Euskadin (Larrialdiei Aurre
Egiteko Bidea LABI19). Alabaina, ez zegoen inolako estrategia edo plan
berezirik erantzun integral eta espezifiko bat garatzeko, osasun larrialdi
baten edo pandemia baten arriskuari aurre egiteko. Hori dela eta, pandemiari
emandako erantzuna arrisku anitzeko tresna generikoen bidez egituratu
zen, hala nola aipatutako 4/1981 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, alarma,
salbuespen eta setio egoerei buruzkoa, eta Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea
—LABI—, baita jarduera eremu irekiko koordinazio tresnak ere, hala nola
Presidenteen Konferentzia20. Osasun krisi bati erantzuteko tresna generiko
horien egokitasun eskasaren adibidea da LABIren zuzendaritza Segurtasun
sailburuari zegokiola. Pandemian zehar tresna horiek egokitu behar izan
ziren, horrelako larrialdi baten aurkako erantzun eraginkor bat emateko.
Bestalde, epai judizial batzuek pandemiaren aurreko arau esparruaren
barruan osasun agintariek beharrezkotzat jo izan dituzten neurri jakin
batzuei lege estaldura emateko zailtasuna utzi dute agerian. Alarma
egoeraren estaldurarik gabe, ezin izan dira hartu pertsonen oinarrizko
eskubideak (mugitzekoa, biltzekoa, etab.) murrizten dituzten neurriak.
Alarma egoeraren deklarazioaren ondoren ere, Euskadiko araudi esparruak
ez du lege estaldurarik eman beharrezkotzat jotzen diren hainbat neurri
ezartzeko, hala nola jarduera komertzialen itxiera selektiboa.
Osasun sistemaren eta osasun publikoaren planifikazioari, gobernantzari
eta koordinazioari dagokionez, pandemiaren aurretik zeuden mekanismoak
	
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_
Presidentes.html
18
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
19
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2017_capitulo_4.pdf
20
https://www.euskadi.eus/plan-proteccion-civil-euskadi/web01-a2blarri/es/
17
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sistemarenak ziren, arau hauetan zehazten den moduan: 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa,
Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa21 (Osasun Sistema
Nazionalaren Lurralde arteko Kontseilua arautzen duena22), 8/1997 Legea, ekainaren 26koa,
Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena23, eta Osasun Sailaren egitura organikoa eta
funtzionala ezartzen duten dekretuak (80/2017 Dekretua, apirilaren 11koa24, eta 116/2021
Dekretua, martxoaren 23koa25), bai eta arau horietatik eratorritako estrategiak eta planak
ere (Euskadiko Osasun Plana 2013-202026, Osakidetzaren Plan Estrategikoa 2017-202027).
Kasu honetan beharrezkotzat jo zen ere ohiko mekanismoak egokitzea, gobernantzako eta
koordinazioko aldi baterako organoak sortuz (Zuzendaritza Batzordea).
Pandemian beharrezkoak izan diren araudi, plangintza eta antolakuntza garapenak ikusita
eta hartu behar izan diren neurriei lege estaldura ematean agintari eskudunek izan duten
ziurgabetasun juridikoa aintzat hartuta, ondoriozta dezakegu lege, plangintza, gobernantza
eta koordinazio tresnak, oro har, ez zeudela prestatuta COVID-19 pandemiak ekarritakoaren
pareko osasun mehatxu bati aurre egiteko.

3.2. Sistemaren gaitasunak
3.2.1. Osasun Publikoa
Funtzioak eta zerbitzuak. Prebentzio medikuntzaren, osasun publikoaren eta epidemiologiaren
arloko eginkizunak eta zerbitzuak zehazten zituen arau esparru zabal bat zegoen. Euskal
Autonomia Erkidegoko administrazioen eskumenen barruan zeudenak Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritzari esleituta zeuden, eta, zehazki, Zaintza eta Txertaketa Zerbitzuari
eta Lurraldeetako Zuzendariordetzetako Zaintza Epidemiologikoko Unitateei. Osasun Sailak
bi aholku batzorde zituen osasun publikoaren arloan: Gaixotasun Infekzioso Berrien Aholku
Batzordea eta Txertaketen Aholku Batzordea.
Praktikan, osasunaren zaintzan eta analisi epidemiologikoan eta haien zehaztapenetan
zeregin hauek betetzen ziren: gaixotasun kutsakor ohikoenen (gripea, elgorria, sarna, etab.)
jarraipena inkesten bidez, zaintza epidemiologikoko protokoloak egitea, gaixotasun horiei
aurre egiteko esku hartzeak, haien hedapena saihesteko prebentzio neurri nagusiak zehaztea,
esate baterako, txertatze kanpainak eta baheketa epidemilogikoak.
Profesionalen taldeak. Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzak zeregin horiek
betetzeko 34 profesional zituen, Zaintza eta Txertaketa Zerbitzuan eta Zaintza Epidemiologikoko
Unitateetan. Pandemian, zerbitzuen eskaera goreneko unetan, Osasun Sailaren lurralde
ordezkaritzetako beste unitate batzuetako profesionalek laguntza eman zieten talde horiei.
Halere, kontuan hartzen badugu gerora sortutako Zaintza eta Kontrol Sarean langile gehieneko
aldian 700 pertsonek baino gehiagok egin zutela lan, bistan da pandemiaren aurretik zeuden
baliabide profesionalak ez zirela nahikoak pandemiari erantzuteko.
Sistema informatikoak. Sistema informatikoak oinarrizko osagai bat dira alerta
epidemiologikoko eta erantzun azkarreko zerbitzu eraginkor bat edukitzeko. Prozesatu
beharreko informazio bolumena faktore erabakigarria da informazio sistema baten
egokitasuna baloratzeko: informazio bolumena mugatua bada, sistema bat eraginkorra izan
daiteke, erabat automatizatuta ez badago ere, baina informazio bolumen handiak prozesatu

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
23
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/07/9703850a.pdf
24
https://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/eli/es-pv/d/2017/04/11/80/dof/spa/html/
25
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2021/03/23/116/dof/spa/html/webleg00-contfich/es/
26
https://www.euskadi.eus/informacion/politicas-de-salud-para-euskadi-2013-2020/web01-s2osa/es/
27
	
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_trbg_planes_programas/es_def/adjuntos/
PE_2017_2020_web_ESP.pdf
21
22
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behar direnean, egungo pandemian gertatzen ari den bezala, behar-beharrezkoa da funtzio
guztien automatizazio- eta integrazio-maila handia izatea.
2019ko abenduan, zaintza epidemiologikoko sistema berri bat ezarri zen (AB02), banan-banako
zaintza eskatzen zuten 60 gaixotasun biltzen zituena. Haren ahulgune nagusia zen ez zegoela
integratuta laguntza sistemekin (OSABIDE), hautemandako kasuen edo kasu susmagarrien
informazio txostenak automatizatzeko. Sistemak gabezia bat zeukan kontaktuen jarraipena
egiteko, horretarako ofimatikako oinarrizko tresnak erabiltzen baitziren.
COVID-19 pandemiari emandako erantzunean, AB02n gaixotasun horren formulario
espezifiko bat garatu behar izan zen, eta, batez ere, garapen berriak egin behar izan ziren
tresna hori integratzeko laguntza sistemetan (OSABIDE), laborategien kudeaketa sisteman
(GESTLAB) eta Osasun Ministerioarekin informazioa trukatzeko eta finkatzeko sistemetan.
Kontaktuen jarraipena egiteko funtzionaltasunik ez zuenez, aplikazio berri bat sartu behar
izan zen, bilaketa lanetan laguntzeko (OMEren GoData)28. Azken batean, sistema informatikoak
hasieran ez zeuden prestatuta COVID-19 pandemiari erantzuteko, eta, batez ere, ez zeuden
prestatuta erantzunak eskatzen zuen informazio bolumen handia prozesatzeko.

3.2.2. Osasun laguntza
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak gidatu du pandemiari emandako erantzun sanitarioa,
eta, funtsean, baliabide propioekin artikulatu da, nahiz eta presio asistentzial handieneko
uneetan sektore pribatuko baliabideak ere erabili diren. Laguntzarako baliabideez gainera
(profesionalak, oheak, ekipamendua, etab.), Osakidetzak bazuen esperientzia bat gripe
epidemien erantzunak kudeatzen eta bere ahalmenak zabaltzen; gainera, haren berezko
ezaugarri batzuek erantzun azkarra eta eraginkorra ematea ahalbidetzen zuten.
Baliabide erabilgarriak. Pandemiaren aurretik, lehen mailako arretako 138 unitate zeuden,
330 osasun zentrotan eta anbulatoriotan. Gaur egun, lehen mailako arretako 139 unitate
daude, eta 332 zentro. Era berean, pandemiaren aurretik Osakidetzak 3.900 ohe zituen
plantan, eta 217 ZIUn.
Gripeari eta beste epidemia batzuei emandako erantzunean eskuratutako esperientzia.
Osakidetzatik pandemiari aurre egiteko erreferentzia nagusia gripeari aurre egiteko urtero
irailean egiten diren kontingentzia planak izan ziren. Urtaroko gripe epidemiari emandako
erantzunak laguntza sistemaren ia maila guztiak inplikatzen ditu. Gainera, gripearen aurkako
erantzunak baliabideen (oheak, lehen mailako arretako taldeak, etab.) eguneroko kudeaketa
korporatiboa eskatzen du; hortaz, zerbitzu antolakuntzek elkarri laguntzen diote.
Gripearen aurkako kontingentzia planak eta COVID-19aren aurka egin ziren lehenak
antzekoak izan ziren, kontzeptualki. Aldea, funtsean, magnitudean edo eskalan zegoen,
bai denborazkoan, bai laguntzan behar zen indartzearen bolumenean: gripearen aurkako
errefortzuak zazpi eta zortzi aste inguruko iraupena izaten du gutxi gorabehera, eta
magnitudea txikiagoa izaten da. A H1N1 gripe berriaren eta Ebola gaixotasunaren aurka bere
garaian egindako prozedurak ere erreferentzia gisa erabili ziren. Azken kasu horretan, batez
ere norbera babesteko ekipamenduen arloan (aurrerantzean, NBE).
Osasun sistemaren berezko indarguneak. Osakidetzak COVID-19 pandemiari kolapsatu
gabe aurre egitea ahalbidetu duten zenbait ezaugarri zituen:
• Funtzionamendu korporatiboa sareko sistema gisa. Horrek zerbitzu erakundeen artean
profesionalak, baliabideak eta ezagutza partekatzea ahalbidetu du, beharrezkoa izan
denean. Horrela, Arabako osasun gaitasunak indartu ahal izan ziren, lehen olatuak
lurralde hori gogor astindu zuenean.
• Lurraldeetan Erakunde Sanitario Integratuen (aurrerantzean, ESI) arabera egituratuta
egotea. Komunitatearen osasunarekin konprometitutako erakundeak dira, lehen mailako
arretako zentroetatik ospitaleetara, eta haien laneko kulturari esker, langileak eta
baliabideak unitate eta maila desberdinen artean partekatu ahal izan dira, beharrezkoa
28

https://www.who.int/tools/godata/about

31

Euskal Osasun Sistemak COVID-19 pandemiaren aurka emandako erantzunari buruzko txostena

izan denean. Lehen fasean, ospitaleak jasan zuten inpakturik handiena, eta ESIek
ospitaleen zerbitzura jarri zituzten beren baliabide guztiak. Bigarren fasean, ordea, lehen
mailako arreta indartu behar izan zuten.

3.2.3. Ahalmen diagnostikoa
Ahalmen diagnostikoari dagokionez, Osakidetzak Diagnostiko Biologikoko Sare bat du,
diagnostiko biologikoko laborategi guztiak barne hartzen dituena, eta hiru mailatan
antolatuta dago. Beheko mailan, sareko laborategi guztiek eratzen dituzten nodo eta zentro
guztiak daude. Bigarren mailan, sareko nodo guztiak antolatzen dira, Kudeaketa Klinikoko
Unitateen ikuspegitik. Hirugarren mailan, Diagnostiko Biologikoko Sarea koordinatzen eta
gidatzen da.
Gaur egun, Diagnostiko Biologikoko Sareak kudeaketa klinikoko bost unitate ditu, eta unitate
bakoitzean erreferentziako laborategi bat dago, Arabako, Basurtuko, Gurutzetako, Donostiako
eta Galdakaoko unibertsitate ospitaleetan kokatuta. Laborategi horiek automatizazio,
integrazio eta espezializazio maila onargarria dute, eta dagokien ospitalean programatutako
eta erantzun azkarreko probei laguntza ematen diete; gainera, eskualdeetako lehen mailako
arretako zentroen eta atxikitako ESIen probak egiten dituzte, bai eta ospitale horietako arreta
espezializatutik eskatutako probak ere, erreferenteak diren ezagutza medikoen arloetan.
Erreferentziazko laborategi horiek SARS-CoV-2 bidezko infekzioa detektatzeko proba
diagnostiko konbentzionalak eta molekularrak egiteko beharrezkoak diren ekipoak,
erreaktiboak eta material suntsikorra zuten, hala nola polimerasaren kate erreakzioaren
bidez azido nukleikoak detektatzean oinarritutakoak (aurrerantzean PCR – Polymerase Chain
Reaction ingelesez), bai eta beste diagnostiko proba batzuk ere, beharrezkoak direnak COVID19az kutsatutako pazienteen tratamenduan eta jarraipenean. Diagnostiko Biologikoko
Sareak zentro anitzeko GESTLAB informazio sistema korporatiboa erabiltzen du. Sistema hori
prestatuta dago, COVID-19ko diagnostiko emaitzei buruzko informazioa emateko, besteak
beste, krisia kudeatzeaz arduratzen diren langileei, ESI guztiei eta Zaintza Epidemiologikoko
Zerbitzuei, OSALANi eta gaixo dagoen pertsonari, bai denbora errealean, bai informazioaren
egunerako metaketaren bidez.
Diagnostiko Biologikoko Sareak mikrobiologian eta parasitologian adituak ziren medikuak
zituen, aldez aurretik birologiari buruzko prestakuntza zutenak, eta, horri esker, hasieratik
prestatu ahal izan zen erantzun diagnostikoa pandemiaren aurrean. Ekipo berriak,
erreaktiboak eta material suntsigarria erosi behar izan ziren, eta laborategiak berrantolatu
eta/edo laborategiko langileak kontratatu behar izan ziren, proba diagnostikoen beharra
areagotu ahala. Halere, laborategiko hainbat arlotan hasieran izandako defizit teknologikoa
nabarmendu behar da; zehazki, sekuentziazio ahalmenari dagokionez, oso tresna erabilgarria
eta funtsezkoa baita agente patogenoen zaintza epidemiologikoa egiteko pandemia batean
eta pandemia aurreko eta arteko faseetan, eta 2020an horrelakoak egiteko kanpo baliabideen
mende egon ginen. Aipatu behar da tresna horiek erabiltzen eta emaitzak interpretatzen
eskarmentua zuten langile kualifikatuak zeudela.

3.2.4. Arreta soziosanitarioa
Aurreko urteetan Osasun Sailaren, Osakidetzaren, foru aldundien eta udalen (EUDEL) arteko
lankidetza hobetzeko egindako lanak eragin positiboa izan du eremu soziosanitarioan
erantzun bat egituratzeko orduan, eta, bereziki, adineko pertsonentzako eta desgaitasuna
duten pertsonentzako egoitzen sektorean. Erreferentzia hurbilena gripearen kanpainetan
bildutako esperientzia zen, eta eragozpen handirik gabe egiten zituzten; beraz, ezin izan ziren
hartu jarduketa erreferente egokitzat.
Euskal Osasun Sistemaren oinarriak arlo soziosanitarioan lehendik zeuden koordinazio
egiturak eta figurak izan dira, hala nola Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua, Osasun
Saileko koordinatzaile soziosanitarioa, foru erreferente soziosanitarioak, eta horiekin batera,
OSABIDE Integra-ren hedapena (egoiliarren historia medikoa) egoitzetan, eta Osakidetzako
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zerbitzu erakundeetako erreferentziazko langile soziosanitarioak. Sistema guztia horien
inguruan egituratu da.

3.2.5. Langileentzako laguntza eta kudeaketa
Osakidetzak Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Korporatibo bat zuen, lan
arriskuen prebentziorako politika zehatz batekin, bai eta hura ezartzeko beharrezkoak diren
prozedura, protokolo (17 protokolo eta 15 prozedura) eta informazio dokumentuak ere, bai
maila korporatiboan, bai zerbitzu erakundeetan.
2002. urteaz geroztik, Prebentzio Zerbitzu Korporatibo bat eta Oinarrizko Prebentzio
Unitateak daude, zerbitzu erakunde bakoitzean. Gainera, Segurtasun eta Osasun Batzorde
Korporatibo bat dago martxan, eta zerbitzu erakunde bakoitzak bere laneko segurtasun eta
osasun batzordea du. Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Korporatiboa
Kudeaketa Sistema Orokorrean sartuta dago. Sistema horrek Prebentzio Plan bat jasotzen
du, eta metodologia bat du Arriskuen Ebaluazio, Osasunaren Zaintza eta Prebentzio
Plangintzarako.
Pandemiaren aurretik, Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Korporatiboak
ez zuen COVID-19 pandemiaren dimentsioaren pareko arriskuen ebaluaziorik egin,
babes pertsonalerako jarraibideei, talde profesionalen prestakuntza beharrei eta
premiei erantzuteko NBE egokiak izatearen premiari zegokionez. Esate baterako, NBEen
aurreikuspena beharrezkoa zenaren oso azpitik egon zen.
Zerbitzu erakundeetan, absentismoaren jarraipen eta kontrolerako sistema bat zegoen,
laguntza jardueraren jarraitutasuna bermatzeko. Gainera, langile premien ratioak laguntza
unitatearen eta ohe kopuruaren arabera zehaztuta zeuden.
Osakidetzak Prestakuntza Zerbitzu Korporatibo bat du, baita prestakuntzarako azpiegitura
espezifiko bat ere (Jakinsarea); gainera, zerbitzu erakunde guztietara iristeko gai da. Era
berean, zerbitzu erakundeek beren baliabideak dituzte, eta Langileen Zuzendaritzaren
mende daude, beren profesionalen prestakuntza kudeatzeko. Komunikazio korporatiboko
eta barne komunikazioko sistema bat ere bazegoen zerbitzu erakunde bakoitzean, posta
elektronikoaren eta web orriaren bidez. Sistema horiek funtsezkoak izan dira pandemian,
Osakidetzako langile guztiei informazioa emateko eta haiekin harremanetan egoteko.

3.2.6. Hornidurak
Osakidetzak Erosketa Estrategikoa eta Zentralizatua izenekoa egiten zuen pandemiaren
aurretik. Urtero beharrezkoak ziren produktuak, hornidurak, materialak eta abar
identifikatzen ziren, eta horien erosketa Osakidetzako Zerbitzu Zentralek kudeatzen zuten,
Ekonomia eta Finantza Zuzendaritzaren gidaritzapean eta zerbitzu erakunde guztientzat,
kontsumo historialean oinarrituta. 2019ko azken lauhilekoan, COVID-19 pandemiak
eragindako krisiaren hasierari aurre egiteko balio handia izan zuten bi ekipo mota erosi
ziren: arnasgailu gisa erabili ziren anestesia mahaiak (84 ekipo erosi ziren) eta monitorizazio
ekipoak Araba, Gurutzeta eta Donostiako unibertsitate ospitaleetan. Ekipo horiek erabili
dira COVID-19a zuten pazienteei arreta medikoa emateko berariaz egokitutako ZIUetako
ohe guztiak behar bezala monitorizatzeko eta baliabideez hornitzeko; hortaz, hasiera batean
haien xede ziren proiektuak eten egin ziren.
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea izan zen tresna nagusia
babes materiala, diagnostiko erreaktiboak eta zerbitzu baliabideak modu masiboan eta
azkar erosteko. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko
otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egin zen Espainiako
ordenamendu juridikora, eta haren 120. artikuluak, hain zuzen, Larrialdiko Tramitazioaren
figura sortzen du. Larrialdiko izapidetze tipologia horrek salbuespenezko araubide bat
aurreikusten du, administrazioak berehala jardun behar duenean honako kasu hauetakoren
baten ematen delako: hondamenak, arrisku larria dakarten egoerak eta defentsa nazionalari
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eragiten dioten beharrak. Hala ere, batzuetan, ezarritako errutinek ez zuten ahalbidetu
pandemiaren hasieran izapide horiek arintzea, eta zenbaitetan oztopo ere izan ziren.

3.3. Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa
Esperientzia zegoen herritarrei gripearen txertaketari edo beste osasun programa batzuei
buruzko informazioa eta komunikazioa emateko aldizkako kanpainak diseinatzen eta
antolatzen, baina ez COVID-19aren pandemiaren dimentsioarekin ezta ekarri dituen eragin
gurutzatuekin.
Pandemiaren eraginez, oso denbora gutxian jardun behar izan da osasun sistema prest izateko
eta herritarrak informatuta edukitzeko. Informazio eta komunikazio instituzionalaren
ikuspegitik, egoera ezin da iraupen jakin eta mugatu (labur) bateko krisitzat hartu; izan ere,
pandemiaren egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera, komunikazio sistema eta
tresnak etengabe aldatu eta egokitu behar dira.

4

Euskal Osasun Sistemaren
erantzuna COVID-19
pandemiaren aurka

Kapitulu honetan erantzuna eman nahi diogu galdera honi: Euskal
Osasun Sistema COVID-19 pandemiak ekarritako erronka nagusiei
eraginkortasunez erantzuteko gai izan zen?

4.1. Krisiaren kudeaketa
Lehen fasea. Otsailean eta martxoko lehen hamabostaldian, araudi
espezifiko batek sostengatzen ez zituen gobernantza eta koordinazio
tresnak antolatu ziren, egoeraren jarraipena egiteko eta erabakiak
hartzeko: Sailen arteko Mahaia, lehendakaria buru zela, eta eguneroko
jarraipen eta koordinaziorako osasun sistemaren eta osasun publikoaren
bilerak, Osasuneko sailburuordea buru zela. Gainera, pandemiaren aurkako
erantzunean inplikatutako erakundeek beren kontingentzia planak
garatu zituzten. Plan horiek, osasunaren eta zaintza epidemiologikoaren
arloan, eredu gisa hartu zituzten, alde batetik, urteroko gripearen aurkako
kontingentzia planak, eta bestetik, bere garaian A H1N1 gripe berriaren
pandemiari (2009) eta Ebola gaixotasunari (2014) aurre egiteko prestatutako
protokoloak.
2020ko martxoaren erdialdean kutsatze tasa nabarmen hazten hasi zenean,
ezohiko tresnak aktibatu behar izan ziren, hartu behar izan ziren neurri
sozialei lege babesa emateko eta gobernantza eta koordinazio organo
formalak eratzeko: alarma egoera eta LABI (Osasun larrialdia).
Lehen alarma egoerak Espainiako Gobernuan aginte bakarra ezarri bazuen
ere, Presidenteen Konferentzia, Estatuaren eta autonomia erkidegoen
arteko lankidetzarako maila politiko goreneko organo gisa, askotan bildu
zen, aztertutako aldiaren lehenengo fasean nahiz bigarrengoan.
Osasun larrialdi bati erantzuteko LABIa aktibatzeko, 2020ko martxoan
arau prozesu bat diseinatu zen, Osasun eta Segurtasun sailburuen agindu
bana eskatzen zuena, bai eta lehendakariaren dekretu bat ere, LABIren
Zuzendaritza bere gain hartzeko. LABIren aktibazioak Aholku Batzordea
eratzeko aukera eman zuen. Batzordea foru diputazioen eta udaletako
ordezkariek (baina praktikan hiru hiriburuetako alkateek hartu zuten
parte, eta Gasteizkoa, gainera, EUDELen ordezkari gisa zegoen), gobernu
zentraleko ordezkariak, Osasun sailaren arduradunek eta Osakidetzako
zuzendari nagusiak eratu zuten, eta haren egitekoa zen erabakiak hartzea,
eta erakundeen eta sektoreen arteko koordinazioa lana egitea.
Estatuko osasun publikoaren koordinazioa Osasun Sistema Nazionalaren
Lurraldeen arteko Kontseiluaren inguruan egituratu zen, bai eta hortik
sortutako batzorde, txosten eta talde teknikoen inguruan ere.
Euskal Osasun Sisteman jarraipena egiteko, erabakiak hartzeko eta
koordinazio operatiborako, 2020ko martxo-maiatza bitartean, aldi baterako
Zuzendaritza Batzorde bat eratu zen, formalki, eta eragiketa arruntetan
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Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari edo Osakidetzari zegozkien zereginak
esleitu zitzaizkion.
Arlo soziosanitarioan, koordinazio egitura bat sortu zen. Horren buruan, Osasun Saileko
koordinatzaile soziosanitarioa eta Osakidetzako erreferente gisa jardun zuten beste
bi pertsona zeuden. Aldi berean, egitura hori foru diputazioen arlo soziosanitarioan
erreferenteak ziren hiru pertsonekin koordinatu zen.
2020ko maiatzean, egoera epidemiologikoak osasun larrialdia amaitutzat emateko aukera
eman zuen, eta, beraz, LABIa desaktibatu zen, eta Aholku Batzordea eta Zuzendaritza
Batzordea desegin ziren, eta haien zereginak lehen egiten zituzten erakundeen esku geratu
ziren berriro.
Lehen fasean, legegintza prozesua oso bizia izan zen, estatuko araudi asko autonomia
erkidegoaren beraren araudira aldatu behar izan zirelako, eta agerian geratu zen ez zegoela
behar adina baliabide, eskatutako denboran, beharrezkoak ziren txosten teknikoak eta
zientifikoak edukitzeko.
Bigarren fasea. Denbora eta esperientzia izan ziren erantzun planak diseinatzeko, hala nola
Bizi Berri plana (2020ko maiatza) deskonfinamenduari ekiteko eta Bizi Berri II plana (2020ko
urria) udazken-neguko egoerari eta gripearen eta COVID-19aren baterako eraginari aurre
egiteko. Bi planek osasun publikoko neurriak ezartzen zituzten adierazle taula baten arabera
definitutako agertokiei erantzuteko.
Bizi Berri planek ez zuten osasun sistemaren erantzuna estaltzen, ezta bideratzen ere, hori
guztia bi kontingentzia planen inguruan antolatu baitzen: Ohiko Jarduera Asistentziala
Berreskuratzeko Plana (2020ko apirila) deskonfinamendurako, eta COVID-19 infekzioa eta
gripearen igoera batera ematen direnerako Kontingentzia Plana, zeina udan egin baitzen
hasiera batean urritik aurrera aplikatzeko. Fase honetan beste plan sektorial batzuk ere
definitu ziren, hala nola Kontingentzia Soziosanitario Orokorreko Plana (2020ko uztaila) eta
Kasuen eta Kontaktuen Zaintzarako Plana (2020ko abuztua).29
2020ko udan tokiko agerraldiek eta kutsatzeen igoerak COVID-19aren Jarraipen Batzordearen
eraketa eragin zuten. Lehendakaria buru zela, batzorde horretan Eusko Jaurlaritzaren sailen
arteko koordinazioa egituratzen eta erabakiak hartzen ziren.
2020ko abuztuaren erdialdean, LABIa aktibatu zen berriro, eta Aholku Batzordea eratu
zen. Urriaren hasieran, Bizi Berri II Planak ezarri zuen LABIa bi arlotan egituratzea: Aholku
Batzordea eta Batzorde Teknikoa. Azken organo horrek, Trantsizio Sozialaren eta 2030
Agendaren Idazkari nagusiaren koordinaziopean, laguntza eman behar zion Aholku
Batzordeari. Batzorde Teknikoaren osaerak izaera sektorial nabarmena zuen, eta Euskal
Osasun Sistemako eragile nagusien arduradunek parte hartzen zuten.
2020ko urriaren amaieran, Diputatuen Kongresuak beste Alarma Egoera bat onartu zuen,
sei hilabetetarako. Aurreko alarma egoerarekin alderatuta, oraingo horretan ez zen aginte
bakarra ezarri, eta kudeaketa autonomia erkidegoen esku utzi zen.
Bigarren fasean ere oso trinkoa izan zen jarduera legegilea. Agintaritza bakarra amaitzean,
Euskadi modu autonomoan hasi zen legeak egiten. Fase honetan, denbora gehiago izan
zen arauak zorroztasun tekniko eta zientifiko handiagoz egiteko. Alarma egoera berriaren
ondoren, hartutako neurriak lehendakariaren dekretuetan argitaratu ziren, eskuordetutako
agintaria baitzen Euskadin, eta ez Osasuneko sailburuaren aginduetan, ordura arte egin zen
bezala.
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4.2. Sistemaren gaitasunak
4.2.1. Osasun Publikoa
Lehen fasea. Pandemiaren lehen fasean, Euskal Osasun Sistemaren jarduera Espainiako
Gobernuak hartutako neurriek baldintzatu zuten, eta, bereziki, alarma egoeraren bertutez
herritarrak konfinatzeko eta jarduerak eteteko dekretatutako neurriek.
Lehen fase horretan oraindik ez zegoen ezagutza zientifiko nahikorik SARS-CoV-2
koronabirusari eta COVID-19ari buruz, neurri egokienak hartzeko eta protokoloak eta gidak
behar besteko zorroztasun teknikoarekin egiteko. Hasiera batean, hartutako neurriak bere
garaian (2009-2010) A H1N1 gripe berriari eta urteroko gripeari erantzuteko zehaztutako
neurrietan oinarritu ziren.
Euskal Osasun Sistemak fase horretan hartutako neurrien artean, honako hauek
nabarmentzen dira:
• Prestakuntza jarduera presentziala etetea. Kontuan hartu zen gripeari emandako
erantzunean eskuratutako ezagutza eta, bereziki, haurren zeregin garrantzitsua birusaren
transmisioan.
• Eremu itxietan jarduera kolektiboak arautzea eta, hala behar bazen, bertan behera uztea.
• Jarduera ugari bertan behera uztea: museoak, erakusketak, ostalaritza, kultu zentroak,
elkarte gastronomikoak, etab.
• Adinekoentzako eguneko zentroak ixtea eta egoitzetan kanpoko pertsonen bisitak etetea.
• COVID-19.EUS aplikazioa martxan jartzea.
• Gomendioen dokumentuak, gidak eta protokoloak argitaratzea askotariko eragileentzat
eta, bereziki, arlo soziosanitarioan lan egiten zutenentzat.
• Azalerak garbitzea eta desinfektatzea, eta higiene komunitarioko beste neurri batzuk.
• Ohiko azokak eta feriak bertan behera uztea.
• Diagnostiko baheketak egitea kolektibo sentikorren artean, bereziki egoiliarrei eta
sektore soziosanitariko langileei.
Datu epidemiologikoek argi eta garbi erakusten dute kutsatzeen beherakada nabarmena
gertatu zela 2020ko apirilaren bigarren hamabostalditik aurrera; hots, martxoaren 29ko
10/2020 Errege Lege Dekretuak funtsezkoak ez ziren jarduerei ezarritako hibernazio etapa
amaitu ondoren. Joera hori bere horretan mantendu zen lehen fasearen gainerako aldian.
Infekzio agerraldiei aurre egiteko ohiko prozedurari jarraituta, lehen kasuak identifikatu
ondoren (otsailaren amaiera, 2020ko martxoaren hasiera), Zaintza Epidemiologikoko
Unitateak inkestak egiten hasi ziren infektatuta zeuden edo egon zitezkeen pertsonen
artean. Hasiera batean, inkestak telefono deietan jasotako informazioaren bidez betetzen
ziren, baina gero osasun informazio sistematik (OSABIDE) jasotako informazioarekin hasi
ziren betetzen. Inkesten bidez informazioa biltzeaz gainera, egunero Osasun Alerta eta
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroari informazioa emateko betebeharra zegoen, eta horrek
datuak prozesatzeko lan handia eskatzen zuen (arazketa, finkatzea, etab.).
Gero (2020ko martxoaren erdialdean) agerraldien kopurua biderkatu zenean, Osasuneko
Lurralde Ordezkaritzetako beste zerbitzu batzuetako profesionalak (hala nola Elikagaien
Segurtasuneko eta Ingurumen Osasuneko Unitateetako Osasun Publikoko teknikariak) eta
unitateetako profesional erretiratuak ere inkestak egiten laguntzera etorri ziren (40, Bizkaian).
Horrez gain, Osasun Ministerioaren SND/232/2020, SND/299/2020, SND/352/2020 eta
SND/295/2020 aginduak oinarri hartuta, giza baliabideen arloan eta langile tituludunak
eskura ez zeuden kasuetarako, akordioak egin ziren Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatearen (Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea), Osasun Sailaren,
Osakidetzaren eta foru diputazioen artean, Erizaintzako eta Medikuntzako graduetako azken
mailetako ikasleak borondatez kontratatzeko, gainbegiratutako eta akademikoki onartutako
laguntza lanak egin zitzaten. Gehienbat, arakatze, jarraipen eta laguntza lanak egin zituzten,
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baita osasun informazioa eman ere (Ikus 1834/2020 agindua, 2020ko apirilaren 20koa, Osasun
sailburuarena, eta 869/2020 eta 296/2020 foru aginduak, 2020ko apirilaren 3koak, Bizkaiko
Foru Aldundiaren Gizarte Ekintzako Sailarena eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte
Gaietako Politiken Departamentuarenak, hurrenez hurren).
Eusko Jaurlaritzaren Funtzio Publikoaren berezko prozeduren bidez oso baliabide gutxi
eskuratu ahal izan ziren: pertsona bat, Zaintza eta Txertaketa Zerbitzuan; hiru pertsona,
Arabako Zaintza Epidemiologikoko Unitatean; lau pertsona, Bizkaiko Unitatean, eta beste
lau, Gipuzkoako Unitatean. Bigarren fasean, pertsona horiei kontratua amaitu zitzaien,
eta horiek ordezkatzeko hiru profesional kontratatu ziren Araban, sei Bizkaian eta hiru
Gipuzkoan, guztiak ere sei hilabeterako. Baliabideak ez ziren nahikoak izan, eta lanari eutsi
zitzaion profesionalen ahalegin handiari esker. Era berean, Zaintza eta Txertaketa Zerbitzuak
protokolo eta gida ugari egin zituen aldi horretan, hainbat sektoretarako (soziosanitarioa,
hezkuntza, industria, ostalaritza, etab.). Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzako
profesionalek koordinatu eta lankidetzan jardun behar izan zuten, askotariko eragile
instituzional eta sektorialekin. Koordinazioa zuzenean egin zen ia eragile guztiekin, sektoreen
eta erakundeen arteko koordinazio organo edo foro espezifikoak tartean izan gabe. Zeregin
eta lan egiteko era hori bere horretan mantendu zen bigarren fasean.
Lehen fasean, Osasun Publikoaren eta Osasun Sistemaren arteko koordinazioa Zuzendaritza
Batzordeak egin zuen, eta bertan, Osasun sailburuordeak berak ordezkatzen duen Osasun
Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza.
Krisiari erantzuteko, COVID-19rako formulario espezifiko bat garatu behar izan zen zaintza
epidemiologikoko sisteman informatikoan (AB02), eta programa horretan bertan hainbat
garapen egin behar izan ziren integrazioa indartzeko datuak ematen zituzten Osakidetzaren
sistemekin (OSABIDE eta GESTLAB) eta Osasun Ministerioaren sistemarekin (SIVIES).
Azkenean ez ziren egin eskatutako garapen guztiak. Adibidez, OSABIDEn ez zen egin COVID19rako formulario espezifiko bat. Izandako arazoen beste adibide bat: AB02 sistemak ez
zituen kontaktuen jarraipenerako funtzioak; beraz, horretarako oinarrizko ofimatika tresnak
erabiltzen ziren.
Bigarren fasea. 2020ko apirilaren bigarren hamabostalditik aurrera kutsatze kopuruak
nabarmen behera egin zuela kontuan hartuta, deskonfinamendu fasea deritzona planteatzen
hasi zen, eta pixkanaka isolamendu neurriak murrizten hasi ziren, eta herritarren
mugikortasuna eta ekonomia zein merkataritza jarduerak modu kontrolatuan irekitzen hasi
ziren. Fase honetan, ezagutza zientifiko handiagoa zegoen SARS-CoV2 birusaren biologiari
buruz eta COVID-19ari buruz, eta aurreko fasean baino zorroztasun tekniko handiagoz hartu
ziren neurriak eta eguneratu edo prestatu ziren arauak, protokoloak eta jarduteko gidak.
Hala, LABI Aholku Batzordearen bileraren ondoren, 2020ko apirilaren 17an, Normaltasun
Berrirako Trantsizio Plana iragarri zuten. Plana Espainiako gobernuak, foru diputazioek
eta EUDELek partekatu zuten, eta 2020ko apirilaren 28an argitaratu zen. Epidemiologiaren
eta osasun laguntzarako ahalmenaren ikuspuntutik normaltasunera pixkanaka itzultzeko
eskatzen ziren baldintzak beteta, 2020ko maiatzaren 11n deskonfinamenduaren 1. faseari
ekin zitzaion Euskadin, Eusko Jaurlaritzak osasun, gizarte eta ekonomia trantsiziorako
bultzatutako Bizi Berri Plana aplikatuta. 30
Bizi Berri Planak hainbat neurri proposatzen zituen lau fasetan, normaltasun berria izenekora
iritsi arte, adierazleen taula baten gainean:
1. Prestatzea. Behin kutsatzeen kurbak behera egiten hasita, mugikortasuna baimendu
zuten etxetik kanpo, esparru pribatuan gehienbat, bai eta kutsatzeko arriskurik gabeko
edo arrisku oso txikiko jarduerak ere, betiere segurtasun jarraibideak betetzen baziren,
herritarren erantzukizuna eta autobabesa aintzat hartuta (kirol jarduera indibiduala
kontakturik gabe eta paseoak, familiako baratzeak zaintzea, jarduera ekonomiko batzuk
edukiera kontrolatuta, etab.).

	
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
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2. Hasierakoa. Ezarritako adierazleen bilakaeraren arabera, jarduerak partzialki irekitzea
baimendu zen; bereziki, jarduera ekonomikoak, hala nola saltoki txikiak aurretiko
hitzorduarekin edo mahaian zerbitzatuta, jatetxeak eta kafetegiak entrega zerbitzuen
bidez, nekazaritzaren arloko jarduerak, kirol jarduera profesionalak, eta turismo ostatuak
gune komunak erabili gabe eta murrizketekin.
3. Tartekoa. Fase honetan, I. fasean mugatuta egon ziren jarduerak partzialki irekitzea
planteatu zen, edukiera mugekin, esate baterako, mahaiko zerbitzua eta terrazak dituzten
jatetxeak, ostatu turistikoen zona partekatuak, merkataritzagune handiak, etab.
4. Aurreratua. Fase honetan, jarduera guztiak irekitzeko baimena eman zen, baina
segurtasun eta distantzia neurriak mantenduta betiere. Fase honetan aurreikusitako
neurrien artean daude: lehendik irekita ez zegoen txikizkako saltokiak irekitzea edukiera
mugarekin; tabernak eta diskotekak, edukiera oso mugatuarekin; museoak eta kultura
ikuskizunak, edukiera mugatuarekin, etab.
Euskadik aurreikusitako datetan eta fasetan egin zuen deskonfinamendua. Neurriak
arintzeko prozesua arian-arian betetzen joan zen, maiatzaren 2020ko ekainaren 11n hasita
eta uztailaren 19an amaituta, kutsatzeen hedapenari eta osasun baliabideen okupazioari
lotutako adierazleen beheranzko joera mantenduta une oro.
Fase honetako mugarri garrantzitsu bat Zaintza eta Kontrol Sarea sortzea izan zen, bai eta
Kasuak eta Kontaktuak Kudeatzeko Zuzendaritza Batzordea eratzea ere (Osasun sailburuaren
2020ko maiatzaren 13ko Agindua). Funtzio Publikoaren arauek Eusko Jaurlaritzaren
egituraren hazkunde organikoa eragozten zutenez eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzak Osakidetzako pazienteen historia klinikora sartzeko zailtasunak zituenez,
Sarea organikoki Osakidetzan kokatzea erabaki zen, funtzionalki Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzaren menpe zegoen arren. Zaintza eta Kontrol Sarea erakunde paralelo
gisa eratu zen Zaintza Epidemiologikoko Unitateekiko, zeinek zaintza eta arakatze lanari
eutsi baitzioten. Bi sareen artean kasuak banatu baziren ere (jatorri ezaguneko agerraldi
soziosanitarioak Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzari, gaixoak eta kontaktu
komunitarioak eta familiarrak Zaintza eta Kontrol Sareari), praktikan koordinazio arazoak
egon ziren kasuak gainezartzen zirelako.
Aldi berean, OMEren GoData aplikazioa sartu zen, kontaktuen jarraipena egiteko aukera
ematen zuten kasuak arakatzeko. GoDataren arazo nagusia da ez dagoela ongi integratuta
gainerako sistema informatikoekin (OSABIDE, GESTLAB eta SIVIES); beraz, beharrezkoa zen
informazioa sartzea sistema askotan kasu positibo bat ematen zenean, eta horrek laneko
gainkarga eragiten zuen arakatze taldeetan, sistemen arteko ziurgabetasuna areagotzeko
arriskua handituta. Gero, pixkanaka, beharrezkoak ziren integrazioak egin ziren.
2020ko ekainaren 19an deskonfinamendua amaitu zenean, normaltasun berria deituriko
agertokian, gizarte eta ekonomia murrizketak amaitu ziren, baina zaintza epidemiologikoa,
osasun sistemaren ahalmen sendotua eta herritarren autobabeserako metodoak bere
horretan utzi ziren.
Egoera epidemiologikoa 2020ko abuztuan hasi zen okertzen. Uztailean jada hainbat infekzio
agerraldi eman ziren Gipuzkoako zenbait herritan, eta baheketa masiboak egin behar izan
ziren. Gertaera horiek ikusita, arian-arian murrizketa neurriak hartu behar izan ziren, hala
nola maskararen nahitaezko erabilera, pertsonen mugikortasunaren murrizketa, edukiera
eta ordutegi mugak ostalaritzan, eta jaiak eta dantzaldiak bertan behera uztea. Irailaren
hasieran, hartutako neurriei esker, kutsatzeek beheranzko joera hartu zuten. Ostera,
okupazioa handia zen ordainik ospitaleetako eta ZIUetako oheetan.
2020ko abuztuan sortutako egoerak Zaintza Epidemiologikoko Unitateen ahalmena
gainditu zuen, eta AB02n inkesta guztiak betetzeari utzi zitzaion, lehentasuna emanez arlo
soziosanitarioari lotutako inkestei eta ospitaleratutako eta hildako kasuenei. Erabaki zen,
halaber, Zaintza Epidemiologikoko Unitateek txostenak egiteari utzi behar ziotela, arakatze
lanak bakarrik egiteko.
Kutsatzeen murrizketa agertoki batean, Bizi Berri II Plana (2020ko urria) kontingentzia plan
gisa eratu zen, eta erreferentzia taula bat zeukan, unean-unean pandemiaren eboluzioa
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baloratzeko eta horren arabera erantzun sozialeko neurriak arautzeko. Planak balizko bost
egoera aurreikusten zituen (1. maila, Tokiko Transmisiorik gabe; 2. maila, Transmisio baxua; 3.
maila, Transmisio tentsioduna; 4. maila, Transmisio altua; eta 5. maila, Transmisio oso altua),
eta abiapuntuko analisirako hiru adierazle (Intzidentzia tasa 14 egunetan 100.000 biztanleko,
Birsortze indizea edo zenbakia —R0— eta COVID-19 gaixoen okupazio ehunekoa ZIUetan) (2.,
3. eta 4. irudiak). Taula hori laneko tresna bat izan zen LABIrako, zeina bi arlotan egituratu
baitzen: Aholku Batzordea eta Batzorde Teknikoa.31

2. irudia. R0 indizearen eguneroko bilakaera.

3. irudia. Kasu positibo berriak asteko.

31
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4. irudia. Kutsatutako pertsonen intzidentzia 14 egunetan 100.000 biztanleko.

2020ko urriaren bigarren hamabostaldian kutsatzeek azkar egin zuten gora, eta pertsonen
mugikortasuna murrizteko eta ostalaritza jarduera eteteko neurri zorrotzak hartu behar izan
ziren berriro. Neurriek urriaren amaieran sei hilabeterako dekretatutako alarma egoeraren
lege estaldura izan zuten. Neurri horien bidez lortu zen kutsatzeen goranzko joera etetea eta
behera egiten hastea, 2020ko azaroan eta abenduan.
Hala ere, Gabonetako jaien bezperan hartutako neurriak arintzearen ondorioz, kutsatzeak
areagotu egin ziren berriz ere 2021eko urtarrilean, eta, horren ondorioz, kutsatzeei eusteko
neurri berriak hartu behar izan ziren, mugikortasuna eta bildu zitezkeen pertsonen kopurua
murriztuta, eta edukiera eta ordutegi murrizketak ezarrita ostalaritzan eta beste jarduera
batzuetan. Neurri orokorrez gainera, neurri espezifikoak ezarri ziren udalerrientzat, haien
egoera epidemiologikoaren arabera.
Garai hartan aipatu behar da 2020ko abenduaren amaieran COVID-19aren aurkako txertoen
lehen dosiak iritsi zirela Euskadira. Hala, txertaketa prozesua hasi zen, lehendabizi adineko
pertsonentzako egoitzetako egoiliarren eta langileen artean, zehaztutako txertaketa
estrategiaren arabera. 2021eko urtarrilean, Osakidetzako profesionalak txertatzen hasi
ziren. Euskal Autonomia Erkidegoko Txertoen Informazio Sistemaren (TIS) bidez kudeatzen
da txertaketa, COVID-19aren aurkako txertoak sisteman sartzeko beharrezkoak ziren
egokitzapenak egin ondoren.

4.2.2. Osasun laguntza
Lehen fasea. 2020ko otsailaren 25ean, zerbitzu erakunde guztiei dei egin zitzaien COVID19aren aurkako kontingentzia planak egin zitzaten, gripearen aurkako kontingentzia planak
oinarri hartuta. Era berean, berariaz eskatu zitzaien informazioa emateko eskura zituzten
edo izan zitzaketen baliabide kritikoen inguruan, hala nola ospitaleratze oheak, ZIU plazak
eta arnasgailuen kopurua. Zerbitzu erakundeek eskatutako informazioa bidali zuten, otsaila
amaitu aurretik. 2020ko martxoan, kutsatzeen gorakada hauteman zenean, komunikazio
bat igorri zitzaien zerbitzu erakundeei hilaren 12an, eta jarraibide are zehatzagoak ematen
zitzaizkien kontingentzia planak egituratzeko eta neurri orokorrak eta zehatzak ezartzeko,
arloz arlo. Horrela, pandemiaren aurkako erantzuna kontingentzia plan horien eta haien
kudeaketaren inguruan egituratu zen. Erantzuna maila korporatiboan eman zen, zerbitzu
erakundeen baliabide eskuragarriak eta potentzialak erabilita eta erakunde bakoitzaren
presio asistentzialaren arabera.
Pandemiaren hasierako eragina sumatu zuen lehen zerbitzuetako bat Osasun Kontseilua
izan zen, 2020ko martxoko lehen asteetan egunean 30.000 dei baino gehiago jaso baitzituen.
Zerbitzu hori indartze aldera, 2020ko martxoaren 17an Osakidetzak koronabirusaren EAZ
zerbitzua jarri zuen martxan. Etengabeko (24 x 7) telefono bidezko arreta zerbitzu elebidun
hartan hasieran 20 langile zeuden telelaneko formatuan eta gero hazten joan zen, langile
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gehiago hartuz eta zeregin gehiago bereganatuz, hala nola proba diagnostikoen (nagusiki,
PCRak) emaitza positiboak jakinarazteko prozesua. Une jakin batean, praktikak egiten ari
ziren Erizaintzako ikasleak lanean hasi ziren (ikus 4.2.1 atala).
Hasierako garai haietan, diagnostikorako ahalmen mugatua osasun arretaren ahalmena
baldintzatu zuen faktore bat izan zen. Lehen mailako arreta protokoloetan, COVID-19
kasu susmagarriei diagnostiko kliniko-epidemiologiko bat egiten zitzaien, eta haren
oinarrian galdera sinpleak zeuden, sintomei eta erasandako eremuei lotutako pazienteen
mugikortasun aurrekariei buruzkoak. Emaitzak ziurgabeak ziren, artean gutxi ezagutzen
zirelako COVID-19a eta haren sintomatologia. Izan ere, pandemiaren lehen inpaktu handia
zuzenean ospitaleetan hauteman izanak pentsatzera garamatza lehen mailako arretan lehen
kasuak ez zirela diagnostikatu COVID-19 gisa, antzeko sintomak zituzten beste patologia
batzuk izango balira bezala baizik: gripea, pneumonia bakterianoak eta biralak, etab. 2020ko
apirilaren erdialdean, Osakidetza laborategiko probetan oinarritutako diagnostiko ahalmena
eskuratzen hasi zen COVID-19a ziurtasunez diagnostikatzeko.
Osakidetzako zenbait profesionalek 2020ko martxoaren 4an sortutako Koordinazio
Soziosanitarioko Egituran parte hartu zuten, Osasun Publikoko talde mistoetan, egoitza
zentroentzako protokoloak, prestakuntza ikastaroak eta sektorizaziorako gidak prestatzeko
eta egoitzei laguntzeko taldeetan parte hartzeko, kide bakoitzaren erreferentziazko osasun
zentrotik.
Lehen mailako arretan, lehenengo helburua izan zen pazienteak osasun zentroetara joan
zitezen saihestea, epidemiaren hedapena eteteko; horretarako, komunikazio kanpainak egin,
ordutegiak luzatu, eta aldi baterako ezintasunak ematen hasi ziren, bertaratzeko beharrik
gabe, eta, bereziki, telefono bidezko arreta indartu zen. Hala, martxoa eta apirila bitartean
1.260.856 telefono kontsulta artatu ziren (horietatik 69.494 COVID-19a zuten pazienteenak),
2019ko hilabete berberetan baino % 400 gehiago, eta aurrez aurreko kontsultak (900.000)
erdira jaitsi ziren, 2019ko hilabete berdinekin alderatuta (1.800.000).
Era berean, lehen mailako arreta sektorizatu zen, COVID-19a zuten pazienteen eta beste
patologia batzuek zituztenen arteko kontaktua saihesteko; hala, COVID-19rako zentro
espezifikoak ezarri ziren lurralde historikoetan, eta arreta protokolo bereiziak paziente mota
bakoitzerako gainerako zentroetan.
Lehen mailako arretan pazienteei eutsi zitzaien ospitaleetara ez joateko, beharrezkoak
ez ziren ospitaleratzeak saihestuz eta ospitaleratzearen ondoren pazienteen jarraipena
erraztuz, ospitaleko alta prozesuak arintzeko. Krisiaren une gogorrenetan 3.382 pazienteri
egin zitzaien jarraipena egunero.
Osasun arloko profesionalen taldeek beren agendak berrantolatu behar izan zituzten, eta
beren kupoei ohiko arreta emateari utzi behar izan zioten, bai sektorizazioak beren zentroetan
sortutako eskaerari erantzuteko, bai beren osasun eremuko zentro zonifikatuak indartzeko.
Era berean, osasun zentroetan, Etengabeko Arreta Guneak (aurrerantzean, EAG) eta zentro
zonifikatuak indartu ziren asteburuetan. Berrantolaketa hori eman zen ere laguntza mailen
artean: lehen mailako arretako erizainek arreta indartu zuten ospitaleratze plantetan, eta
lehen mailako arretako medikuek laguntza eman zuten ospitaleko larrialdi zerbitzuetan eta
larrialdietako koordinazio zentroetan, besteak beste. Era berean, laneko txandak berrantolatu
behar izan ziren, baita oporraldiak eta baimenak ere.
2020ko otsailaren 28tik maiatzaren 11ra, osasun zentroetan 864.551 kontsulta aratu ziren
guztira, eta EAGtan, 76.115. EAGtan, eguneko kontsulten kopurua egonkorra izan zen, baina
osasun zentroetan igoera esponentzialak eman ziren. Hala, 2020ko martxoaren 1ean COVID19ko 19 kontsulta artatu ziren, eta hilabete bereko 28an, berriz, 530 kontsulta. Aste horretan
eta hurrengoan, eguneroko kontsultak 500etik gorakoak izan ziren. 2020ko maiatzaren azken
astean, eguneroko kontsulten kopurua 100 inguruan egonkortu zen.
COVID-19a zuten pertsonentzako laguntza eta tratamendu farmakologikoko protokoloak
Osasun Ministerioaren protokoloetan, Osasun Sailaren eta Osakidetzaren gomendio
orokorretan eta elkarte zientifikoen gidetan oinarritu dira.
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Ospitaleetan, sintomatologia larririk gabeko pertsonak beren etxeetan gera zitezen bultzatu
zen, Etxez Etxeko Ospitalizazio zerbitzutik edo lehen mailako arretatik artatzeko, eta
premiazkoak eta atzeraezinak ez ziren edo prozesu onkologikoei eragiten ez zieten jarduera
guztiak eten ziren.
Ospitaleetan espazio berriak eta ohe gehiago egokitu ziren, 5.471 oheen kopurura iritsi
arte, oinarrizko eskaintzan baino 1.570 ohe gehiago (% 40ko igoera). Sintoma ez oso larriak
zituzten pazienteentzako 794 ohe egokitu ziren hotel medikalizatuetan eta itunpeko
sarearen kliniketan. Era berean, jarduera sektorizatu zen, COVID-19a zuten pazienteentzako
eta beste gaixotasun batzuk zituztenentzako espazioak, zirkuituak eta agendak bereizita, eta
ospitaleko altak arindu ziren, pazienteak etxez etxeko arretara bideratuz.
Era berean, profesionalen taldeak berrantolatu ziren. Zerbitzuak berresleitu behar izan ziren;
hala, Erreanimazio, Kirofano eta UCSI (Erizaintza) zerbitzuak ZIUetara eta Erreanimazio
Unitateetara (aurrerantzean, BU) bideratu ziren; arlo medikoak (Digestiboa, Erreumatologia,
Neurologia, etab.) eta kanpo kontsultak (Erizaintza) COVID-19rako ospitaleratze eremuetara;
espezialitate kirurgikoak (Traumatologia, Kirurgia, etab.) larrialdietara; bestelako langileak
(fisioterapeutak, prestakuntza langileak, etab.) COVID-19 eremuetara edo EAGetako
larrialdietara, etxez etxeko ospitaleratzera; prebentzio medikuntza, lan osasuna, etab.
Gainera, erakundeen artean baliabideak berresleitu eta mugitu behar izan ziren: larrialdietako
mediku intentsibistak ZIUak indartzera joan ziren; Santa Marina Ospitaleak, COVID-19a
zuten pazienteentzako arreta areagotu zuenak, Gurutzetako eta Arabako ESIetako medikuen
eta erizainen laguntza behar izan zuen; Arabako ESIak zuzendaritza orokorreko langileen,
erizainen eta farmazialarien laguntza jaso zuen, etab.
COVID-19a zuten pazienteak artatzeko edo COVID-19arekin zerikusirik ez zuten jarduerak
(nagusiki jarduera kirurgikoa) egiteko Osakidetzaren esku jarritako klinika pribatuen bidez
emandako arretari eta zentro edo hotelen medikalizazioari erantzuteko, 130 profesional
baino gehiago lekualdatu behar izan ziren.
Inpaktu asistentzial handieneko aldian, COVID-19 pazienteek ospitaleko oheen % 35 okupatu
zituzten, baina zenbait zentrotan, hala nola Arabako Unibertsitate Ospitalean, balio anitzeko
ohe guztien % 70 arte paziente horiek okupatuta edo blokeatuta egon ziren (5. eta 6. irudiak).
ZIUetarako kontingentzia plan korporatibo bat egin zen, hasieran zeuden 217 plazetatik
560 ohe egokitzeko aukera aurreikusten zuena egoerarik okerrenean (4. agertokia). Plana
osatzeko, ekipoak erosteko eta giza baliabideak areagotzeko berariazko planak egin ziren.
Premiazkoak eta atzeraezinak ez ziren ebakuntzak bertan behera utzi ziren, ZIUetan
COVID-19 gaixoentzako ahal bezain beste ohe edukitzeko.

5. irudia. COVID-19ak egunean eragindako ospitaleratzeak
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6. irudia. COVID-19ak astean eragindako ospitaleratzeak

ZIUak ez ziren kolapsatuta egon pandemiaren fase bakar batean ere. Okupazio handieneko
unean, lehen fasean, 440 ohe egokitu behar izan ziren, eta COVID-19ko pazienteak
ospitaleratutako pertsona guztien % 90 izatera iritsi ziren (7. eta 8. irudiak). Araban eta
Gipuzkoan ez zen gainditu 3. agertokia. Bizkaian, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak
hiru egun igaro zituen 4. agertokian, eta ZIU oheak egokitu behar izan zituen, zentroaren
gimnasioan. Lortutako esperientziaren bidez, egiaztatu ahal izan da inpaktua ZIUtara bi eta lau
aste arte geroago iristen dela, COVID-19aren berezko kronologiak eragindako ospitaleratzeen
inpaktuarekiko. Datu hori oso lagungarria izan da bigarren fasearen erantzuna egituratzeko.

7. irudia. Eguneroko ospitaleratzeak ZIUn

8. irudia. Asteko ospitaleratzeak ZIUn

44

Euskal Osasun Sistemak COVID-19 pandemiaren aurka emandako erantzunari buruzko txostena

Bigarren fasea. Lehen olatua gainditu eta egindako kontingentzia planen baliozkotasuna
egiaztatu ondoren, bigarren faseko erantzuna, funtsean, plan horiek jasotzen zituzten neurriei
eustea izan zen, baina egoera epidemiologikoaren arabera modulatu ziren, programatutako
asistentzia jarduera berreskuratu eta mantendu ahal izateko. Modulazio hori Osakidetzaren
bi plan korporatibotan zehaztu zen.
2020ko apirilean, pandemiaren inpaktua atzera egiten ari zenean, Ohiko Laguntza Jarduera
Berreskuratzeko Plana egin zen, eta haren helburu nagusia zen COVID-19 pandemiaren
aurreko laguntza jarduerak pixkanaka berreskuratzea.
Hilabete hotzak iristearekin batera COVID-19a zuten pazienteek eta urtaroko gripeari
lotutakoek gora egingo zutela aurreikusita, 2020ko udan Kontingentzia Plana egin zen
COVID-19aren infekzioarekin batera gripeak ere gora egingo zuelakoan.
Bigarren fase horretan, behin Zuzendaritza Batzordea deseginda, gobernantza eta koordinazio
korporatiboko bitartekoak eta Osakidetzako zerbitzu erakundeenak indartu ziren: eguneroko
telekonferentziak Laguntza Zuzendaritzak koordinatuta, non parte hartzen baitzuten
lurraldeetako zuzendariek, Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendariak, Osasun
Sailaren koordinatzaile soziosanitarioak, Erakunde Sanitario Integratuek eta larrialdietako
ordezkariek. Zerbitzu erakunde bakoitzean, Gripe-COVID-19 Batzorde bat eratu zen, eta
barne koordinazio foroak ezarri ziren.
Lehen mailako arretan, neurriak bere horretan mantendu ziren, hala nola jardueraren
sektorizazioa, aurretiko telefono baheketa eta prozesu arinak artatzea erizaintzan, eta, oro
har, kontsulta eta zerbitzu telematikoak indartu ziren, tartean, barneko kontsultak pazienteak
arreta espezializatura bideratzeko. Era berean, arreta presentziala berreskuratu zen modu
mailakatuan, patologia kronikoak dituzten pazienteentzako laguntza programatuta
lehenetsita; hala, kontsulta presentzialak, ahal zen neurrian, eraginkortasun handiko
kontsultak izaten hasi ziren.
Praktikan, lan handiagoa eman zuen normaltasunera itzultzeak lehen mailako arretan
ospitaleetan baino. Arreta presentziala pandemiaren aurreko mailetatik urrun mantendu zen,
neurri batean, zentroetara bakarrik premia larriko kasuetan joateko mezua zabaldu zelako
herritarren artean. Gainera, lehen mailako arretako asistentzia gaitasuna zerbitzuaren eta
instalazioen sektorizazioaren zati bat mantentzeko beharrak mugatzen jarraitzen zuen, baita
profesionalen oporraldiek ere uda garaian. Jarduera presentziala pixkanaka berreskuratu
zen; hala, 2020ko urriaren 12-18 arteko asteko datuek erakusten dute lehen mailako arretan
jarduera presentziala % 19koa zela, 2021eko maiatzaren 31tik ekainaren 4ko astean izandako
% 40ren aurrean.
Bestalde, lehen mailako arretak funtzio berriak hartu zituen bere gain, hala nola diagnostiko
baheketak egitea (antolaketan eta baliabideetan ahalegin handia eskatu du), arakatzea
(Zaintza eta Kontrol Sarearen zati handi bat lehen mailako arretako unitateetan dago),
txertatzea eta proba diagnostikoak egitea.
Ospitaleetan eta ZIUetan ezarritako neurriek sektorizazioa eta pazienteen taldekako
isolamendua mantentzea eta areagotzea aurreikusi zuten, baita barne kontsulta
ez-presentzialak ere; aldi berean, COVID-19 pazienteentzako espazioak pixkanaka
berreskuratzen hasi ziren (ospitaleratze oheak, kirofanoak eta haiei atxikitako eremuak, hala
nola Anestesia Ondorengo Berreskuratze Unitatea —AOBU—, Ospitaleratu Gabeko Kirurgia
Unitatea —aurrerantzean OGKU—, lehen olatuak ZIU ohe gisa erabilitakoak), programatutako
ebakuntzak berriro egiten hasi ziren, eta ospitaleratutako pazienteak bisitatzeko aukera
berreskuratu zen.
COVID-19aren ondoriozko ospitaleratzeen ehunekoa guztizkoaren aldean nabarmen
murriztu bazen ere, lehen fasean bertan behera utzitako jarduera programatua berreskuratu
behar zen, itxarote zerrendak ere nabarmen handitu zirelako, horren ondorioz, praktikan,
ospitaleen gaineko presioa lehen fasearen antzeko mailetan mantendu zen.
Gripe eta COVID-19rako kontingentzia planak bereizten zituen bai COVID-19 pazienteak
eta gainerakoak, bai arnasketa patologiak zituztenak eta ez zituztenak; hala, PCR probak
egiten zitzaizkien paziente susmagarri guztiei, eta gripea-COVID-19 agenda espezifikoak
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sortu ziren. Era berean, gripearen aurkako erantzuna erreferentziatzat hartuta, koordinazio
korporatiboko eta zerbitzu erakundeetako mekanismoak indartu ziren, gripea eta COVID-19a
zuten pazienteek okupatutako plantako eta ZIUko oheen monitorizazioa egiteko egunero,
baliabideak kudeatze aldera.
Bestalde, AEBtik eta Italiatik jasotako datuetan oinarrituta sortutako iragarpeneko eredu
matematikoak oso eraginkorrak izan ziren. Bigarren fasean, ZIU oheen beharrak eboluzionatu
egin du olatu batetik bestera, baina okupazioa areagotzeko joera izan da, kontuan hartu
behar baita olatu bakoitzaren hasieran aurrekoan baino ZIU ohe gehiago zeudela okupatuta,
COVID-19a zuten paziente batzuen ospitaleratze luzearen ondorioz. Zehazki, Gripe–COVID-19
Kontingentzia Planak planteatzen zuen gehienez ere bost eguneko epean 10.000 biztanleko
1,5-2 ZIU ohe artean instalatzeko gaitasuna izatea, egoerarik okerrenari aurre egiteko.
2020ko urriaren 26an ospitale okupazioaren maila gorenera iritsi zen bigarren fasean, 4.328
ohe baitzeuden okupatuta edozein arrazoirengatik, erabilgarri zeuden 5.349 oheetatik ( % 81)
–ospitale oheen kopuru altueneko data–. Bigarren fasean, COVID-19aren ondoriozko ospitale
oheen okupazio gorena 2020ko azaroaren 16an izan zen, % 14ra iritsita (COVID-19 pazienteek
745 ohe okupatu zituzten orotara zeuden 5.256 oheen artetik). Data berean, COVID-19aren
ondorioz ospitaleratutako pazienteen ehuneko gorenera iritsi zen (% 18), gainerako
pazienteekiko.
ZUIei dagokienez, bigarren fasean 2020ko azaroaren 16an eman zen okupazio gorena; hala,
erabilgarri zeuden 287 oheetatik 243 zeuden okupatuta (% 87) eta 111 COVID-19 pazienteak
ziren (% 40). Bigarren fasean, COVID-19 pazienteen ZIU oheen okupazio gorena 2020ko
azaroaren 10ean izan zen, 135 ohe okupatzen baitzituzten orotara zeuden 287 oheetatik
(% 48). 2020ko azaroaren 15ean, COVID-19aren ondorioz ospitaleratutako pazienteen ehuneko
gorenera iritsi zen (% 59) gainerako pazienteekiko. Hornidura handieneko unean 318 ZIU ohe
egokitu behar izan ziren.

4.2.3. Ahalmen diagnostikoa
Diagnosi jarduerak eta erabilitako proba motek kontuan izan dituzte beti Osasun Sailaren
irizpideak eta protokoloak, aintzat harturik ere Osasun Ministerioaren jarraibideak, kasu
bakoitzean lehentasuna zuen xede biztanleriari nahiz eskura zeuden proba diagnostikoei
dagokienez.
Diagnostiko Biologikoko Sarea gai izan zen irizpide horietara egokitu eta erantzuteko, teknika
diagnostiko bat edo beste erabiltzeko orduan. Desafio handi bat izan da merkaturatzen ziren
teknikak baloratzea, berme diagnostiko handiena eskainiko zutenak hautatzeko (4. taula).
4. taula. COVID-19aren proba diagnostikoak.
Proba diagnostikoa

Zer egunetan jarri zen martxan

RNA detektatzea polimerasaren kate erreakzio
bidez (PCR)

2020ko otsailaren 5a

Antigorputzen proba azkarrak

2020ko apirilaren 6a

Antigorputzen probak, antigorputz totalak
bereizita, IgA, IgM, IgG eta IgM+IgG motatakoak

2020ko maiatzaren 11

Antigenoen proba azkarrak

2020ko urriaren 17a

Ebaluatu den aldi osoan, Diagnostiko Biologikoko Sarearen esku-hartzea eskatu da kutsatze
susmoak izan direnean, eta sareak erantzun egin die baheketa diagnostikoko tipologien
premiei:
• Ustez COVID-19ak infektatu gabeko pazienteen baheketa diagnostikoak, tratamendu
kirurgikoak edo tratamendu diagnostiko interbentzionistak jasotzera zihoazen

46

Euskal Osasun Sistemak COVID-19 pandemiaren aurka emandako erantzunari buruzko txostena

pertsonak. Lehenengo fasearen amaieran sortzen den eskaera bat da, bat etorriz denboran
Osakidetzako zerbitzu erakundeetan ohiko jarduerari berrekiteko planarekin.
• Baheketa diagnostiko masiboak:
Lehenengo fasearen amaieran, COVID-19aren proba diagnostikoak egin ziren (test
azkarrak eta PCR) kolektibo espezifikoetan, alor sanitarioan eta soziosanitarioan
gehienak, baina baita beste oinarrizko zerbitzu batzuetan ere; hala nola Ertzaintza,
suhiltzaileak, udaltzainak, etab. Beste baheketa diagnostiko sektorial batzuk ere egin
ziren: arrantza, sasoikako langileak, etab.
Baheketa diagnostikoak udalerriz udalerri. Adibidez: 2020ko uztailaren 6an, dei egin
zitzaien Ordiziako eta Beasaingo 600 lagun ingururi PCR proba egitera, Osakidetzaren
prebentzio dei gisa.32
Baheketa diagnostiko masiboak, Zaintza eta Kontrol Programaren barruan, martxan
jarri zena Osasun sailburuaren 2020ko maiatzaren 13ko agindu bidez, zeinaren bitartez
definitzen baita zaintza eta kontrol programaren giza baliabideen antolamendua
COVID-19 pandemiaren deskonfinamendu fasean, kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta
aztertzeko.
Gainera, Diagnostiko Biologikoko Sarea lanean aritu zen ere COVID-19ak kutsatutako
pazienteen tratamendu eta segimendurako beste proba diagnostiko batzuen inguruan:
gasometriak, koagulazio probak, inflamazio erreakzioko probak, etab.
Lehenengo fasea. I. fasean, oso denbora laburrean egokitu behar izan zuen Diagnostiko
Biologikoko Sareak ordura arte ezezaguna zen egoera batera. Erabakigarria izan zen baliabide
materialekiko mendekotasun handia, mugatu egin zuelako proba diagnostikoak masiboki
egiteko aukera.
Laborategiek beren ohiko prozesu diagnostikoa aldatu eta egokitu egin zuten egoera
berrira, gero eta premiazkoagoa zelako COVID-19aren proba diagnostikoak egitea. Albo
batera utzi zuten, neurri batean, beren ohiko lan diagnostikoa. Egokitzapen horretan, proba
konplexuagoei ekin behar izan zitzaien, presaz, lagin klinikoen gestio askoz neketsuago
batekin, koronabirusaren transmisio arriskuagatik eta segurtasun biologikoko kabinak
erabili behar izateagatik COVID-19a zuten pazienteen lagin klinikoak prozesatzeko.
Krisiaren hasieran, hiru laborategi aukeratu ziren PCR probak egiteko, Araba, Gurutzeta
eta Donostiako unibertsitate ospitaleetan. Premia diagnostikoak handitu zirenean, 2020ko
martxoaren hasieran, Basurtuko eta Galdakaoko unibertsitate ospitaleak gehitu zitzaizkien.
Pandemiaren lehen asteetatik, otsailaren hasieran, Polimerasaren Kate Erreakzioan (PCR)
oinarritutako proba diagnostikoa erabili zen. Hasteko, eskuzko teknikak («etxekoak») erabili
ziren SARS-CoV-2 koronabirusaren RNA detektatzeko, COVID-19a diagnostikatzeko teknika
estandarizatuak iritsi bitartean. Teknika horiek pixkanaka eskuratu ziren, merkaturatu
ahala. Zailtasun tekniko horien eta pandemiaren hasierako baliabide urrien ondorioz, ezin
izan zitzaien behar beste test diagnostikorik egin kontaktu estuei, eta eragotzi egin zuen
horrek detektatuko kasuen kutsatzeen arakatze eta jarraipen egokia egitea.
2020ko apirilaren 6an, Osasun Ministeriotik iritsi ziren SARS-CoV-2 koronabirusaren
aurkako antigorputz totalak immunokromatografia teknika azkar baten bidez detektatzeko
lehenengo testak, laborategian eskuz egin zitezkeenak ekipamendu gehigarririk gabe, 24
orduan baino gutxiagoan.
2020ko apirilean, laborategien enpresa hornitzaileak hornitzeari uzteak sortu zuen egoera
larria zela eta, laguntza eskatu zitzaien Basque Research and Technology Alliance - Euskal
Ikerketa eta Teknologia Zentroen Aliantzako (BRTA, aurrerantzean) erakundeei, indarrean
zegoen Kontingentzia Planaren testuinguruan, garraiobide birikoak prestatzeko SARS-CoV-2
koronabirusa zuten laginentzat. Une horietan, erakunde horien laguntza funtsezkoa izan zen
ahalmen diagnostikoa bermatzeko.

32

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/62494
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Kontuan izanik merkatu gero eta tentsionatuago batean material diagnostikoa erosteko
zailtasunak, eta irizpide uniforme eta optimizatu bat erabiltze aldera laborategi guztientzako
materialak erosi eta banatzeko orduan, Diagnostiko Biologikoko Sareak honako hau erabaki
zuen:
• Diagnostiko Biologikoko Sarearen bitartez, kudeaketa lan korporatibo bat egitea COVID19aren detekzio, estrakzio eta serologia erreaktiboak erostean.
• Lagin klinikoen garraiobideak eskuratzea eta beste laborategietara banatzea, Donostia
Unibertsitate Ospitaleko laborategien kudeaketa klinikoko unitatearen logistika atalaren
bitartez.
• Garraiobideen kudeaketa zentralizatzea, lehen aldiz, Diagnostiko Biologikoko Sare osoan.
Hortik aurrera, behin egonkortuta materialaren eta proba diagnostikoen erosketa eskaeren
barne eta kanpo zirkuituak, beste erabaki batzuk hartu ziren.
Pandemiaren hasieratik, martxan jarri ziren hainbat ekinbide Diagnostiko Biologikoko
Sarearen ahalmen diagnostikoa bermatzeko. Ekinbide horiek ikuspegi korporatibo batetik
landu ziren, eta laborategiei loturiko ia arlo guztiei eragin zien. Aipagarrienen artean:
• Diagnostiko Biologikoko Sarearen koordinazio mekanismoak ezartzea eta krisia
kudeatzeko saretik kanpoko organoetan parte hartzea.
• SARS-CoV-2 koronabirusaz infektatutako pazienteen (kasu susmagarriak eta egiaztatuak)
Laginak Erabiltzeko Protokoloa sortzea eta ezartzea, lagin biologikoak manipulatzen
dituzten laborategietako profesionalak ez kutsatzeko. Gai erabakigarrienetako bat izan
zen segurtasun neurriak hartzea COVID-19a zuten pazienteen laginen manipulazioan.
Hala, segurtasun biologikoko kabinak jarri ziren laborategiaren leku batzuetan, ospitaleko
beste eremu batzuetatik ekarrita, erosita edo beste erakunde batzuek lagata.
• Kontingentzia Plan bat definitzea eta ezartzea, erantzun egoki bat emateko Osasun
Ikerketa Institutuen (BioCruces Bizkaia, BioDonostia eta BioAraba), UPV/EHUren eta
BRTAren inplikazioarekin.
• Antolakuntza aldaketak egitea prozesu diagnostikoan, kudeaketa klinikoko unitateetako
lantaldea berrantolatuta eta Mikrobiologia eta Larrialdien laborategiak indartuta.
• Ekipamendu berria eskuratzea.
• Erreaktiboen eta materialen erosketak espezifikoki kudeatzea.
• Informazio kudeaketa.
Bigarren fasea. Handitu egin zen ahalmen diagnostikoa, material eta erreaktibo faltarik ez
zegoelako, eta aurre egin zitzaion gero eta proba diagnostiko kopuru handiago bati.
2020ko maiatzean, beste diagnostiko serologikoko test batzuk erabiltzen hasi ziren,
kimioluminiszentzia -CLIA- eta enzimoimmunoanalisirako -ELISA- teknika automatizatuen
bidez, detektatzeko bai antigorputz totalak bai IgA, IgM, IgG motatako antigorputz
espezifikoak, edo SARS-CoV-2 koronabirusaren aurkako IgM+IgA konbinazioa.
2020ko ekainean, COVID-19 Materialaren Hornidura Premietarako Lantaldean sartu zen
Diagnostiko Biologikoko Sarea. Talde horren egitekoa zen material eta erreaktibo jakin
batzuen premiak zehaztea (babes materialak eta ekipoak, erreaktiboak eta isipuak, etab.),
hornidura bermatu eta segurtasun stock estrategiko bat edukitzeko.

4.2.4. Arreta soziosanitarioa
2020ko martxoaren 2an, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak ohiko bilkura egin
zuen, eta ordurako COVID-19a aztergaien zerrendan zegoen. Hurrengo egunean, martxoak
3, lehenengo koordinazio bilera egin zuten Osasun Sailak eta Osakidetzak; ondorioz, lehen
gomendioak bidali ziren adinekoen egoitzetara, lehenengo NBE (Norbera Babesteko
Ekipamenduak) eta formakuntza eta informazio materialekin batera. 2020ko martxoaren
6an, lehenengo hildakoaren berri eman zen, Gasteizko egoitza batean, eta bi egun geroago,
berrogeialdia ezarri zen pertsona hori bizi zen egoitzan. Gertakari horren berri izan bezain
laster, neurri multzo bat jarri zen martxan aurre egiteko koronabirusaren zabalkundeari
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adineko pertsonen egoitzetan. Neurri horiek martxoan hartu ziren eta indarrean egon ziren
2020ko maiatzera arte.
Lehenengo fasean, 2020ko martxoaren hasieran, koordinazio soziosanitarioko egitura
bat sortu zuten Osasun Sailak eta Osakidetzak, hiru lagunek osatua (beste bi gehituko
zitzaizkien gero). Egitura hori lotuta zegoen Foru Aldundi bakoitzeko erreferentziazko egitura
soziosanitarioekin, hartu beharreko neurri guztiak koordinatzeko.
Irizpide epidemiologiko bat erabili zen egoiliarrak multzotan banatzeko, haien egoera
klinikoaren arabera, infekzio kasuei aurre egiteko. Horrek ahalegin ikaragarri bat egitera
behartu zituen adinekoen egoitzak, arreta soziosanitarioko langileak antolatu eta
sektorizatzeko, leku guztietan posible izan ez bazen ere.
Osasun materiala eta lehen premietarako babes materiala bidali zen egoitzetara. Material
banaketa hori eten egin zen 2020ko apirilean, NBE hornidura normalizatu zenean. Informazio
eta prestakuntza pakete bat sortu zen (Osabox), adinekoen egoitzetarako. Martxan jarri zen
Osakidetzan telefono bidezko arreta soziosanitarioko gune bat (call center), egoitzen zalantzei
eta kontsultei erantzuteko.
Erakunde arteko hainbat erabaki hartu ziren, hainbat arlo kudeatzeko (baliabideak, eguneko
zentroak ixtea, bisitak murriztea…), eta COVID-19aren erreferentzia unitateak sortu ziren hiru
lurraldeetan: Araba (Gasteizko Zadorra egoitza, bi faseetan aktibo egon zena); Bizkaia (Bilboko
Birijinetxe egoitza soziosanitarioa eta Igurko Unbe Erandio, bi-biak I. fasean, eta Santurtziko
Itsas Etxea, II. fasean); eta Gipuzkoa (Donostiako Gurutze Gorria zentro soziosanitarioa, I.
fasean, eta Eibarko Ospitalea, Ordiziako San Jose eta Arrasateko Aita Menni eta San Juan de
Dios, II. fasean).
Protokoloak egin ziren kutsatze arriskua ahalik eta gehien txikitzeko. 2020ko martxoaren
10ean, EUDELek gomendioak helarazi zizkien etxez etxeko laguntza zerbitzuei.
Osakidetzak martxan jarri zuen alor soziosanitarioari laguntzeko plana (2020ko martxoaren
30eko dokumentua). Plan horretan, egoitza zentroei laguntzeko osasun neurriak ezarri ziren
ESIentzat, eta hurbileko erreferentearen figura sortu zen osasun zentroetan.
Koordinazio lan bat egin zen Foru Aldundien eta Osasun Sailaren artean, martxan jartzeko
baheketa masiboen programa bat (test azkarrak eta PCRak) egoitza guztietan eta langile
guztientzat, lehen fase batean. Kalkuluen arabera, 2020ko martxoaren amaieratik Aste
Santura bitartean, 35.000-40.000 PCR egin ziren egoitzetan.
Kontingentzia soziosanitarioko plan orokorra funtsezkoa izan zen pandemia kontrolatzeko
adineko pertsonen egoitzetan eta beste zentro batzuetan. Plana oinarritu zen Osasun Sailaren
eta Foru Aldundien arteko lan koordinatuan, eta hiru agertoki epidemiko bereizi zituen,
bakoitza bere neurri eta ekintzekin. Hiru agertokiak ziren: 1) pandemiarik gabeko egoera; 2)
egoera aurrepidemikoa edo postepidemikoa, agerraldi eta kasu kontrolatuekin, transmisio
komunitario jarraiturik gabe; eta 3) egoera epidemikoa, transmisio komunitario jarraitu
batekin. 2020an zehar, eta txertaketa hasi arte (2021eko urtarrila), 3. agertokia izan zen nagusi
adinekoen egoitzetan, eta indarrean egon ziren egoera horretarako aurreikusitako neurriak:
egoitzen sektorizazioa, baheketa masiboak egoitzetako langileen artean, egoitzetarako ESIen
laguntza planak, eta Osasun Sailak eta Foru Aldundiek osatutako talde mistoen ikuskapenak.
Bigarren fasean, aipatutako neurri eta ekinbide guztiak mantentzeaz gainera, Kontingentzia
Epidemikoetarako Batzorde Soziosanitarioa sortu zen, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailak,
Foru Aldundiek, Osasun Publikoak eta Osakidetzak osatua. Batzordearen egitekoa izan
zen deskonfinamendu soziosanitariorako plana egitea, baita kontingentzia plan bat ere
etorkizuneko balizko egoera epidemikoetarako.
Arlo soziosanitarioan, nabarmentzekoa da hiru Foru Aldundiek baliabideak jartzen egin
zuten lana, eta egoitzetako langileen ahalegin ikaragarria, giltzarri izan zena kutsatzeak
ahalik eta gehien murrizteko. Foru Aldundiek osasun arloko langileak kontratatu zituzten,
egoitza zentroei lagundu eta aholku emateko egoitza bakoitzaren kontigentzia planaren
garapenean, profesionalak trebatzeko, baheketak egiteko eta kasuen jarraipena egiteko.
Bizkaian, 21 lagun mobilizatu ziren, kontigentzia eta prestakuntza planak aplikatzeko;
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Gipuzkoan, osasun arloko profesionalak eta kanpoko beste baliabide batzuk kontratatu
ziren; Araban, laguntza talde espezifikoak sortu ziren.
Heriotza tasaren kurbak agerian uzten du hartutako neurrien eraginkortasuna, eta
erreferentziazko unitateek gainezka egin ez izanak ere hori bera adierazten du (9., 10. eta
11. irudiak). Bigarren fasean, 2020ko maiatzetik aurrera, lehenengo fasean baino askoz ohe
gutxiago okupatu ziren, eta ez zen aktibatu beharrik izan Lehen mailako arretak bigarren
fasean egoitzetarako planifikatu zuen laguntza soziosanitarioko plana.

9. irudia. COVID-19 heriotza tasa guztira.

10. irudia. COVID-19 heriotza tasa egoitzetako pertsonetan.

11. irudia. COVID-19 heriotza tasa guztizko heriotza tasarekin alderatuta.
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4.2.5. Langileentzako laguntza eta kudeaketa
Zerbitzu Erakundeen Oinarrizko Prebentzio Unitateak eta Prebentzioko Zerbitzu
Korporatiboa funtsezkoak izan ziren langileen osasuna babesteko eta koronabirusaren
zabalkundea murriztu eta kontrolatzeko. Ezohiko egoera horretan, otsaileko azken astetik
aurrera, esponentzialki areagotu zen norberaren babeserako Osakidetzaren materialaren
kontsumoa, nekez aurreikus zitekeen aurrekari historikorik gabeko gertakizuna.
Osasun langileak babesteko, arriskuak ebaluatzeko sistemarekiko koordinazioa estutu
zen, eta COVID-19aren arriskuak ebaluatu eta birrebaluatu ziren horri esker, eta prebentzio
neurriak eguneratu. Azterlan honek aztergai duen aldian, arriskuen hiru birrebaluazio egin
ziren: 2020ko martxoaren 30ean, 2020ko maiatzaren 8an, deskonfinamendua hasi aurretik,
eta 2020ko azaroaren 1ean, neurriak egokituz pandemiaren egoera aldakorretara. Osasun
langileen kutsatze datuak biztanleria orokorraren datuen oso antzekoak izan ziren (12., 13.
eta 14. irudiak). Pandemiaren une batzuetan, aurre egin behar izan zitzaion langileen aldi
baterako ezintasunen bolumenari, eta neurriak hartu behar izan ziren osasun sistemaren
gaitasunari eusteko.

12. irudia. Proba diagnostiko positiboak (ehunekotan) osasun langileen artean.

13. irudia. COVID-19agatik aldi baterako ezintasunean egon diren langileen kopurua.
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14. irudia. COVID-19agatik ospitaleratutako langileen kopurua.

Lehenengo fasea. 2020ko martxoaren 16tik aurrera, aldi baterako eta ezohiko neurriak
ezarri ziren antolakuntza eta prebentzio mailan, koronabirusaren zabalkundeari eusteko eta
administrazio eta zerbitzuen prestazioa bermatzeko Zuzendaritza Nagusian, lan modalitate
ez-presentziala ezarrita (6/2020, 8/2020 instrukzioak). Osasun Sailak alojamendu sistema bat
prestatu zuen osasun langileentzat, bi egoera hauetan erabiltzeko:
• Lanetik etxera itzuli nahi ez zuten langileak, senideen kutsatze posibleak saihesteko
(adineko senideak, arrisku taldeetakoak, pertsona zaurgarriak, etab.).
• Mugikortasun arloko murrizketengatik, gidabaimena ez edukitzeagatik edo beste arrazoi
batzuengatik etxetik lanera joateko zailtasunak zituzten langileak.
Guztira, 279 ohe eskaini ziren, eta 175 langilek erabili zituzten alojamendu sistemak eskaini
zituen etxebizitzak, apartamentu turistikoak, hotelak eta beste azpiegitura batzuk.
2020ko apirilaren amaieran, immunitate azterlan bat egin zitzaion (positibotasun egoera
antigorputz testekin) Osakidetzaren lantalde osoari, erakundearen instalazioetan lan egiten
duten kontratetako langileak barne (garbiketa, segurtasuna, etab.). Ahalegin handia egin zen
osasun langileen prestakuntza ikastaroetan. Ikastaro horien gaiak izan ziren, besteak beste:
SARS-CoV-2 koronabirusetik babesteko modua, COVID-19agatik kritikoen unitateetan (ZIU)
eta erdikritikoenetan ospitaleratutako pazienteen zaintza, edo eskuen higienea osasun
arretan. Desafio handienetako bat izan zen kritikoen eremuan arituko ziren profesionalen
prestakuntza, jakin beharreko guztia jakin zezaten.
Koronabirusari aurre egiteko, indartu egin behar izan ziren COVID-19a tratatu behar zuten
arloak eta lantaldeak, Lehen mailako arretan eta Ospitale Arretan. Osakidetzaren sarearen
baliabideak berrantolatu behar izan ziren. Profesional askok, espezialitateak gorabehera,
beren burua «birziklatu» behar izan zuten, hainbat zereginetan laguntzeko: prebentzio
zereginak, segimendu asistentziala, ospitaleratzea edo COVID-19a zuten paziente kritikoen
zaintza. Lan txandak berrantolatu ziren, baita oporrak eta baimenak ere. Gainera, baliabideak
birbanatu eta birkokatu behar izan ziren asistentzia maila desberdinen artean (ikus Osasun
Laguntzari buruzko 4.2.2. atala ).
Azkenik, aipatzekoa da klinika pribatuen laguntza, Osakidetzaren zerbitzura jarri zirenak
COVID-19 pazienteak artatzeko edo birusik gabeko pazienteen asistentzia jardueretarako
(jarduera kirurgikoa batik bat), hainbat zentro eta hotelen medikalizazioa, 130 profesional
baino gehiago mobilizatu zituena, eta arlo soziosanitarioari emandako laguntza, adinekoen
egoitzetan laguntza lantaldeen bidez.
Bigarren fasea. Indarrean jarraitu zuten pertsonala kudeatzeko hainbat neurrik, baina
lehenengo fasearen eta bigarrenaren arteko desberdintasun garrantzitsu bat izan zen
gaixotasuna hobeto ezagutzeak lagundu egin zuela gaixoen arreta goiztiarrago batean,
eta lehenengo fasean metatutako esperientziak areagotu egin zuen hurrengo faseetarako
kudeaketa eta antolakuntza gaitasuna.
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Osasun langileen egoera epidemiologikoa hobetzen lagundu zuten ere zerbitzu erakundeekin
koordinatutako materialen eta erreaktiboen erosketa zentralizatuak eta kasuen eta
kontaktuen jarraipenerako zaintza sareak.
Langileak birkokatzean, kontuan izan ziren egoera epidemiologikoa eta COVID-19agatiko
ospitaleratzeen eta ZIUen premiak. Baimenei eta lizentziei buruzko instrukzioak ez ziren
berriz aplikatu, eta, mugikortasunari dagokionez, indarrean zegoen instrukzioa aplikatu zen,
beharrezkoa izan zenean.
R0 mediku egoiliarrak kontratatu ziren, laguntza zereginetarako, eta Erizaintza eta
Medikuntza graduetako azken mailetako praktiketako ikasleekin handitu ziren lantaldeak
(ikus 4.2.1 atala). 5. taulan ikus daiteke profesional kopuruaren aldaketa 2019tik eta 2020ra.
5. taula. Profesional kopuruaren aldaketa 2019 eta 2020 artean.
Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

Iraila

2019

37.003

38.887

39.996

39.820

38.232

2020

38.608

40.650

42.098

42.550

41.755

Gehikuntza

1.650

1.763

2.102

2.730

3.523

4.2.6. Hornidurak
Pandemiaren lehenengo fasean, gorabehera handiak izan ziren materialen eta erreaktiboan
erosketetan, Txinaren ekoizpen murrizketengatik, salgaien zirkulazio libreari jarritako
mugengatik, herrialde bakoitzaren tokiko ekoizpenen interbentzioagatik eta osasun
agintariek erosketak modu zentralizatu batean egiteko hartutako erabakiengatik. Horrek
kolapsatu egin zituen materiala eskuratzeko ohiko bideak, eta Osakidetzak aurre egin behar
izan zion pandemiak eragindako kontsumo areagotze esponentzialari.
Otsailaren 1etik martxoaren 18ra, Osakidetzaren ESI bakoitzaren erosketa taldeen bitartez
egin zen babes materialaren erosketa (NBE). 2020ko otsailaren 24aren astean, nabarmenak
ziren merkatuan material horiek erosteko zailtasunak. Berehala eta prebentzio modura,
sendotu egin ziren ESIen erosketak, Zuzendaritza Nagusiak lagundutako erosketa zeregin
korporatiboen bidez.
2020ko martxoaren 18an, merkatuaren egoera are gehiago korapilatu zen, eta Osasun
Ministerioak materialen erosketa zentralizatua iragarri zuen. Une horretatik aurrera, Osasun
sailburuaren martxoaren 18ko agindua tarteko, Zuzendaritza Batzordea sortu zen, honako
xede honekin: «COVID-19 koronabirusaren krisiari aurre egiteko EAEn dauden osasun,
kudeaketa eta boluntariotza baliabide guztiak koordinatzea». Osakidetzaren Zuzendaritza
Nagusiak 9/2020 instrukzioa argitaratu zuen, Osasun sailburuaren martxoaren 18ko agindua
aplikatzeko irizpideei buruzkoa, materiala eta ekipamenduak erosteari eta Osakidetzaren
Zuzendaritza Nagusiaren zerbitzu kontratazioari dagokienez, COVID-19ak eragindako
larrialdiari aurre egiteko. Ondorioz, Osasun Saileko Aseguramendu eta Kontratazio
Sanitarioko Zuzendaritzak bere gain hartu zituen erosketa zereginak, elkarlanean
Osakidetzako Aurrekontu Kudeaketako Zuzendariordetzarekin eta Erosketak, Obrak eta
Zerbitzu Estrategikoetako Zuzendariordetzarekin.
Hori izan zen hartu zen lehen erabakia, aurrekaririk ez zuen egoera aurre egiteko: hots, ohiko
hornidura bideak desagertzea. Ekipo eta material gehienak Txinatik zetozenez, laguntza
eskatu zitzaion SPRI Taldeari (Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia), eta lehen erosketa
batzuk egin ahal izan ziren agentziak herrialde horretan duen bulegoaren bitartez. Osasun
sistemak eta sistema soziosanitarioak erabaki zuten zentro publikoetan gordeta zegoen
eta erabilgarria izan zitekeen babes material guztia biltzea, baita beste erakunde batzuek
dohaintzan emandakoa ere: ikerketa laborategiak, ikastetxeak, UPV/EHUko Medikuntza eta
Erizaintza fakultatea, Zientzia eta Teknologia fakultatea, Farmazia fakultatea, etab.
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Gero eta zailagoa zen materialaren logistikari aurre egiteko (bai materiala eskuratzeari
dagokionez, Osakidetzaren, SPRIren, Ministerioaren, dohaintzen… bidez, bai haren banaketari
dagokionez, ESIetara, itunpeko osasun sistemara, egoitzetara, udaletara…), beste erabaki
garrantzitsu bat hartu zen: hots, Zentro Logistiko bat sortzea, Boroan, Dachser enpresak
kudeatua, materiala jaso, kontrolatu eta haren banaketa kudeatzeko, eta material mota
bakoitzaren stocken eguneroko jarraipena egiteko. Zentroa 2020ko martxoaren 26an hasi zen
lanean. Osakidetzak kudeatu duen lehenengo biltegi zentralizatua izan da.
Bigarren fasean, 2020ko maiatzean, COVID-19 Materialaren Hornidura Premietarako
Lantalde bat sortu zen (11/2020 instrukzioa), Osakidetzako hainbat arlotako arduradunek
osatua: ekonomia-finantza arloa, asistentzia, osasun publikoa, eta Osasun Programen eta
Teknologien eta Prebentziokoen Ebaluazioa eta Kontrola. Lantalde horren eginkizuna izan
zen material mota bakoitzaren premiak zehaztea eta ESIek zortzi astetarako beharko zituzten
baliabideak bermatzea, baita material stock bat biltzea ere 2020ko irailerako, 2020ko urritik
aurrera etor zitekeen beste COVID-19 agerraldi bati aurre egiteko. Instrukzio berri batek
lehenengo faseko neurriak luzatu zituen.
2020ko uztailean, 14/2020 instrukzioa argitaratu zen, bi erabaki nagusirekin: «Agerraldi
epidemiologikoetatik babesteko materiala hornitzeko batzorde» bat eratzea aipatutako
lantaldearen ordez, eta Osakidetzaren bidez zentralizatzea euskal sektore publiko osorako
(Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Udalak) hornidura. Osakidetza ardatz nagusi bihurtu
zen materialen erosketan eta kontratazioan, eta helburu nagusia izan zen eraginkortasun
handiagoz jokatzea eta materialen eta ekipamenduen stock estrategiko bat sortzea, euskal
sektore publiko osoaren premia logistikoei erantzuteko.
2020ko uztailean, txertaketa planaren prestakuntza lanak hasi ziren. Abuztuan, orratzak eta
xiringak bildu eta gordetzeko eskatu zion Osasun Sailak Osakidetzari, txertoen hornidura
atzeratzen ari zela ikusita. 2020ko azaroaren hasieran, txertoak erosteko zehaztapenak
jakinarazi ziren.
Azterketa fasean, koordinazio lan bat egin zen erosketa arloarekin, modu esanguratsu batean
areagotzeko NBEak eskuratzeko gaitasuna. 6. taulan ikus daiteke Boroako biltegiko babes
materialaren stockaren hiru hilabeteko bilakaera.
6. taula. Boroako biltegiko babes materialaren stockaren hiru hilabeteko bilakaera.
Eguna

2020/03/30

2020/06/22

2020/09/14

2020/12/07

2021/01/04

2021/01/25

FFP maskarak

19.823

156.167

2.432.604

1.566.844

2.039.734

2.118.646

Maskarak

713.750

4.878.920

14.992.820

17.411.230

15.653.250

14.070.440

Mantalak

0

136.539

1.499.063

3.516.341

3.891.665

3.712.794

Buzoak

1.625

73.935

59.243

85.001

36.430

86.747

Aurreko mantalak

342.800

477.500

322.500

1.015.800

940.600

878.900

Eskularruak

3.023.900

3.054.968

18.767.118

63.445.998

74.827.598

81.869.098

Mahuka estalkiak

290.600

0

415.000

1.410.700

1.266.400

1.157.400

Begi babesleak

22.292

18.369

31.794

62.574

59.512

57.678

Gela

7.050

217.631

237.756

405.313

645.375

617.620

Oinetako babesak

40

0

111.000

2.337.600

2.192.900

2.192.800

Txanoak

0

0

0

1.345.200

2.126.600

2.053.300

4.3. Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa
Pandemia hasi zenetik, Osasun Sailaren komunikazio arloaren helburua izan da komunikazio
proaktibo bat egitea.
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Lehenengo fasea. 2020ko urtarrilean, koronabirusak sortutako egoera epidemiologikoa
aztertzea xede zuen Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordearen
bilera baten ondoren, Osasun Saila hasi zen bere web orrian sartzen COVID-19ari buruzko
herritarrentzako informazioa. Egun horietan, Espainiako estatuko lehenengo kasua detektatu
zen, OMEk osasun alerta ezarri aurretik.
2020ko otsailean, herritarrentzako komunikazio eta informazio estrategia zehatzago bati
ekin zitzaion, bideoen bitartez, ohartarazpen argi batekin: ez joatea osasun zentroetara
koronabirusaren edozein sintoma izanez gero, eta, horren ordez, Osasun Arretako
zerbitzuetara deitzea. Helburu nagusia zen jakinaraztea Osakidetza prest zegoela herritarrei
laguntzeko, eta hurbiltasuna, segurtasuna eta konfiantza eskaintzea.
Osasun Sailaren web orrian, koronabirusari buruzko galdera eta erantzunen dekalogo bat
sartu zen. Dekalogo hori Osakidetzaren web orrian ere argitaratu zen. Kontaktu zenbaki bat
jarri zen, Osasun Batzordearena (900 20 30 50), infektatu izanaren susmoa zuten pertsonek
erabiltzeko. Zerbitzu hori ez zen lotu 112 zenbakiarekin, azken horrek gainezka egin ez zezan.
Beste zuzeneko informazio kanal batzuk aktibatu ziren: hala nola prentsaurrekoak eta
prentsa oharrak. 2020ko otsailean, bi prentsaurreko egin ziren; martxoan, hamahiru.
EAEn detektatutako lehenengo COVID-19 kasutik aurrera (2020ko otsailaren 28an), martxotik
maiatzera bitartean (lehenengo fasea), eguneroko buletin batean oinarritutako komunikazio
estrategia ezarri zen. Buletina argitaratzen zen Osasun Sailaren web orrian eta Irekia
plataforman, COVID-19ari buruzko eguneroko prentsa oharrekin.33,34
Pertsona bakar bat izendatu zen jendaurrean aritzeko bozeramaile gisa, eta eguneroko
informazio errutina bat ezarri zen. Helburua zen informazio ofizial kontrastatuaren transmisioa
bermatzea eta erantzun instituzional bat ematea etengabe osasun profesionalengana jotzen
zuten hedabideei (Osakidetzak 42.000tik gora profesional ditu).
2020ko martxoaren 2an, koronabirusari eta COVID-19ari buruzko lehenengo informazio
kanpaina hasi zen, bi aste irauteko aurreikuspenarekin. Kanpainak egokituz joan ziren,
pandemiaren bilakaeraren arabera. Dibulgazio materialak sortu eta argitaratu ziren,
prebentzio neurriei, higiene neurriei eta osasuna sustatzeko neurriei buruz, material
orokorrak eta espezifikoak; zehazki, kartelak eta bideoak (15. irudia).

15. irudia. Kutsatzeak prebenitzeko higiene gomendioen kartela (iturria: Osakidetza).

33
34

https://www.euskadi.eus/boletin-de-datos-sobre-la-evolucion-del-coronavirus/web01-a2korona/es/
https://www.irekia.euskadi.eus/
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Adibidez, hainbat leku eta publikotarako gomendioen kartelak: umeen higienea, bakartutako
pertsonek hartu beharreko neurriak, etxean osasuna zaintzeko modua, nola eta noiz erabili
maskarak. Gainera, bideoak egin ziren bidaiarientzako gomendioekin, oro har biztanleria
osoarentzako gomendioekin edo haurrentzako gomendio bereziekin.
Eusko Jaurlaritzaren web orrian, atal berezi bat sortu zen (euskadi.eus/koronabirusa),
informazio interesgarri guztia eta Sailetatik osasun larrialdiari aurre egiteko hartutako
neurriak biltzeko: Industria Saila (ekonomia, gizarte eta enpresa arloko laguntzak);
Segurtasuna-Ertzaintza; Hezkuntza (protokoloak, gomendioak); Garraioa; Elikadura eta
kontsumo arduratsua; Emakunde; Kultura eta hizkuntza politika; Kirola; Kontsumobide;
Merkataritza eta Turismoa.
EAE lehen erkidegoa izan zen prebentzio neurriak osasun langile guztiei helarazten (2020ko
martxoaren 4an), eta lehena izan zen ere eskola jarduera bertan behera uzten, Gasteizko eta
Bastidako ikastetxeetako agerraldien ondoren (2020ko martxoaren 9an).
Bigarren fasea. Deskonfinamendutik aurrera, informazio dinamika ezin zen berbera izan,
herritarrak beste egoera batean zeudelako konfinamendua amaitzean. Hasieran, informazio
eta komunikazio kanpainen helburua izan zen mezu positibo bat ematea, konfinamendua
amaitu zelako eta beste etapa bat hasten zelako. 2020ko udatik aurrera, komunikazioaren
desafioa izan zen arakatzaileen sareari laguntzea, agerraldi berriak sortu zirelako eta
baheketa diagnostiko masiboei ekin zitzaielako. Informazio kanal berberak erabili ziren,
baina beste komunikazio errutina batekin. Osasun sailburua bozeramaile lanetan hasi zen,
astean hiru agerraldi eginez hedabideen aurrean.
LABIk, lehenengo alarma egoera amaitzean sortu zena, protagonismo handiagoa hartu zuen,
eta helburua izan zen deskonfinamendu araudiari buruzko informazioa ematea: zer egin
zitekeen eta zer ez, eta nola jokatu behar zen udalerri bakoitzaren egoeraren arabera. Beste
arreta gune bat izan zen ikastetxeetarako itzulera prestatzea, eta ikasgelen egoerari buruzko
informazio sistematika bat ezarri zen. Handitu egin zen eguneko buletina, datuak udalerrika
emateko, eta elkarlanean aritu zen Araubide Juridikoarekin batera, udalerri jakin batean
neurri zehatzak hartzen ziren bakoitzean. Azkenik, garrantzitsua izan zen ere txertaketa
programari buruzko informazioa.
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5

Lorpenak eta jardunbide
egokiak

Txosten honetan aztertzen diren gai asko lorpentzat har daitezke, baldin
eta kontuan hartzen badugu amaierako egoera eta egoera horretara
iristeko egin den ahalegina. Dena dela, hobetzeko arlotzat ere har daitezke,
aintzat hartzen baditugu hasierako egoera eta bidean sortu diren arazoak
pandemiari modu egokian erantzuteko.
Jardunbide egokitzat har daitezke hasieratik bertatik agente ugarik martxan
jarri zituzten kontingentzia planak; bereziki, Osakidetzako zerbitzu
erakundeek. Plan horiek, murrizketa sozialeko neurri zorrotzen laguntza
ordainezinarekin batera, pandemiaren aurkako osasun sistemaren
erantzunaren oinarria izan ziren. Sistema hori ez zen kolapsora iritsi, eta
erresilientzia handia erakutsi zuen presio eta laguntza eskaera handihandiko egoera batean. Hartutako neurrietako batzuk izan ziren:
•
•
•
•

Espazio gehigarriak prestatzea ospitaleratze oheak eta ZIUak kokatzeko.
Oinarrizkoa ez zen jarduera etetea.
Ekipo profesionalak eta agendak berrantolatzea.
Funtsezko baliabideak egunero kudeatzea (ospitaleetako oheak, ZIU
oheak, arnasgailuak, NBEak, etab.).
• Etxez etxeko arreta eta hotel medikalizatuak, ospitaleak ez kolapsatzeko.
• Telefono arreta eta lehen mailako arretako zentroen eta zentro
soziosanitarioen sektorizazioa, osasun asistentziarekin jarraitzeko eta
kutsatze arriskua murrizteko.
• Diagnostiko Biologikoko Sarearen ahalmen diagnostikoa mantentzea,
Osasun Ikerketako Institutuen, UPV/EHUren eta BRTAren inplikazioarekin.
COVID-19aren pandemia iritsi arte, sekula ez zen behar izan horren
koordinazio eta elkarlan estua osasun larrialdiaren erantzunean parte hartu
duten erakundeen eta agente sektorialen artean: osasun publikoko sistema
(bereziki Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza), osasun sistema
(bereziki Osakidetza), sistema soziosanitarioa (bereziki egoitzak), Foru
Aldundiak, udalak, agente sektorialak eta Eusko Jaurlaritzako sailak (hala
nola OSALAN, Hezkuntza, Ekonomiaren Garapena etab.). Pandemiaren une
askotan koordinazio tresnek (antolakuntzakoak, informatika sistemak,
etab.) estres handia jasan eta aldaketak behar izan badituzte ere, emaitza
oinarri egokitzat har daiteke etorkizuneko osasun larrialdietarako
koordinazioa antolatzeko.
Osasun krisia hasi aurreko zaintza eta arakatze ahalmena eskasa bazen
ere, Zaintza eta Kontrol Sare berriak, unerik gorenean 700 profesional
baino gehiago izan zituena, ahalegin handi bat behar izan du antolakuntza
mailan eta arlo logistikoan, eta pandemian izandako lorpen handienetako
bat dela esan genezake. Beste lorpen garrantzitsu bat izan da Osakidetzaren
Erabiltzaileentzako Arreta Zentroa-Koronabirusa sortzea, herritarrentzako
arreta telefonikoko zerbitzua; hasieran, Osasun Batzordearen errefortzu
gisa; ondoren, arakatze zereginetan eta beste egiteko batzuetan laguntzeko
tresna gisa.
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Hasierako faseetatik (2020ko otsaila), Diagnostiko Biologikoko Sareko laborategiek ahalmen
diagnostiko bat izan zuten, lehenengo probak eta haien emaitzak kontrastatuz Carlos III.a
Osasun Institutuarekin. Hasieran, proba diagnostikoak egiteko gaitasuna mugatua izan zen.
Hala ere, Diagnostiko Biologikoko Sarea gai izan zen Osasun Ministerioak eta Osasun Sailak
ezarritako ahalmen diagnostikoko irizpideetara egokitu eta erantzuteko, baita jarduera
diagnostikoaren areagotzera egokitzeko ere, pandemia zabaldu ahala.

5.1. Krisiaren kudeaketa
Pandemia aurreko plangintza, gobernantza eta koordinazio arloetako lege tresnen multzoa
ez zegoen prestatuta tamaina honetako krisi bati erantzuteko. Hala eta guztiz ere, sistemak,
bere osotasunean, behar beste malgutasuna izan zuen unean-uneko egoerara egokitu eta
sortzen ziren erronkei erantzuteko.
Egokitzapen hori ahalbidetu zuten neurrien artean (beraz, jardunbide egokitzat har daitezke
etorkizuneko krisiei begira), nabarmentzekoak dira:
Kontingentzia planak. Osakidetzaren zerbitzu erakundeek eginiko kontingentzia planak
oinarritzat hartu ziren osasun sistematik pandemiari aurre egiteko, eta sistema hori oso
indartsu aritu zen tentsio handiko egoera batean.
Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea (LABI) aktibatzea eta LABIren batzorde teknikoa sortzea.
LABIa aktibatzeko lege prozesuari esker, Osasun sailburuaren ekimenez aktibatu ahal izan
zen, osasun larrialdi bati zegokion moduan, eta lehendakariak hartu zuen bere gain haren
zuzendaritza, tamaina honetako krisi bati zegokion bezala. Gainera, LABIa aktibatzeak
aukera eman zuen sektoreen eta erakundeen arteko gobernantza eta koordinazio organo bat
antolatzeko: Aholku Batzordea.
LABIren Batzorde Teknikoa sortzea neurri egoki eta beharrezkoa izan zen, laguntza tekniko
kualifikatua eman ziolako osasun laguntzaren eta osasun publikoaren alorrean Aholku
Batzordeari, tresna generiko bat aurre egiteko hainbat motatako arriskuei. Batzorde
Teknikoaren indarguneetako bat izan zen haren osaera multidiziplinarra, COVID-19ari aurre
egiteko erantzukizuna zuten arlo guztietako profesionalak barne hartzen zituena (osasun
asistentzia, osasun publikoa, legedia, segurtasuna, zientzia, ikerketa, etab.).
BIZI BERRI planak. Bizi Berri eta Bizi Berri II planek eskema orokor bat ezarri zuten
pandemiari aurre egiteko plan integral bat zehazte aldera, agertokiak definitzen zituen
adierazle multzo batekin eta egoera bakoitzean hartu beharreko neurriekin. Indarrean egon
zirenean, haietan jasotako neurriak hartu ahal izan ziren egoerak hala eskatzen zuenean,
berehala, gardentasun osoz.
Koordinazioa. Pandemiari aurre egiteak erakundeak behartu zituen elkarlan askoz
estuagoan aritzera, krisiaren aurretik ahulagoak ziren koordinazio eta lankidetza tresnak
indartuz. Beraz, zaindu behar diren tresnak dira.

5.2. Sistemaren gaitasunak
5.2.1. Osasun Publikoa
Neurri sozialak. Bilakaera epidemiologikoaren datuek adierazten dute kutsatzeen beherakada
handi bat izan zela 2020ko apirilaren bigarren hamabostalditik aurrera, lehenengo fasearen
amaierara arte jarraitu zuen beherakada. Nabarmena izan zen ere plantan eta ZIUetan
ingresatutakoen kopuruaren murrizketa. Hartutako neurri zorrotzak baliagarriak izan
ziren pandemiaren zabalkundeari eutsi eta osasun kudeaketa gaitasuna mantentzeko. Hala
eta guztiz ere, neurri guztiak ia aldi berean hartu ziren, eta ezin da esan zeintzuk izan ziren
eraginkorrenak. Hartutako neurri sozial eta indibidual murriztaileen eraginkortasuna modu
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egokian baloratzeko, azterketa zientifikoak egin beharko lirateke, esku-hartze bakoitzaren
iraupena, lehenespena edo eraginkortasun haztatua ebaluatze aldera. 35,36
Zaintza eta kontrol sarea. Zaintza eta Kontrol Sarea sortzeko, Osakidetzak eta ESIek ahalegin
handia egin behar izan zuten antolakuntza mailan eta maila logistikoan. Beharrezkoa izan
zen langileak kontratatzea eta trebatzea, eta instalazioak eta baliabide teknikoak prestatzea,
ehunka lagunentzat, oso denbora tarte laburrean: sarea lanean aritu zen 2020ko udan, bigarren
faseko lehen infektatu gorakadari eutsi nahian. Zaintza eta Kontrol Sarea sortu zenetik, ez zen
% 40tik jaitsi azken zazpi egunetako kasuen trazabilitate adierazlea, eta kutsatzeen, kasuen
eta kontaktuen identifikazio eta jarraipen egoki baten adierazle da hori, OMEk gomendatzen
duen moduan test, trazabilitate eta bakartze estrategiaren (TTA) barruan.
Osasun publikoko sistemaren eta osasun sistema / Osakidetzaren arteko koordinazioa.
Orain arte, inoiz ez da beharrezkoa izan horren elkarlan estua osasun publikoko sistemaren
eta osasun sistema - Osakidetzaren artean. Pandemiaren une askotan, elkarlan tresnek,
antolakuntza nahiz informatika sistemen mailan, estres handi bati egin behar izan diote
aurre, eta etengabe aldatu behar izan dira. Nolanahi ere, emaitza positiboa izan da, eta oinarri
gisa erabil daiteke bi sistemen arteko koordinazioa estutzeko etorkizunean, ohiko jardueran
nahiz osasun larrialdiei erantzuteko.
Sektore arteko koordinazioa eta lankidetza. Hainbat kolektibo eta arlotan (hezkuntza,
nekazaritza, arrantza…), erabilgarriak izan ziren Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzak hainbat agente instituzionalekin (Foru Aldundiak, udalak) eta sektorialekin
(OSALAN, Hezkuntza eta Ekonomia Garapenerako sailak, besteak beste) lankidetzan
eginiko jardun protokoloak eta gidak (ostalaritzarako, elikadura industriarako, igerilekuak,
hondartzak, adineko pertsonen egoitzak, elikagaien merkataritza txikizkaria, ikastetxeak,
eskola jangelak, etab.), baita agente horiekiko koordinazioa ere, protokoloak eta gidak
ezartzeko eta haien jarraipena egiteko.
Hezkuntzan, hartutako neurriei esker, bermatu egin zen presentzialtasuna 20202021 ikasturtean, normaltasun handiz bai baina gorabehera handiekin ikasgeletako
presentzialtasunean hezkuntza mailen artean (lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza,
batxilergoa eta unibertsitate hezkuntza). Adibidez, Euskal Unibertsitate Sistema: 2020-2021
ikasturtea hasi zenetik 2021eko apirilaren 12ra, 2.580 kasu positibo detektatu ziren (2.240
kasu ikasleen artean eta 340 langileen artean); 80 kasu positibo astean batez beste, 74.050
lagunek osatutako kolektibo batean (64.341 ikasle eta 9.709 profesional). Nabarmentzekoa da
hutsaltzat har daitekeela ikasgeletan kutsatutakoen kopurua euskal unibertsitate sisteman
detektatutako kasuen guztizkoan, eta kutsatze gehienak gertatu ziren ikastegietatik kanpoko
harreman sozialetan, familia bilkuretan, lagunartean, ikasleen egoitzetan, etab. Unibertsitate
ikastegien kontingentzia planetan hartutako neurriak oso eraginkorrak izan dira, eta % 75etik
gorako irakaskuntza presentziala bermatu dute euskal unibertsitate publikoan (UPV/EHU).
COVID-19aren proba diagnostikoen emaitzak jakinaraztea. PCR eta antigenoen proben
emaitzak SMS mezuen bidez jakinarazteko prozedura automatizatuaren bidez, azkar
eta zuzenean jaso dute emaitza proba egin duten pertsonek. Horri esker, berehala hartu
ahal izan dituzte neurriak positiboek, inor ez kutsatzeko. Gainera, aukera eman du horrek
herritarrekiko komunikaziorako baliabideak optimizatzeko, halako moldez, non soilik egin
behar izan diren telefono deiak arakatze lanetan eta kasu positiboen jarraipenean.

5.2.2. Osasun laguntza
Osasun sistema, murrizketa sozialeko neurri zorrotzen laguntzaz, gai izan da pandemiari aurre
egiteko behar ziren baliabideak jartzeko, inoiz gainezka egin gabe, eta lorpen garrantzitsutzat
har daiteke hori. Ondoko lerroetan azaltzen dira helburu hori betetzen neurri handi batean
lagundu duten neurriak eta faktoreak.
	
Mitigation Policies and COVID-19–Associated Mortality — 37 European Countries, January 23–June 30, 2020 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e4.htm
36
	
Henríquez J et al. The first month of the COVID-19 pandemic in Spain. Health Policy and Technology 2020;9:560574 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451011/
35
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Kontingentzia planak. Osasun sistemaren erantzunaren funtsezko elementu bat izan ziren
Osakidetzako ESIek eginiko kontingentzia planak. Bereziki garrantzitsuak izan ziren 2020ko
otsailaren amaieran eginikoak, erreferentziatzat harturik gripearen aurkako kontingentzia
planak. Behin lehenengo olatua gaindituta eta ahalegin horretan izandako esperientziari
esker, erantzun asistentziala bi planetan oinarritu zen: Ohiko Asistentzia Jarduera
Berreskuratzeko Plana eta COVID-19aren infekzioarekin bat etor zitekeen gripeari aurre
egiteko Kontingentzia Plana.
Koordinazioa. Osasun krisian zehar metatutako eskarmentuari esker, estutu eta hobetu egin
ziren antolakuntza mailen arteko koordinazio eta lankidetza tresnak:
• Lehen mailako arretako eta ospitale arretako profesionalen artean.
• Osakidetzaren eta Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren artean; bereziki,
Zaintza Epidemiologikoko Unitateak eta Zaintza eta Txertaketen Zerbitzuak.
• Osakidetzaren eta alor soziosanitarioko agenteen artean.
• Lehen mailako arretako unitateen eta agente instituzional eta komunitarioen artean
(hala nola udalak eta ikastetxeak).
• Lehen mailako arretako unitateen eta ikuskapen medikoko zerbitzuen artean.
Etxez etxeko arreta eta hotel medikalizatuak. Ospitale baliabideen erabilera optimizatzeko
helburuaz, kasu larrienen arreta bermatuta, etxean gelditzeko eskatu zitzaien COVID-19
sintoma arinak zituzten pertsonei, eta Etxeko Ospitaleratze Zerbitzuak edo lehen mailako
arretak artatu zituen. Hotel medikalizatuak ere laguntza handikoak izan ziren sintoma arinak
izanagatik bakartuta egon behar zuten pazienteak artatzeko.
Arreta telefonikoa. Kontsulta telefonikoak beste oinarrizko tresna bat izan ziren osasun
arreta mantendu eta kutsatze arriskua murrizteko, lehen mailako arretan nagusiki,
baheketarako, sintoma arinak zituzten pazienteak artatzeko edo kasuen jarraipenerako.
Sektorizazioa. Sektorizazio neurriei esker, jarduera asistentzialari eutsi zitzaion, osasun
zentroetan kutsatzeak saihestuta: COVID-19a zuten eta ez zuten pazienteentzako osasun
zentroak eta ospitale espezifikoak, zirkuituak, eremu eta ordutegi desberdinak talde
bakoitzarentzat gainerako zentroetan, multzokako sektorizazioa ospitaleetan.
Funtsezko faktoreak. Osasun sistemaren erantzun eraginkorra ahalbidetu duten faktore
nagusien artean, honako hauek nabarmendu daitezke:
• Herritarren diziplina soziala, zorrotz bete baitute, beste jarraibide ugariren artean, osasun
zentroetara ez joateko gomendioa, behar-beharrezko kasuetan izan ezik.
• Talde profesionalen inplikazioa eta konpromisoa, presio handiko baldintzetan lan
egiteko, baita osasunerako arrisku handiko baldintzetan ere.
• Sareak sortzeko gaitasuna, eginkizunak banatu eta giza baliabideak eta baliabide
materialak partekatzeko, asistentzia maila desberdinen ikuspegi korporatibo eta integratu
batekin.
• ESIen zuzendaritzen lidergoa egin behar izan diren aldaketa guztiak egiteko: egiturak,
zirkuituak, instalazioak, etab.
• Profil profesionalak behar ziren rol eta funtzio berrietara egokitzeko gaitasuna: adibidez,
erizainak eta administrariak arakatze lanak bezalako eginkizun berrietara egokitu ziren;
larrialdietako mediku intentsibistek ZIUetan lagundu zuten, etab.
• Sektore pribatuaren prestasuna laguntza emateko eta beren baliabideak Osakidetzaren
zerbitzura jartzeko.

5.2.3. Ahalmen diagnostikoa
Lana sarean. Diagnostiko Biologikoko Sarearen antolakuntza sistema sendoak aukera eman
du lan koordinatua egiteko eta eskaera diagnostikoei erantzuteko, eskura zeuden baliabideak
premien arabera banatuta. Osasun krisiaren hastapenetatik, EAEk ahalmen diagnostiko
homogeneo bat izan du, funtzionamendu irizpide ekitatiboekin ESI guztietan. Diagnostiko
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Biologikoko Sareak estrategia korporatibo bat erabili du modu kooperatiboan lan egiteko,
funtzionamendu irizpide homogeneoekin eta jardueraren eta baliabideen banaketa egoki
batekin, pandemiaren unerik gogorrenetan ahalmen diagnostikoa bermatuz eta materialak
eta erreaktiboak lortzeko laborategien arteko lehia saihestuz. Diagnostiko Biologikoko
Sareak, halaber, erabaki partekatuak hartzea ahalbidetu du.
Jarduera eta erantzuteko gaitasuna. Diagnostiko Biologikoko Sarea gai izan da, garaiz eta
egoki, Osasun Ministerioaren eta Osasun Sailaren irizpideetara egokitzeko, azido nukleikoen,
antigenoen eta antigorputzen detekzio teknika diagnostikoei dagokienez. Erronka handia
izan da merkaturatzen ziren teknikak baloratzea, berme diagnostiko handiena eskainiko
zutenak hautatzeko, eta aise gainditu du erronka hori.
Informazio sistemak. Informazioa kudeatzea funtsezkoa izan da krisiari aurre egiteko,
bai Diagnostiko Biologikoko Sarearen eta haren laborategien barne-antolakuntzarako,
bai erabakiak hartzeko behar izan den informazioa kudeatzeko. Hainbat protokolo erabili
dira, informazioa lortzeko Laborategien Informazio Sistematik (GESTLAB), denbora
errealean nahiz metatutako datuetan. Informatika tresna hori oso baliagarria izan da proba
eskaeren sorkuntza automatikoan, hainbat egoeratan: hala nola baheketa diagnostikoa,
infekzioen kontrola ospitaleratzeetan eta administrazio karga murriztu ahal izan den beste
egoera batzuk. GESTLAB integrazioak garatu dira Osakidetzaren informazio sistemekin,
nabarmentzekoa izanik biztanleria baheketak eta agerraldien azterketak kudeatzeko sortu
ziren agenda sistemetan eginikoa, koronabirusaren infekzioa diagnostikatzeko laborategi
eskaeren sorkuntza automatikoaren bidez.
Erosketa kudeatzea eta materialak kontrolatzea. Erosketa estrategia korporatibo bat jarri
da martxan, baita dibertsifikaziora orientatutako hornitzaileen kudeaketa ere, horniduran
arazoak izateko arriskuak murrizteko. Sistema korporatibo eta zentralizatuari esker,
materialen hornidurak fidagarritasun eta berme tekniko handiak izan ditu. Gainera, egoera
egunetik egunera aztertu da, eta erabaki azkarrak hartu dira, eskaera handiko eta eskaintza
txikiko merkatu batean, batez ere pandemiaren lehenengo fasean. Bigarren fasean, merkatua
normalizatu egin zen.
Lorpentzat har daitezkeen kudeaketaren beste alderdi batzuk dira:
• Lankidetza Osasun Ministerioarekin eta zuzeneko interlokuzioa eztabaidatzeko eta
erabakiak hartzeko foroekin, bitartekaririk gabe.
• Zuzeneko interlokuzioa Osasun Sailarekin, sailburuarekin eta Osasun Publikoaren eta
Adikzioen Zuzendaritzarekin.
• Diagnostiko Biologikoko Sareko profesionalen parte hartzea Gaixotasun Infekzioso
Berrien Aholku Batzordean eta LABIren Aholku Batzordean.
• Pandemiaren hasieratik, Diagnostiko Biologikoko Sarearen mikrobiologia laborategiak
Espainiako SeqCOVID partzuergoan aritu dira, helburu nagusi batekin: koronabirusaren
zaintza epidemiologikoa haren genomaren sekuentziazioaren eta azterketaren bidez.
• Kontingentzia plan bat erabiltzea, plan horretan parte hartu duten erakundeen inplikazioa
ahalbidetu duena (Osasun Ikerketako Institutuak, UPV/EHU eta BRTA).
• Mikrobiologiako talde espezifiko bat martxan jarri izanak Mikrobiologiako buruzagitzen
lotura eta konexioa ahalbidetu du, taldearen koordinazioari eta komunikazioari esker.
• Osasun Sailaren laguntza produktuak erosteko eta baliabideak erabiltzeko (baliabide
ekonomikoak, pertsonak, etab.).
• Diagnostiko Biologikoko Sarearen laborategien arloetako espezialitate eta profesional
guztien talde lana, zeregin diagnostikoari ez ezik, antolakuntzari ere egin dioten
ekarpenagatik, giza baliabideen eta baliabide materialen erabileraren egokitzapenaren
bidez, pandemiaren premia aldakorren arabera.
• Laborategien lan aktiboa beharrezkoa izan den guztian laguntzeko, Lehen mailako
arretak, ospitaleratzeak, ingurune soziosanitarioak eta Osasun Publikoak beharrezko
material guztia izan zezaten lagin klinikoak hartzeko, proben eskaera eta emaitzetarako.
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5.2.4. Arreta soziosanitarioa
Lehenengo fasean birusa egoitzetan zabaltzeak eragin zuen desafioaren aurrean izandako
lorpenei dagokienez, nabarmentzekoa da inplikatutako erakunde guztien arteko
koordinazioa eta lankidetza, Foru Aldundiena bereziki. Haien ekarpena funtsezkoa izan da
emaitza globala beste leku batzuetan baino hobea izan zedin37, eta erabakigarriak izan dira
Foru Aldundiek hartutako neurriak eta osasun alorrean kontratatu dituzten errefortzuak.
Koordinazio soziosanitarioak ondo funtzionatu du erreferenteen figurei esker, bai osasun
alorrean bati alor sozialean. Adineko pertsonen osasun premiei erantzuteko kezkaren
ondorioz, komunikazio zuzena egon da arduradun nagusien artean, eta batera hartu dituzte
erabakiak ia pandemiaren hasieratik.
Lorpentzat har daitezkeen alderdi operatiboak dira:
• Eginiko protokoloak, gomendioak eta jarduketa planak eta erakundeek adostutako neurri
murriztaileak, neurri oso zorrotzak izanagatik (bisitak eta irteerak mugatzea, araudia,
etab.), neurriak malgututa egoerak horretarako aukera eman duen heinean.
• Egoitzetarako banaketa eta komunikazio artikulatuko lotura: zuzeneko linea 400
egoitzarekin, babes materialaren hornidura ziurtatzeko pandemiaren lehenengo asteetan.
• Kontingentzia Plan orokorra eta egoitza bakoitzean egin ziren kontingentzia plan
espezifikoak.
• Lurralde bakoitzeko erreferentziazko zentroak.
• Osasun erreferentearen figura zerbitzu erakundeetan, egoitza bakoitzean.
• Egoitzek eskura izatea egoiliar bakoitzaren historia klinikoa.
Bigarren fasean, 2020ko maiatza-ekainetik 2021eko urtarrilera, lorpen garrantzitsuenak izan
ziren:
• Foru Aldundiek ahalmen diagnostiko handi bat garatu zuten egoitzetan, baheketa
aleatorioak eginez bigarren fasean. Horri esker, garaiz detektatu ziren pertsona
asintomatikoak eta prebentziozko kudeaketa neurri epidemiologikoak hartu ziren.
• Hotelak (Derion eta Oñatin) eta beste baliabide espezifiko batzuk (hala nola Andre
Mariaren Mirabeak Bilbon edo Irungo Gizarte Aterpea) erabiltzea, berrogeialdian egoera
sozial zailean zeuden pertsonak ostatatzeko.
• Kontingentzia planen hedapena egoitza guztietara eta osasun eta gizarte arloetako
lantalde mistoen ikuskapen lana.

5.2.5. Langileentzako laguntza eta kudeaketa
Zerbitzu erakundeek egoki egin diote aurre krisi egoerari. Osasun profesionalek erantzun
egin diote egoera kritikoan zeuden pazienteen arreta eskaeraren hazkunde esponentzialari,
eta bereziki aipatzekoa da Erizaintzaren zeregina. Nabarmentzekoa da EAEko Osasun
Sistemako langileek pandemia osoan izan duten inplikazioa, batez ere lehenengo uneetan.
Ez alferrik, gehien pairatu zuen kolektiboetako bat izan zen, SARS-CoV-2 koronabirusari
buruzko informaziorik ezaren eta haren transmisioa eteteko baliabideen faltaren ondorioz,
osasun langileen proba diagnostiko positiboak erakusten dituen 12. irudian ikus daitekeen
moduan. Aipatzekoa da ere osasun langileen lanerako ezintasunen eta ospitaleratzeen profila
biztanleria orokorrarenaren berbera izan zela olatu epidemikoetan, positibotasuna jaitsi egin
bazen ere lehenengo alarma egoeratik aurrera (13. eta 14. irudiak). Osasun langileak, oro har,
arriskuan egon dira, ez bakarrik pandemiaren hasieran (hildakoak eta guzti), baita gero ere.
Osakidetzaren funtzionamendu korporatiboak, sare sistema gisa, aukera eman du zerbitzu
unitateen artean ezagutza partekatzeko eta profesionalak lekuz aldatzeko. ESI egiturari
esker, profesionalak eta baliabideak partekatu ahal izan dira unitateen eta mailen artean,
beharrezkoa izan denean.

	Henríquez J et al. The first month of the COVID-19 pandemic in Spain. Health Policy and Technology 2020;9:560574 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7451011/
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Krisi honetan, Osakidetzaren prebentzio zerbitzua erreferentzia izan da kanpoko erakunde
askorentzat. Nabarmentzekoak izan dira arlo soziosanitarioko koordinazio arduradunekiko
elkarlan estua, beste oinarrizko zerbitzu batzuetarako jarraibideak (Ertzaintza, Foru
Aldundiak, erakunde eta klinika pribatuak, beste prebentzio zerbitzu batzuk, baita OSALAN
ere) edo UPV/EHUko ikasleen ingurune klinikoan eginiko praktikak. Giltzarri izan da jarduketa
jarraibideak partekatzea eta bateratzea, eraginkorki erantzuteko osasun krisi egoeretan.
Zaila bada ere prebentzioko 17 oinarrizko unitatek aldi bereko informazioa ematea
sistemaren puntu guztietan, adostasuna mantendu da, eta protokoloak eta instrukzioak
gauzatzea erraztu du horrek.

5.2.6. Hornidurak
Gertatukoa aztertuz gero, lorpenak jardunbide egokitzat har daitezke neurri batean. Hala
nola:
• Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak prebentzio ikuspegitik materiala
erosteak (materiala berritzeko eta berrezartzeko urteko planen barruan kokatutako
erosketa) erantzun egin zien kontsumo premiei lehenengo fasean. Kirurgiarako
arnasgailuen kasuan, gailu horietako batzuk aldi baterako laga zitzaizkien beste lurralde
batzuei (Errioxa, Soria edo Madril).
• Lehenengo fasean, azpimarratzekoa da erakundeen arteko lankidetza Eusko Jaurlaritzaren
barruan, eta hirugarren herrialdeekiko (Txinarekiko, nagusiki) erosketa sareetan
kokatutako euskal enpresa handiekiko kooperazioa. SPRI taldeak eta haren Shanghaiko
bulegoak lan garrantzitsua egin zuten bertako hornitzaileekiko negoziazioetan.
• Osasun pribatuarekiko lankidetzak aukera eman zuen ospitale oheen erabilera adosteko,
osasun publikoaren gaineko presioa arintze aldera.
• Hotel medikalizatuetan, osasun zentroetako arreta zorrotza behar ez zuten gaixoak
artatu ziren.
• Modu egokian egin zaio aurre jatorri argirik gabeko material eskaintza oldeari (segurtasun
arau zorrotzak bete behar dituen osasun materiala), Osasun Erakundeek erosketa
alorrean duten esperientziari eta erosketan eta haren balorazioan inplikatutako Osasun
Saileko eta Osakidetzako alde guztien lankidetzari esker.
• Lehenengo fasean Boroan martxan jarri zen Zentro Logistikoari esker, modu kontrolatu
batean biltegiratu eta banatu zen materiala zentro guztietara.

5.3. Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa
Oso garrantzitsua izan zen informazio errutina bat ezartzea, informazio buletinen, oharren
eta prentsaurrekoen bitartez. Giltzarri izan zen komunikazioa pertsona edo bozeramaile
bakar batengan zentralizatzea, pandemiaren bilakaerari buruzko informazio ofiziala bat
eta bakarra izan zedin zalantzaz beteriko une batean. Bertsio ofizial horri gehitu zitzaizkion
osasun profesionalen lekukotasunak, informazio ofiziala berretsi eta kontrastatzeko.
Gardentasuna ere funtsezkoa izan da. Beharrezkotzat jo zen informazio garrantzitsu
guztia ematea, ona nahiz txarra, herritarrak kontzientziatzeko tresna gisa. Kanal berri
bat sortu zen, Telegram, eta sare sozialetan profil berberak mantentzea erabaki zen, eta
nahasmena sor zezaketen profil paralelorik ez sortzea. Kanal berri hori sortzeak zerikusia
izan zuen pandemiaren lehenengo fasean hartutako neurriekin (prentsaurrekoek ezin zuten
presentzialak izan, nahiz eta galdetzeko aukera eman behar zitzaien hedabideei).
Informazio material orokorrak sortu ziren, baita espezifikoak ere kolektibo jakin batzuentzat
(haurrak, adineko pertsonak, jende mugimendu handiko lekuak, haurdunak, etab.).
Materialak argitaratu ziren hainbat hizkuntzatan, erraz ulertzeko moduko hizkuntza eta
publiko talde desberdinetara egokitutako mezuak erabilita. Prentsaurreko guztietan zeinu
hizkuntzako itzultzaileak zeuden.
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Ikasgaiak eta hobekuntza arloak

Pandemiak agerian utzi du zer garrantzitsua den araudi egoki bat edukitzea
lege babesa emateko COVID-19aren aurkako neurri murriztaileei. Alor
horretan erantzukizun handiena Espainiako Gobernuarena bada ere,
beharrezkoa da autonomia mailako araudiaren mugak arakatzea eta araudi
hori egokitzea. Osasun Publikoaren Lege berria aukera on bat izan daiteke
behar den araudi garapena jasotzeko, berriki onartu den «pandemiaren
kontrako» legearen arrastoari jarraiki (2/2021 Legea, ekainaren 24koa,
COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzkoa). 38
Halaber, agerian gelditu da ere espezifikoki orientatutako plan edo estrategia
baten beharra (Larrialdietarako Plan Berezia), erantzun integral bat emateko
epidemiei, pandemiei eta beste osasun krisi batzuei. Krisi mota honetarako
gobernantza eta neurri egokienak artikulatuko dituen plana, adierazle eta
agertoki ereduetan oinarritutakoa. Osasun Publikoaren alorrean eskumena
duen erakundeak (Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, gaur
egun) autonomia eta malgutasuna behar ditu baliabideak eta, bereziki, talde
profesionalak kudeatzeko orduan, eta ez da baztertu behar gaur egungoa ez
bezalako antolakuntza eredu bat; adibidez, zuzenbide pribatuko erakunde
publiko bat. Beste alternatiba bat izan daiteke Osasun Publikoko funtzioak
ematea Osakidetzari. Beraz, ebaluazio lasai eta xehe bat egin behar da, eta
aukera bakoitzaren aldekoak eta kontrakoak aztertu.
Baloratu egin behar da Eusko Jaurlaritzaren antolakuntza eta kudeaketa
egiturak pandemia bezalako egoeretara egokitzeko aukera, Funtzio
Publikoaren alorrean bereziki, malgutasuna eta erresilientzia eransteko
egitura horiei, batez ere pertsonal kualifikatu premiak nabarmenki
areagotzen direnean, eskaera erritmoaren arabera erantzuteko. Gainera,
sakondu eta indartu egin behar dira erantzunean esku hartu duten agente
guztien koordinazio eta lankidetza tresnak, eta osasun publikoko sistemak
eta osasun sistemak egon behar dute horien erdigunean. Koordinazio
eraginkorrak informatika sistema integratuak behar ditu, agenteen arteko
informazio tratamenduak eta fluxuak automatizatuko dituztenak, eta
egokiak eta eskalagarriak izango direnak pandemia egoera batean prozesatu
behar den informazio bolumenarentzat. Etorkizunean etor litezkeen
krisiei modu egokian erantzuteko, funtsezkoak dira pandemian eginiko
garapenak, funtzionaltasun berrien garapena eta zaintza eta arakatze
sistemen, txertoen kudeaketaren, kudeaketa kliniko eta sanitarioaren,
laborategien kudeaketaren… arteko integrazioa.
Aldi berean, indartu egin beharko lirateke SARS-CoV-2 koronabirusari eta
COVID-19aren tratamenduari buruzko erakunde arteko informazio zientifikoa
eskuratzeko tresnak (beste birus eta agente infekzioso berri eta arriskutsu
batzuei buruzko informazioa barne), neurri prebentibo, diagnostiko eta
terapeutiko eraginkorragoak ezartzeko, gure gizartearentzako kalte larriak
saihestuko dituztenak etorkizunean.

38

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11766
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6.1. Krisiaren kudeaketa
Plangintza eta Gobernantza. Pandemiak agerian utzi du gobernantza eta koordinazio
tresnen beharra (organoak, funtzioak, prozedurak, etab.), argi eta garbi zehaztuko dutenak
zer organo edo roli dagokion osasun agintaritza, eta adierazleen panelak, agertoki posibleak,
agertoki potentzialen arabera hartu beharreko neurriak etab. garatu eta ebaluatuko
dituztenak. Premia horri erantzuteko baliabidea izango litzateke epidemiei, pandemiei eta
beste osasun krisi batzuei erantzuteko Larrialdietarako Plan Berezi bat.
Legeria. Pandemiak agerian utzi du ere araudi egoki baten beharra, lege babesa emateko
pandemiaren zabalkundea kontrolatzeko eta erantzun sanitarioa bermatzeko neurriei
(mugak pertsonen mugikortasunari eta biltzeko eskubideari, merkataritza jarduera eta beste
jarduera batzuk etetea, baliabide pribatuen erabilera, etab.). Helburu horri begira, aztertu
dugun alditik kanpo jada, «pandemiaren kontrako» lege espezifiko bat onartu da (2/2021
Legea, ekainaren 24koa, COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzkoa), eta Osasun
Publikoaren Lege berria izapidetzen ari da, aukera handi bat izango dena beharrezko araudi
garapenarentzat, ezinbestekoa lege babesa emateko etorkizuneko osasun krisiei. Gainera,
beharrezkoa da ere Osasun Publikoaren gaitasunak indartzea, informazio epidemiologikoa
aztertu eta araudi garapenari oinarri egokia emango dioten txosten teknikoak lantzeko.
Koordinazioa. Tresnak behar dira Osasun Saila modu eraginkor batean koordinatzeko
pandemien aurkako erantzunean zeresana duten agente instituzional eta sektorial
guztiekin, erakunde bakoitzarekiko koordinazio indibidualetik harago. Gainera, Osasun
Ministerioarekin koordinatzeko tresna azkarragoak eta automatikoak jarri beharko lirateke,
profesional espezialisten horrenbeste dedikazio beharko ez luketenak.

6.2. Sistemaren gaitasunak
6.2.1. Osasun Publikoa
Neurri sozialak. Pandemiak aurrera egin ahala, gehiago jakin dugu hari buruz, eta krisiaren
hasieran hartutako neurrien egokitasuna eguneratzeko aukera eman digu horrek. Adibidez,
gainazalen garbiketa eta higienea ez da izan hasieran uste bezain eraginkorra, eta egiaztatu
da oso txikia dela SARS-CoV-2 koronabirusa gainazalen bidez transmititzeko probabilitatea39.
Aldiz, aire bidezko transmisioaren ebidentzia sendoak aurkitu dira40, eta hainbat neurri
indartzea ekarri du horrek: hala nola maskarak erabiltzea, segurtasun distantzia gordetzea
pertsonen artean, edo barrualdeak aireztatzea kutsatzeak prebenitzeko. Interakzio
soziala murrizteko neurriek (mugak pertsonen mugikortasunari eta biltzeko eskubideari,
merkataritza jarduera eta beste jarduera batzuk etetea) lortu dute olatu epidemikoak
geldiaraztea gure erkidegoan eta neurri horiek erabili diren beste inguru batzuetan41, eta,
horrenbestez, araudi eta antolakuntza tresnak behar dira era honetako neurriak hartu eta
betearazteko etorkizuneko osasun krisietan. Bestetik, arakatze aplikazioen erabilgarritasuna
oso mugatua izan da, datuak babesteko legeriak ezartzen dituen murrizketengatik, neurri
handi batean.
Malgutasuna eta autonomia taldeen eta baliabideen kudeaketan. Kontuan izanik
arazoak izan direla Eusko Jaurlaritzaren egitura organikoari giza baliabideak pandemiak
ezarritako neurrian eta erritmoan gehitzeko, gogoeta egin behar da etorkizunean zaintza
epidemiologikoko funtzioak dituzten zerbitzuek izan behar duten antolakuntza ereduari
buruz. Krisian, formula misto baten bidez konpondu da arazo hori: baliabide gehigarriak
kokatu dira organikoki Osakidetzaren egituran, nahiz eta funtzionalki Osasun Publikoaren
eta Adikzioen Zuzendaritzaren mendekoak ziren. Maila funtzionalaren eta organikoaren
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30561-2/fulltext
	
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext#coronavirus-linkback-header
41
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e4.htm.
39
40
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arteko bereizketa horrek zailtasun operatiboak izan ditu zerbitzuen eta taldeen koordinazio
eta kudeaketa integraturako, konpondu egin beharko den bereizketa.
Ez da baztertu behar gaur egungoa ez bezalako antolakuntza eredu bat sortzeko aukera,
autonomia eta malgutasun handiagoa emango diona Osasun Publikoaren eta Adikzioen
Zuzendaritzari baliabideak kudeatzeko orduan; talde profesionalen kudeaketan bereziki.
Alternatiba bat izan daiteke erakunde berri bat sortzea; adibidez, zuzenbide pribatuko
erakunde publiko bat, bere gain hartuko dituena eginkizun horiek. Beste alternatiba bat da
funtzio horiek Osakidetzaren esku uztea.
Informazio sistemak. Jarraitu behar da sakontzen jarduera epidemiologikoa sostengatzeko
informatika sistemen garapenean, alerta eta erantzun sistema azkar eta eraginkor bat
sortzeko. Sistema horiek integratu behar dira Osakidetzaren (OSABIDE, GESTLAB) eta Osasun
Ministerioaren (SIVIES) sistemekin. Digitalizazioarekin batera, lan bat egin behar da datuen
prozesuak, formatuak eta egiturak estandarizatzeko eta arrazionalizatzeko.
Koordinazioa. Osasun publikoaren eta osasun sistemaren arteko koordinazioa artikulatu egin
da Osasun Sailaren eta Osakidetzaren arteko ohiko gobernantza eta kudeaketa organoetan,
baita pandemiaren lehenengo fasean horretarako sortutako Zuzendaritza Batzordearekiko
koordinazioa ere. Kontuan izan behar da ezaugarri hauetako organo bat sortzeko beharra,
aurre egiteko etorkizuneko osasun larrialdiei. Egokia izan bada ere inplikatutako agente
instituzionalekiko eta sektorialekiko koordinazioa, are eraginkorragoa litzateke erakundeen
eta sektoreen arteko koordinazio prozedurak, organoak eta foroak ezartzea pandemiaren
aurretik, neurriak azkarrago hartu ahal izateko. Krisiaren gobernantza eta kudeaketa
testuinguru integral batean, zehaztu eta formalizatu egin beharko lirateke osasun krisiei
emandako erantzun azkar eta eraginkorrean zeresana duten prozedurak, organoak eta
foroak. Organo horiek elkartu egin behar dituzte erabakiak hartzeko mailetan inplikatuta
dauden eragile guztiak, eta, aldi berean, aholkularitza teknikoa jaso behar dute diziplina
anitzeko adituen talde baten eskutik, larrialdiarekin erlazionatutako jakintza arloetako
adituak, hainbat ikuspegitatik: epidemiologikoa, osasun ikuspegia, soziosanitarioa, klinikoa,
akademikoa, zientifikoa, ekonomikoa, etab.
Xede-publikoa. Zaintza epidemiologikoak lehentasuna eman dio adinekoen eta COVID19arekin osasun arazo larriak izateko arriskua duten beste talde zaurgarri batzuen arretari.
Nolanahi ere, estrategia proaktibo batek, kolektibo zaurgarrienei eta bazterrekoenei
lehentasuna emateaz gainera, arreta jar lezake ere haien interakzio sozialeko ereduengatik
edo bizi baldintzengatik kutsatze kopuru handi bat eragiteko ahalmena duten kolektiboei:
hala nola gazteei, immigratzaileei, baztertutako biztanleriari, etab.
Komunikazioa. Komunikazio lan handi bat egin da agerraldi puntualak izan dituzten
kolektiboetako ordezkariekin eta solaskideekin (komunitate txinatarra hasieran, komunitate
islamiarreko ordezkariak eta imanak, erlijio kongregazioak, ijitoen kolektiboak, etab.),
komunikazio hori beti erreaktiboa izan bada ere. Prebentzio lana egiteko, prozedura
proaktiboak behar dira, foro egonkorrak edo bi noranzkoko komunikazio kanal espezifikoak.

6.2.2. Osasun laguntza
COVID-19aren osasun krisia bat etorri da denboran osasun sistema -oro har- eta Lehen
mailako arreta -bereziki- datozen urteetarako ereduari buruz egiten ari ziren gogoetarekin.
Pandemiak hainbat gako eman dizkigu, gogoeta horri gehitu beharrekoak, osasun
sistemaren erantzun ahalmena hobetzeko etorkizunean. Lehen mailako arreta sendotzea
giltzarri izango da etorkizunean osasun larrialdiei aurre egiteko modu egoki batean, osasun
sistemara sartzeko atea delako, eta epidemiei eusteko lehenengo hesia.
Plangintza. Kontingentzia planei esker, asistentzia gaitasunari eutsi zaio, eta haien
neurriak eraginkorrak izan dira. Esperientzia horretan oinarrituta, plan integral bat egin
beharko litzateke epidemiei eta, oro har, osasun krisi larriei erantzuteko era honetako
kontingentzietarako. Planak aukera eman beharko luke berehalako erantzun estruktural
bat artikulatzeko, eta gobernantza eta lankidetza tresnak sortu behako lituzke asistentzia
mailen artean (Osasun Zentroak, EAG, Osasun Kontseilua, Etxeko Ospitaleratzea, Larrialdiak),
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azkar eta eraginkorki bat egiteko. Halaber, ahalegindu egin beharko litzateke eragina ahalik
eta txikiena izatea paziente kronikoen arretan eta patalogia onkologikoko programetan,
identifikatuz eta lehentasuna emanez osasun zaintzarekin jarraitzeko premia handienak
dituzten pertsonak.
Arreta ez-presentziala. Pandemian zehar, kontsulta eta zerbitzu telefonikoen erabilera
masiboak agerian utzi du zerbitzu ez-presentzialen potentzial handia, eta erabilera horren
inguruko esperientzia hartu dute bai profesionalek bai pazienteek. Hala ere, zerbitzu horiek
izan behar dute azkarragoak eta sendoagoak, saturazioa saihesteko eta arreta desegoki
edo gehiegi atzeratzen den arreta baten sentsazioa ekiditeko. Gainera, gogoeta sakona
egin behar da jarduera ez-presentzialaren mugei buruz, asistentziaren kalitatearen eta
zerbitzu gizatiarrago baten ikuspegitik, baita teknologia hobeto aprobetxatzeari buruz ere:
bideokonferentzia, irudien bidezko diagnostikoa, etab. Arreta mota honek ez lieke sortu
behar arazorik edo bazterketarik baliabide ekonomiko urriagoak edo zaurgarritasun egoeran
dauden pertsonei. Komenigarria litzateke ere balorazio kuantitatibo bat egitea arreta ezpresentzialak eta erdipresentzialak osasun adierazleetan duten inpaktuari buruz, jarduera
presentzialarekin alderatuta.
Instalazioak. Instalazio berriak diseinatzean edo egungoak birgaitzean, kontuan izan behar
dira osasun larrialdi infekzioso batean asistentzia-jarduera azkar eta modu eraginkor batean
sektorizatzen duten irizpideak, obrak egin edo ekipamendu gehigarriak erantsi behar izan
gabe.
Lehen mailako arretaren eta Ospitale Arretaren arteko integrazioa. Pandemiak estutu
egin du lehen mailako arretako eta Ospitale Arretako profesionalen arteko harremana,
eta are gehiago indartu beharko litzateke hori krisia gainditu ondoren. Indartu egin
beharko litzateke interkontsulten bi noranzkoko erabilera, ospitale eskaera kudeatzeko eta
asistentziaren irisgarritasuna eta kalitatea hobetzeko tresna gisa. Laguntza handikoa izan
da, halaber, pazienteen etxeko arreta, Lehen mailako arretatik nahiz Etxeko Ospitaleratzetik.
Erizaintza. Pandemiak balio handiagoa eman dio erizainen lanari, bai haien laguntza
funtzioei dagokienez bai sistemaren antolakuntzan eta kudeaketan dituzten funtzioei
dagokienez. Balio handitze hori mantendu eta indartu egin behar da osasun sistema osoan.
Osasun profesionalak. Nabarmentzekoa da osasun langileen inplikazio eta konpromiso
handia presiopean eta haien osasunerako arrisku handiko baldintzetan lan egiteko. Dena dela,
pandemia bati emandako erantzuna ezin da egon langileek eginiko lan borondatetsuaren
mende, eta, horregatik, giza baliabideen estrategia egoki bat ezarri beharko litzateke, osasun
langileei gehiegizko zama ez eransteko larrialdietan.
Laguntza eta tratamendu farmakologikoa. Dagokion garrantzia eman beharko
litzaioke, eta baliabide material, informatiko eta pertsonal egokiez hornitu, interbentzio
terapeutikoei eta laguntza medikoaren maila bakoitzean lortutako emaitzei buruzko
informazio osoa jasotzeari: paziente anbulatorioak lehen mailako arretan eta ospitaleetako
Larrialdi zerbitzuetan, plantan eta ZIUetan ingresatutako pazienteak. Ikerketa hauetan
espezializatutako langileek bildu, prozesatu eta aztertu egin beharko lituzkete emaitzak,
modu sistematizatu batean, aintzat harturik nazioarteko parametroak eta osasun arloko
eraginkortasuna eta segurtasuna xede duten parametro adostuak.
Komenigarria litzateke batzorde tekniko bat sortzea, profesional kualifikatuekin, diziplina
anitzekoa terapeutikaren alorrean (osasun sareko pertsonal kualifikatua, unibertsitateko
alor akademikoko eta zientifikoko adituak, eta beste ikerketa eragile batzuk), etengabe
ebaluatzeko COVID-19ak eta potentzial pandemikoa duten beste gaixotasun infekzioso
batzuek jotako pertsonen tratamenduan aplikatutako protokoloen eraginkortasuna eta
segurtasuna, honako helburu hauekin:
• Sistematikoki ebaluatzea zientziaren edo osasunaren alorrean adostutako protokoloen
jarraipena, hainbat asistentzia mailatan.
• ESIetan aplikatutako protokoloak uniformeak eta homogeneoak diren baloratzea,
hartutako adostasunei edo ebidentzia zientifiko hoberenei dagokienez.
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• Ezagutza sortzea medikamentuen eraginkortasunari eta benetako segurtasunari buruz,
operazio edo protokolo terapeutiko berriei buruz, eta atzera botatzea, aldiz, osasun
publikoan erabiltzen ari diren ebidentzia zientifiko eta kliniko urriko esku hartzeak.
Humanizazioa. Hobetu egin behar den gai oso garrantzitsu bat da pazienteen eta haien
senideen tratu gizatiarra, zaurgarriagoak direnena eta bakardadean daudenena bereziki.
Bereziki zaindu behar da ere familiarekiko eta hurbileko pertsonekiko tratua agurreko eta
doluko egoeretan. Gainera, etxeko bisitak areagotuko lituzketen mekanismoak sortu beharko
lirateke, arreta telefonikoaren osagarri gisa.
Inpaktu emozionala. Inpaktu emozional handi bat pairatu dute gaixoek, senideek eta baita
osasun arloko profesionalek ere, eta azken horiek presio eta arrisku handiko baldintzetan
lan egin behar izan dute. Etorkizuneko balizko krisi batean, beharrezkoa litzateke babes
emozional sistematiko eta estruktural bat emango luketen giza baliabideak eta tresnak
edukitzea, erreferentziatzat hartuko luketenak pandemia honetan metatutako esperientzia.
Informazio sistemak. Oro har, zaila eta korapilatsua izan da informazio asistentzial
homogeneoa eta fidagarria eskuratzea, erakundeen, unitateen eta zentroen kopuruagatik
eta heterogeneotasunagatik. Etorkizunean izan litezkeen osasun krisiei begira, komenigarria
litzateke informazio sistema automatizatu bat edukitzea (prozedurak, rolak, adierazleen
panelak, babes sistema informatikoak, etab.), informazioa bildu, prozesatu eta sintetizatzeko,
erabaki egokiak hartze aldera.
Gaixotasun kronikoen diagnostikoa eta tratamendua. Aurrera jarraitu du jada
diagnostikatutako gaixotasun kronikoen tratamenduak, nahiz eta atzerapenak eragin dituen
une jakin batzuetan oinarrizkoa ez zen asistentzia jarduera gelditzeak. Arazo handiena izan
dute aurrez diagnostikatu gabeko gaixotasun larria zuten pertsonek, minbizia bereziki.
Gaixotasun horiek garaiz diagnostikatu behar ziren, nahi ez zen amaiera bat edo osasun
endekapen handi bat ekar zezakeen eritasunaren larriagotzea saihesteko. Etorkizuneko
krisiei begira, tresnak sortu beharko lirateke ahalmen diagnostikoa mantentzeko patologia
kroniko garrantzitsuenetan edo ospitaleratzea behar ez duten gaixotasun akutu arinenetan,
egoera kezkagarri horiek ekiditeko.
Protokolo klinikoak. Jakintza medikoa areagotu egin da pandemian zehar. Oro har,
proba/errore dinamika erabili da, kasu askotan ez zegoelako tratamendu eta protokolo
kliniko posibleen eraginkortasuna eta segurtasuna baloratzeko behar adina denbora eta
ebidentziarik. Aurrera egiteko laborategi diagnostikoan, tratamendu farmakologikoan eta
COVID-19aren prebentzioan, aintzat harturik eraginkortasun eta segurtasun irizpideak,
ahalegin eta inbertsio handiagoa egin behar da oinarrizko ikerketan eta ikerketa klinikoan.

6.2.3. Ahalmen diagnostikoa
Osakidetzaren Diagnostiko Biologikoko Sareak ebaluatu egin ditu 2020ko uztailaren 31
arte eginiko jarduerak, eta egiteke dauka pandemiaren aldi osoari dagokion ebaluazioa.
Etorkizuneko pandemiei begira aztertu eta hobetu beharreko alderdiei dagokienez, honako
hauek dira nabarmentzekoak:
Informazio sistemak. GESTLAB informazio sistemaren bilakaera landu beharko litzateke,
haren erabateko integrazioa lortzeko pandemian erabilitako gainerako aplikazio
informatikoekin, proba bidezko kontrol ekonomikorako tresnak sortu beharko lirateke,
martxan jarri beharko litzateke proba bererako hainbat kode kontrolik gabe sortzea
eragotziko duen gobernantza sistema, eta laborategiko informazio sistemaren aplikazio eta
erabilera berriak garatu beharko lirateke, behar kliniko eta epidemiologiko espezifikoetarako.
Erosketa kudeatzea eta materialak kontrolatzea. Segurtasun biltegiratze estrategiko bat
sortu beharko litzateke, etorkizuneko antzeko egoeretarako, eta laborategietako biltegiak
kudeatu, materialen stocken kontrola automatizatuz.
Ekipamendua. Beharrezkoa litzateke segurtasun ekipamendua zabaltzea (segurtasun
kabinak, kanpaiak eta laborategiak) eta diagnostiko ekipamendua eguneratzea teknologia
berriak erabilita. Halaber, garrantzitsua litzateke Diagnostiko Biologikoko Sareko
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Mikrobiologia laborategiak hornitzea diagnostiko eta zaintza epidemiologikoan erabilitako
sekuentziazio genomikoko tekniketan behar diren ekipamendu, material eta erreaktiboez.
Zelatari sareak. Zelatari sareak sortzeko aukera baloratu beharko litzateke, beste eritasun
batzuetan erabiltzen direnen antzekoak (hala nola gripea), agerraldi infekziosoen eta
epidemien garapena monitorizatzeko.
Lankidetza beste agente batzuekin. Sakondu egin beharko litzateke beste laborategi
publiko batzuekiko lankidetzan (Ikerketa Biosanitarioko Institutuak, UPV/EHU eta BRTA),
Diagnostiko Biologikoko Sarearen gaitasun teknikoa eta logistikoa hobetu eta handitzeko.

6.2.4. Arreta soziosanitarioa
Eremu soziosanitarioa honela definitzen da: gizarte zerbitzuetan artatutako pertsonen
osasuna zaintzeko erakunde arteko hobekuntza eta hitzarmenerako eremua. Arreta
Soziosanitarioko Euskal Kontseilua lorpen garrantzitsu bat da, eta oso positiboki baloratzen
da haren erakunde arteko lana, arlo honetako esku hartze prozesuak hobetzen dituena. Hala
eta guztiz ere, egoitzetako osasun asistentziak (pertsona horiei arreta integral bat eskaintzeko
erakunde arteko koordinazio esparru batean oinarritua) badu zertan hobetu, eta agerian
utzi du hori pandemiak, osasun sistemaren ahalegina gorabehera. Pandemiak erakutsi du,
halaber, eremu soziosanitarioa eta, bereziki, adineko pertsonen egoitza sarea, ez daudela
osasun publikoaren eta osasunaren zaintzaren radarrean, eta handicap bat izateaz gainera,
kudeaketan gehiegizko ahalegin bat egitera behartu du horrek. Adinekoen egoitzen kasuan,
horietan bizi diren pertsonak osasun zaintza handia behar duen biztanleria segmentu bat
dira, eta erantzun bat eman behar zaio horri erakundeetatik. Aurrera egiten jarraitu behar da
arlo soziosanitarioan, akordioak bilatuta, aintzat harturik sistema bakoitzak pertsona horien
arreta integralean dituen erantzukizunak.

6.2.5. Langileentzako laguntza eta kudeaketa
Osasun erakundeen arteko profesionalen mugikortasuna eta berrantolakuntza erabakigarriak
diren krisi egoera batean, mugikortasun azkarrago eta eraginkorrago baterako jarraibideak
ezarriko zituen kontingentzia plan baten falta sumatu da. Agerian gelditu da Osakidetzaren
ahuldade korporatiboa alor honen monitorizazioan. Ziurrenik, aginte koadro edo kontrol
korporatibo baten faltak eragotzi egin du egun duen lantaldearen erabilera eraginkorragoa.
Funtzio publikoaren egungo erregulazioak ez ditu kontuan hartzen administrazio publikoen
arteko profesional aldaketak erraztuko lituzketen malgutasun mekanismoak. Egoera kritiko
hauetan, komenigarria litzateke malgutasun handiagoko figurak ezartzea Funtzio Publikoaren
esparruan, eta erakundeen eta erakunde mailen arteko mugikortasuna ahalbidetzea horrela,
hirugarrenekiko kontratuen edo hitzarmenen sinadura barne. Asistentzia eremuan, Euskal
Osasun Sistema Osakidetza baino zabalagoa da, barne hartzen dituelako ere osasunaren
alderdi sozial eta komunitarioa, osasun pribatua eta enpresetako lan prebentzioko zerbitzuak.
Oro har, eskaerari erantzuteko, erantzun egin bazaie ere profesionalen dimentsionamendu
premiei, oso zaila izan da profil profesional jakin batzuk aurkitzea eta profesionalik gabe
gelditzen ziren unitate batzuk indartzea. Kanpoko langileen bidez plantilla sendotzeko
ezintasunari dagokionez (ikasleak, prestakuntza espezializatuko egoiliarrak, mutuetako
profesionalak, boluntarioak, etab.), agerian gelditu da larrialdietan aplikatzeko moduko
erregulazio edo araudi motaren baten beharra. Izan ere, adibidez, boluntarioen araudi
esparruak ez du malgutasun handirik, eta, zehazki, debekatu egiten du boluntarioek osasun
sistemako langileen funtzioak betetzea.
Agerian gelditu da talde lanaren garrantzia, lan hori gabe ezinezkoa litzatekeelako azkar eta
modu eraginkor batean erantzutea zerbitzu erakundeen arlo edo sail guztietan sortutako
eguneroko beharrei, asistentzia esparruan lehenik eta behin, baina baita beste esparru
batzuetan ere: baliabideen kudeaketa, jardueren koordinazioa zerbitzu erakundeen barruko
arloen artean, arlo horien eta zerbitzu zentralen artean, etab. Hala ere, barne komunikazioan,
agente ugariren esku hartzea zela-eta, lan eraginkorrago baten falta sumatu dute zerbitzu
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erakundeek, eta, behin baino gehiagotan, gai beraren inguruko interpretazio desberdinak
sortzea eragin du horrek.
Pandemiak agerian utzi du prebentzioaren balioa. Osasun krisi honetan prebentzioaren
alorrean ikasitako gauza asko (babes ekipoen erabilera, kontrol protokoloen erabilera,
kontzientziazio programak, profesionalen eta oro har herritarren prestakuntza eta
informazioa) sistemaren barruan txertatu beharko lirateke, prestakuntzaren edo beste kanal
batzuen bitartez, ikasitakoa gal ez dadin. Inbertitu egin behar da lan arriskuen prebentzioan
eta profesionalean osasun maneiuan, behin egiaztatuta pandemiei aurre egiteko duen balioa.
Pandemiak agerian utzi du zerbitzu erakundeen arteko koordinazio handiago baten beharra,
eta, erakunde horietako bakoitzaren barruan, erantzunak bateratua izan behar duen
egoeren maneiuan, langile multzoari dagokion zerbait delako, lan egiten duten erakundea
gorabehera. Ahalegin handia egin bada ere, egitekoaren tamainak eta osasun sistemaren
(bertakoa eta estatukoa) beste maila batzuen esku hartzeak kasu batzuetan ez dute aukerarik
eman lan sinergikoago bat egiteko. Adibidez, batzuetan, astebetekoa ere izan da Osasun
Sailak Ministerioaren zaintza eta kontrol protokolo aldakorretara egokitzeko behar izan
duen denbora, eta nolabaiteko nahasmena sortu du horrek, zer arau edo jarraibide zeuden
indarrean une bakoitzean eta zeintzuk ez.
Telelanari dagokionez, lan talde bat sortu da (asistentzia alorreko lau profesional eta
giza baliabideetako eta informatikako beste lau), aztertzeko nola sartu lan hori arau
eta lege esparru egoki batean, bai lanaren kudeaketaren ikuspuntutik bai asistentzia
prestazioarenetik, kontziliazioa erraztuta. Lan taldeak aurkeztu dio jada dokumentu
zirriborro bat zuzendaritzari.
Gizarteak goraipatu egin du osasun langileek presio eta arrisku handiko baldintzetan lan
egiteko erakutsi duten konpromiso handia. Komenigarria litzateke laguntza emozional
eta psikologiko sistematizatua ematea pandemian zuzenean aritu diren osasun langileei,
prebentzio neurri gisa, haien buru osasuna zaintze aldera, eta, horrekin batera, martxan
jartzea estrategia bat lan karga arintzeko edo banatzeko larrialdietan.

6.2.6. Hornidurak
Pandemian ikasitakoak gogoeta eragin behar du Euskal Osasun Sisteman, hainbat alorretan
erabakiak hartzearen eraginkortasunari buruz:
Materialak. Materialak erosteko sistemak izaera korporatibo bat izan beharko luke, zerbitzu
erakunde guztietarako kodifikazioak bateratzea ahalbidetuko lukeena; adibidez, katalogo
egituratu bat ez dagoen aktiboen kasuan. Katalogo egituratu bat badagoen materialen
kasuan, espediente zentralizatuetan izan ezik, ez dago ere zerbitzu erakundeek erabilitako
kodeen bateratzerik.
Bertako enpresek emandako erantzunak adierazten digu ezinbestekoa dela material hauen
tokiko ekoizpena indartzea. Bestetik, garrantzitsua da tokiko sareak sortzea, una jakin
batzuetan produkzioa dibertsifikatu ahal izango duten enpresek osatuak, eta nazioarteko
erosketa ekipoen bidez bideratzea material hauen fabrikazioa, prest egongo direnak,
beharrezkoa izanez gero, beste herrialde batzuetako hornitzaileak bilatzeko.
Nahasmen eta zalantza handiagoa sortu duen gaietako bat izan da zer material zegoen
homologatuta edo ez osasun langileek erabiltzeko, eta material hori erabiltzeko protokoloak,
lan segurtasunaren eta osasun ikuspegitik. Osasun Ministerioak ezarri ditu jarraibide horiek.
Garrantzitsua litzateke hori guztia protokoloetan jasota edukitzea, etengabe egokitzen ibili
ordez pandemiak aurrera egin ahala. Halaber, oso erabilgarria litzateke produktu hauek
homologatzeko laborategiak edukitzea EAEn.
Homologatutako materiala, behin jasota, baliozkotu egin behar da haren ezaugarri teknikoen
arabera, banaketari ekin aurretik. Alde horretatik, oinarrizkoa izan da ziurtatze laborategiak
hurbil egotea. Interesgarria litzateke materialen ezaugarriei buruzko kontsultak eta
kontrasteak ahalbidetuko lituzketen mekanismoak edukitzea.
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Funtsezkoa izan da Banaketa Zentro Logistiko bat edukitzea, materialaren harrera eta
banaketa zentralizatu dituena, eta oso garrantzitsuak izan dira ere informazio sistemak eta
aginte koadroak, egunero monitorizatu dituztenak material stockak, kontsumoak, sarrerak
eta irteerak. Gogoeta egin beharko litzateke Osakidetzan Boroakoa bezalako biltegiak
edukitzeari buruz.
Kontuan izanik Osakidetzak materialez hornitu behar dituela beste erakunde batzuk
(egoitzak, itunpeko osasuna, udalak, etab.), koordinazio tresna bat behar da, erosketa
antolatzeko eta informazioa partekatzeko, bai material stocken egoerari buruzkoa bai
kontsumo premiei buruzkoa. Krisi egoera honetan koordinazio tresna hori ez edukitzea
erantzunaren eraginkortasunaren kalterako izan da.
Ekipamendua. Kudeaketa zentralizatua oso garrantzitsua izan da krisiari aurre egiteko.
Zentralizatua izan ez balitz, osasun zentroak ez ziratekeen gai izango beren kabuz beren
burua hornitzeko, eta ekipoen banaketak ez zukeen behar besteko eraginkortasunik izango
unean-uneko premia larrienei erantzuteko. Giltzarri izan da une bakoitzean erabilgarri
zegoen ekipamendu multzoaz arduratuko zen pertsona baten figura, eta berehala erantzungo
duen biltegi bat ere behar da, etorkizuneko krisiei aurre egiteko, ezinbesteko ekipamenduz
hornitua. Ekipamendu hori egoera ezin hobean mantenduko da, zertarako erabiltzen den
jakinda.
Krisi hau «eskuz» eta borondate handiz kudeatu da. Beraz, oso garrantzitsua da tresna
informatiko bat sortzea aktiboen parkea (ekipamendua eta instalazioak) kudeatzeko modu
korporatibo batean. Tresna horrek eraginkorki kudeatu behar du dagoena eta eskuratzen
dena, ekipamendu erabilgarria bistaratuko duen interfaze baten bidez. Osakidetzak bere
burua kokatu behar du teknologikoki aurreratua izango den ekipamendu kudeaketan.
Oso garrantzitsua da urratsak egitea Osakidetzaren instalazioen homogeneizazioan eta
estandarizazioan, erraztu egingo lukeelako horrek, besteak beste, ZIU ohe guztien eta ZIU
ohe izan litezkeenen kudeaketa zentralizatua, korporatiboa eta informatizatua (anestesia
ondoko suspertze unitatea, erreanimazioa, etab.).

6.3. Herritarrentzako informazioa eta komunikazioa
Oraindik COVID-19 pandemian bagaude ere, jadanik ikasi ditugu hainbat gauza, kontuan
hartzekoak aurrera begira:
• Krisiaren amaierari buruzko ziurgabetasunak kudeaketa baldintzatu du, baita
komunikazioa ere. Egiazko eta kontrastatutako informazioak segurtasuna ematen du
ziurgabetasun egoeretan, eta bozeramaile ofizial bat egoteak helburu hori betetzen
lagundu du. Herritarrei argibideak emateko bozeramaile bakar bat izendatzea jardunbide
egokitzat har daiteke.
• Estrategia egokia izan da ere itxaropen faltsuak sor zitzakeen mezurik ez zabaltzea eta
komunikazio errutina bat mantentzea, mami handiko informazioa emanez eta azalekoa
baztertuz.
• Eraginkorra izan da osasun informazioko kanal bat erabiltzea (Osasun Kontseiluaren
telefonoa), COVID-19ari buruzko informazio espezifikoa transmititzeko, eta ez
larrialdietarako 112 telefonoa (honen kolapsoa saihestuz horrela).
• Gardentasuna mantendu eta zaindu egin behar den faktore garrantzitsu bat da,
desinformazioari eta zarata mediatikoari aurre egiteko.
Gainera, bateratu egin behar dira agente desberdinen informazio prozesuak (buletin
epidemiologikoak, Osasun Ministerioa, etab.), inkoherentziarik egon ez dadin argitalpen
batzuen eta besteen artean. Garrantzitsua da hainbat kanalen bidez ematea informazioa,
hainbat publikori egokituta eta hainbat hizkuntzatan, komunikazio prozesuan igorleek eta
hartzaileek parte hartzen dutelako. Azkenik, komenigarria da ere baliabide espezializatuak
erabiltzea, informazioa eta komunikazioa gizarte egoera kritikoetan, eta mezuak
segmentatzea «xede» kolektiboen arabera.
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Euskal Osasun Sisteman
eragina duten COVID-19aren
kudeaketari buruzko araudia eta
dokumentuak

Osasun krisian aplikatutako Espainiako Gobernuaren
araudi orokorra
4/1981 Lege Organikoa, ekainaren 1ekoa, alarma, salbuespen eta setio
egoerei buruzkoa, Segurtasun Nazionalerako Estrategia 2017.
14/1986 Legea, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.
2210/1995 Errege Dekretua, abenduaren 28koa, Zaintza Epidemiologikoko
Sare Nazionala sortzen duena.
16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari
eta kalitateari buruzkoa.
1030/2006 Dekretua, irailaren 15ekoa, Osasun Sistema Nazionalaren zerbitzu
komunen zorroa eta hura eguneratzeko prozedura ezartzen dituena.
33/2011 Legea, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa.
36/2015 Legea, irailaren 28koa, Segurtasun Nazionalarena.
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB
eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako
ordenamendu juridikora.
PCI/488/2019 Agindua, apirilaren 26koa, Segurtasun Nazionaleko
Kontseiluak onartutako Babes Zibileko Estrategia Nazionala argitaratzen
duena.
SCO/1980/2005 Agindua, ekainaren 6koa, Prebentzio Medikuntza eta Osasun
Publikoa espezialitateko prestakuntza programa onartu eta argitaratzen
duena.

COVID-19 pandemian aplikatutako Espainiako
Gobernuaren araudia
7/2020 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren eragin
ekonomikoari erantzuteko premiazko neurriak hartzen dituena. Errege
dekretuaren 16. artikuluan ezartzen denez, Estatuko Administrazio
Orokorreko organoek COVID-19ari aurre egiteko edozein motatako neurri
zuzen edo zeharkakoak hartuz gero, berehala jardun beharra justifikatuko
da, SPKLren 120. artikuluan (Larrialdi izapidetzea) aurreikusitakoaren
babesean.
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463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19ak eragindako osasun krisia
kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duena.
926/2020 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena
geldiarazteko alarma egoera deklaratzen duena.
9/2020 Errege Dekretua, martxoaren 27koa, COVID-19aren ondorioak lan arloan arintzeko
neurri osagarriak hartzen dituena. Bigarren xedapen gehigarriak berridatzi egiten du 7/2020
Errege Dekretuaren 16. artikulua, larrialdiko izapideak are gehiago bizkortuz eta prozedura
hori ex lege aplikatuz sektore publikoko organo guztiei, erakunde horiek egin behar dituzten
kontratu guztietan, kontuan hartzeko pertsonen babeserako premiak eta Ministroen
Kontseiluak COVID-19ari aurre egiteko hartutako beste neurri batzuk (BEZaren salbuespena,
besteak beste).
10/2020 Errege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten
besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena,
herritarren mugikortasuna murrizteko COVID-19aren aurkako borrokaren testuinguruan.
21/2020 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre
egiteko prebentzio, euste eta koordinazio premiazko neurriei buruzkoa.
SND/232/2020 Agindua, martxoaren 15ekoa, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren egoera
kudeatzeko giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak hartzen dituena.
Agindua, martxoaren 20koa, honako hau aldatzen duena: SND/234/2020 Agindua, martxoaren
15ekoa, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren aurrean eusteko eta informazioa bidaltzeko
xedapenak eta neurriak ezartzen dituena.
Agindua, martxoaren 27koa, honako hau aldatzen duena: SND/232/2020 Agindua, martxoaren
15ekoa, COVID-19ak eragindako osasun krisiaren egoera kudeatzeko giza baliabideen eta
bitartekoen arloko neurriak hartzen dituena.
SND/370/2020 Agindua, apirilaren 25ekoa, COVID-19ak eragindako osasun krisialdian
haurrek joan-etorriak egin behar dituzten baldintzei buruzkoa.

Osasun krisian aplikatutako araudi autonomiko orokorra
8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.
407/1992 Dekretua, apirilaren 24koa, Babes Zibileko Oinarrizko Araua onartzen duena.
312/1996 Dekretua, abenduaren 24koa,
Epidemiologikoko Sistema sortzen duena.

Euskal

Autonomia

Erkidegoan

Zaintza

12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa, bat egiten duten eremuetan
dauden premia egoerei erantzun diezaieketen sistema eta politika publikoen arteko
lankidetza eta koordinazio guneak eratzearen alde egiten duena.
Agindua, 2009ko otsailaren 27koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
Informazio Mikrobiologikoko Sistemaren deklarazioa arautzen duena.
Agindua, 2011ko irailaren 7koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Txertaketetarako
Euskadiko Aholku Batzordea sortzen duena.
Agindua, 2016ko maiatzaren 10ekoa, Osasun sailburuarena, Gaixotasun Infekzioso Berrien
Euskadiko Aholku Batzordea sortzeko duena.

COVID-19 pandemian aplikatutako Eusko Jaurlaritzaren araudia
Dekretuak - I. fasea
1/2015 Dekretua, urtarrilaren 13koa, Euskadiko Babes Zibileko Planaren (Larrialdiei Aurre
Egiteko Bidea-LABI) ezohiko berrikuspena onartzen duena.
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6/2020 Dekretua, martxoaren 13koa, Lehendakariarena, Euskadiko Babes Zibileko Planaren
(Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI) zuzendaritza bereganatzen duena, COVID-19aren
hedapenaren ondoriozko osasun alertak sortutako egoeraren aurrean.
8/2020 Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
Espainiako Gobernuarekin adostutako aldaketak, zabaltzeak eta murrizketak aplikatzeko
arauak ezartzen dituena, alarma egoera deklaratu ondoren ezarritako murrizketak
malgutzeari dagokionez, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 1. fasea aplikatuta,
Euskadiko osasun larrialdiaren bilakaerara egokitzeko.
Dekretuak - II. fasea
10/2020 Dekretua, maiatzaren 17koa, Lehendakariarena, Euskadiko Babes Zibileko Planaren
(Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI) zuzendaritza bereganatzea indarrik gabe uzten duena,
Lehendakariaren martxoaren 13ko 6/2020 Dekretuaren bidez erabakitakoa.
12/2020 Dekretua, maiatzaren 24koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegorako
trantsizio prozesuaren 2. fasea aplikatzeko arauak ezartzen dituena, Espainiako
Gobernuarekin adostuta.
13/2020 Dekretua, ekainaren 7koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegorako
trantsizio prozesuaren 3. fasea aplikatzeko eta kudeatzeko arauak ezartzen dituena.
14/2020 Dekretua, ekainaren 18koa, Lehendakariarena, deskonfinamendurako Planaren 3.
fasea gainditutzat ematen duena, alarma egoeraren esparruan hartutako neurriak indarrik
gabe uzten dituena, eta 2020ko ekainaren 19ko 00: 00etatik aurrera normaltasun berrian
sartzea ezartzen duena.
17/2020 Dekretua, abuztuaren 15ekoa, Lehendakariarena, Euskadiko Babes Zibileko Planaren
(Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI) zuzendaritza bereganatzen duena, COVID-19aren
hedapenaren ondoriozko osasun alertak sortutako egoeraren aurrean.
18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren
Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun
arloak finkatzen dituena.
27/2020 Dekretua, irailaren 7koa, Lehendakariarena, Osasun sailburua izendatzen duena.
36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, Lehendakariarena, egoera epidemiologikoaren
bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko
alarma egoera deklaratzearen eremuan prebentzio neurri espezifikoak zehazten dituena.
38/2020 Dekretua, azaroaren 6koa, Lehendakariarena, honako hau aldatzen duena: 36/2020
Dekretua, urriaren 26koa, Lehendakariarena, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren
ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma egoera
deklaratzearen eremuan prebentzio neurri espezifikoak zehazten dituena.
44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, Lehendakariarena, testu bakar batean bategiten
eta eguneratzen dituena egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma egoera deklaratzearen eremuan
hartutako prebentzio neurri espezifikoak.
47/2020 Dekretua, abenduaren 22koa, Lehendakariarena, honako hau aldatzen duena:
44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, testu bakar batean bategiten eta eguneratzen dituena
egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen
hedapena geldiarazteko alarma egoera deklaratzearen eremuan hartutako prebentzio neurri
espezifikoak.
1/2021 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Lehendakariarena, honako hau bigarren aldiz aldatzen
duena: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, testu bakar batean bategiten eta eguneratzen
dituena egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako
infekzioen hedapena geldiarazteko alarma egoera deklaratzearen eremuan hartutako
prebentzio neurri espezifikoak.
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4/2021 Dekretua, urtarrilaren 22koa, Lehendakariarena, honako hau hirugarren aldiz
aldatzen duena: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, testu bakar batean bategiten eta
eguneratzen dituena egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k
eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma egoera deklaratzearen eremuan
hartutako prebentzio neurri espezifikoak.
Aginduak - I. fasea
Agindua, 2020ko martxoaren 13koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz osasun publikoko
prebentzio neurriak hartzen dituena.
Agindua, 2020ko martxoaren 13koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez Segurtasun
sailburuari eskatzen baitzaio formalki aktibatzeko Euskadiko Babes Zibileko Plana
(Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI), COVID-19aren hedapenak eragindako osasun alertak
sortutako egoeraren aurrean.
Agindua, 2020ko martxoaren 13koa, Segurtasun sailburuarena, zeinaren bidez formalki
aktibatzen baita Euskadiko Babes Zibileko Plana (Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI),
COVID-19aren hedapenak eragindako osasun alertak sortutako egoeraren aurrean.
Agindua, 2020ko martxoaren 13koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz osasun publikoko
prebentzio neurriak hartzen dituena.
Agindua, 2020ko martxoaren 14koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz osasun publikoko neurriak
hartzen dituena.
Agindua, 2020ko martxoaren 18koa, Osasun sailburuarena, Zuzendaritza Batzordea sortzen
duena, COVID-19aren krisiari aurre egiteko EAEn dauden osasun, kudeaketa eta boluntariotza
baliabide guztiak koordinatzeko.
Agindua, 2020ko apirilaren 2koa, Osasun sailburuarena, SARS-CoV-2ak (COVID-19)
eragindako pandemiaren ondorioz gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta
beste higiene neurri batzuk ezartzen dituena.
Agindua, 2020ko apirilaren 6koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalerrietan elikagaiak eta nekazaritza-abeltzaintzako produktuak zuzenean saltzeko
merkatu eta azoka tradizionalak aldi baterako etetea ezartzen duena, eta SARS-CoV-2
(COVID-19) delakoak eragindako pandemiaren ondorioz saltokiek Euskadiko hainbat
udalerritan egiten duten jarduera arautzen duena.
Agindua, 2020ko apirilaren 6koa, Osasun sailburuarena, SND/232/2020 Agindua aplikatuta
COVID-19ak eragindako osasun krisiaren egoera kudeatzeko giza baliabideen eta bitartekoen
arloko neurriak ezartzen dituena.
Agindua, 2020ko apirilaren 14koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten
baitira gizarte eta aisia edo jai izaerako elikagaien eta nekazaritza-abeltzaintzako produktuen
zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalak; elikagaiak eta nekazaritzaabeltzaintzako produktuak zuzenean saltzeko merkatu eta azoka tradizionalek (astean
behin, normalean) bete beharreko baldintza sanitarioak ezartzen ditu, eta Euskadiko hainbat
udalerritan ibilgailu bidez egiten diren merkataritza jarduera ibiltariak arautzen ditu, SARSCoV-2ak eragindako pandemiaren ondorioz.
Agindua, 2020ko apirilaren 17koa, Osasun sailburuarena, 2020ko martxoaren 18ko Agindua
aldatzen duena.
Agindua, 2020ko apirilaren 24koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko
diagnostiko klinikoko osasun zentro, zerbitzu eta establezimenduek COVID-19a detektatzeko
eginiko proba diagnostikoen emaitzak egiteari eta jakinarazteari buruzkoa.
Agindua, 2020ko maiatzaren 5ekoa, Osasun sailburuarena, 2020ko martxoaren 18ko Agindua
indargabetzen duena.
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Agindua, maiatzaren 11koa, Osasun sailburuarena, sail horren aurreko beste agindu batzuk
indargabetzen dituena, araudi autonomikoa COVID-19ak sortutako pandemiaren egungo
bilakaerara eta alarma egoeran osasun arloan eskumena duen agintaritza delegatuak
hartutako neurrietara egokitzeko.
Agindua, 2020ko maiatzaren 13koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez definitzen baita
zaintza eta kontrol programaren giza baliabideen antolamendua COVID-19 pandemiaren
deskonfinamendu fasean, kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko.
Agindua, 2020ko maiatzaren 14koa, Osasun sailburuarena, Lehendakariari eskatzen diona
Euskadiko Babes Zibileko Plana (Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI) modulatzeko, osasun
zaintzaren fase berrira egokitzeko.
Ebazpena, 2020ko maiatzaren 14koa, Osasun sailburuordearena, zeinaren bidez adierazten
baita amaitu dela ezohiko eta premiazko neurriak hartzeko beharra.
Aginduak - II. fasea
Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasun sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun
krisiari aurre egiteko prebentzio neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako
Planaren 3. fasea gainditu ondoren.
Agindua, 2020ko uztailaren 8koa, Osasun sailburuarena, Ordiziako udalerrian COVID-19
pandemiaren epidemia agerraldiari eusteko osasun publikoaren arloko neurri bereziak
hartzen dituena.
Agindua, 2020ko uztailaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, Osasun sailburuaren 2020ko
ekainaren 18ko Aginduaren eranskina aldatzen duena (Normaltasun Berrirako Trantsiziorako
Planaren 3. fasea gainditu ondoren COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko
prebentzio neurriei buruzko agindua).
Agindua, 2020ko uztailaren 16koa, Osasun sailburuarena, 2020ko uztailaren 8ko Aginduaren
bidez onartutako osasun publikoaren arloko neurri bereziak mantentzen dituena Ordiziako
udalerrian, eta neurri horiek Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietara hedatzen dituena.
Agindua, 2020ko uztailaren 21ekoa, Osasun sailburuarena, 2020ko uztailaren 8ko eta 16ko
Aginduen bidez onartutako osasun publikoaren arloko neurri bereziak mantentzen dituena
Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietan, neurri horiek Bergara eta Ermuko udalerrietara
hedatzen dituena, eta Ordizian indargabetzen dituena.
Agindua, 2020ko uztailaren 28koa, Osasun sailburuarena, Osasun sailburuaren 2020ko
ekainaren 18ko Aginduaren eranskina aldatzen duena (Normaltasun Berrirako Trantsiziorako
Planaren 3. fasea gainditu ondoren COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko
prebentzio neurriei buruzko agindua).
Agindua, 2020ko abuztuaren 7koa, Osasun sailburuarena, indargabetu egiten dituena Osasun
sailburuaren 2020ko uztailaren 21eko Agindu bidez onartutako osasun publikoaren arloko
neurri bereziak Eibar, Ermua eta Zarauzko udalerrietan, mantendu egiten dituena 2020ko
uztailaren 8ko eta 16ko Agindu bidez onartutako osasun publikoaren arloko neurri bereziak
Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietan, neurri horiek Bergara eta Ermuko udalerrietara
hedatzen dituena, eta Ordizian indargabetzen dituena.
Agindua, 2020ko abuztuaren 7koa, Osasun sailburuarena, Osasun sailburuaren 2020ko
uztailaren 28ko Aginduaren eranskina aldatzen duena (Normaltasun Berrirako Trantsiziorako
Planaren 3. fasea gainditu ondoren COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko
prebentzio neurriei buruzko agindua).
Agindua, 2020ko abuztuaren 14koa, Osasun sailburuarena, Segurtasuneko sailburuari
eskatzen diona formalki aktibatzeko Euskadiko Babes Zibileko Plana (Larrialdiei Aurre
Egiteko Bidea-LABI), COVID-19aren hedapenaren ondoriozko osasun alertak sortutako
egoeraren aurrean.
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Agindua, 2020ko abuztuaren 14koa, Segurtasun sailburuarena, zeinaren bidez formalki
aktibatzen baita Euskadiko Babes Zibileko Plana (Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI),
COVID-19aren hedapenak eragindako osasun alertak sortutako egoeraren aurrean.
Agindua, 2020ko abuztuaren 19koa, Osasun sailburuarena, Osasun sailburuaren 2020ko
ekainaren 18ko Aginduaren eranskina aldatzen duena (Normaltasun Berrirako Trantsiziorako
Planaren 3. fasea gainditu ondoren COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko
prebentzio neurriei buruzko agindua, 2020ko uztailaren 28ko eta abuztuaren 7ko aginduek
aldatutakoa).
Agindua, 2020ko abuztuaren 24koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako
sailburuarena eta Osasun sailburuarena, 2020ko nekazaritza kanpainetarako sasoikako
langileen kontratazioa erantzukizunez deklaratzeko betebeharra ezartzen duena, COVID-19
pandemiak eragindako osasun krisiari aurre egiteko.
Agindua, 2020ko urriaren 22koa, Osasun sailburuarena, COVID-19aren egoera
epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan ezohiko prebentzio
neurri bereziak hartzeko dena.

Espainiako Gobernuaren plan orokorrak
Segurtasun Nazionaleko Plan Estrategikoa 2017.
GIB bidezko Infekzioa eta Sexu Transmisiozko beste Infekzio Batzuk Prebenitzeko eta
Kontrolatzeko Plan Estrategikoa (2015-2018).
SARS-CoV-2 Infekzioaren Sero-epidemiologiari buruzko Azterketa Nazionalaren (ENE-Covid)
lehenengo saioaren ondorengo aurretxostena (2020ko maiatza).
Eusko Jaurlaritzaren plan orokorrak
Osakidetzaren Plan Estrategikoa 2017-2020.
Euskadiko Osasun Plana 2013-2020.
Euskadiko Babes Zibileko Plana (Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea-LABI).
Osakidetzaren Ekipamenduak Erosteko Plana.
Osakidetzaren Giza Baliabideen Plana.

Eusko Jaurlaritzaren COVID-19aren aurkako plan espezifikoak
Bizi Berri Plana.
Bizi Berri Plana II.
Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Plana.
Kasuen Zaintza eta Kontaktuen Plana.
EAEn SARS-CoV-2 koronabirusaren PCR eskaerari erantzuteko Kontingentzia Plana.
ZIU-Covid 19 Kontingentzia Plan Korporatiboa.
Osakidetzatik alor soziosanitarioari laguntzeko plana.
Lehen mailako arretatik zentro soziosanitarioei laguntzeko plana.
Kontingentzia soziosanitarioko plan orokorra.
Ohiko Asistentzia Jarduera Berreskuratzeko Plana.
Covid infekzioarekin bat etorriz gripearen hazkundeari aurre egiteko kontingentzia plana.
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Euskal Osasun Sistemaren protokoloak
I. fasea
Osasun publikoko zuzentarauak, COVID-19aren transmisioa prebenitzeko protokolo eta plan
espezifikoak egiteko.
SARS-COV-2 koronabirusa, Zaintza Epidemiologikoko Sare Nazionalaren (RENAVE)
protokoloen egokitzapena.
Industrian koronabirusari (COVID-19) aurre egiteko protokoloa.
Lehen mailako arretarako Jarduketa Protokolo Korporatiboa: Koronabirus Infekzio Susmoa.
II. fasea
Arrantzan, nekazaritza-abeltzaintza ustiapenetan eta elikadura industrian koronabirusari
(COVID-19) aurre egiteko protokoloa.
Lehen mailako arretarako arreta protokoloa: koronabirus infekzio susmoa.
SARS-CoV-2 koronabirusaren Zaintza Epidemiologikorako Protokoloa.
Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren (SARSCoV-2) aurka jarduteko
protokolo orokorra, 2020-2021 ikasturtea.
Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren (SARSCoV-2) aurka jarduteko
protokolo orokorra, 2019-2020 ikasturtea.
Osakidetzako profesionaletan SACR-Cov-2 bidezko infekzioa detektatzeko eta haren
jarraipena egiteko protokoloa.
Zentro soziosanitarioetan COVID-19a zaintzeko eta kontrolatzeko protokoloa.
Osakidetzan ohiko asistentzia jarduera berreskuratzeko fasean norbera babesteko
ekipamenduak egoki erabiltzeko protokoloak.

Euskal Osasun Sistemaren jarduketa gidak, gomendioak eta jarraibideak
I. fasea
COVID-19 kudeaketa. Garraio publikorako jarraibideak.
Egoitzetako koronabirus kasu positiboetan jarduteko gida. Kontaktuei buruzko gomendioak,
kasu positiboa jada egoitzan ez dagoenean.
EAEko lantokietan jarduera modu seguruan abiarazteko jarduketa gida.
COVID-19 Kontingentzia Plana egiteko gida (OSALAN).
Lan arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan COVID-19aren arriskuari aurre
egiteko - 2020/2021 ikasturtea.
Ostalaritza establezimenduetan COVID-19aren aurkako prebentzio neurriak.
EAEko igerilekuen eta ur jolasguneen instalazioak irekitzeko/berriz irekitzeko eta
mantentzeko osasun gomendioak.
COVID-19 kasuak agertzen direnean EAEko ikastetxeetan jarduteko gomendioak, neurriak
eta arauak.
Ohiko Asistentzia Jarduera Berreskuratzeko Plana.
II. fasea
SARS-CoV-2 dela eta pandemia egoeran dauden EAEko hondartzak eta bainatzeko eremuak
irekitzeko eta erabiltzeko osasun irizpideak.
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Prebentzio neurriak zorrotz betetzeko gomendioen dokumentua.
Eskola jantokietan COVID-19a dela eta aplikatzeko prebentzio neurriak.
Erretiratuen zentroetan eta elkarteetan COVID-19aren transmisioa minimizatzeko eta
kontrolatzeko osasun gomendioak (2020/10/05).
Erretiratuen zentroetan eta elkarteetan COVID-19aren transmisioa minimizatzeko eta
kontrolatzeko osasun gomendioak.

OSAKIDETZAREN instrukzioak
I. fasea
1/2020 instrukzioa: Asteko atsedenaldi etengabea larunbateko guardiaren ostean.
2/2020 instrukzioa: Lansariak ordaintzea haurdunaldian edo edoskitze aldian dauden
eta beren lanpostuan arriskua duten eta zerbitzu eraginkorrak ematen jarraitzen duten
emakumeei.
3/2020 instrukzioa: Langileen 2020ko lansariak eta haien aplikazioa nominan.
4/2020 instrukzioa, 5/2019 instrukzioaren indarraldia luzatzen duena, Osakidetzako Laguntza
Unitateetako langileei Produktibitate Osagarria aplikatzeko irizpideei dagokienez, lehen
mailako arretaren eremuan.
5/2020 instrukzioa: Larunbateko guardiaren osteko atsedenari buruzko Zuzendari Nagusiaren
1/2020 instrukzioaren aplikazio eremua zabaltzea.
6/2020 instrukzioa: Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiko administrazio eta kudeaketa
zerbitzuetarako Kontingentzia Plana.
7/2020 instrukzioa: Koronabirusaren (COVID-19) pandemiak iraun bitartean zerbitzu
erakundeek hartu beharreko neurriak.
8/2020 instrukzioa:
indargabetuta).

Arau

osagarriak.

Kontingentzia

plana.

(13/22020

instrukzioak

9/2020 instrukzioa: Martxoaren 18ko Agindua aplikatzeko irizpideak, COVID-19ak eragindako
larrialdiari aurre egiteko Zuzendaritza Nagusiaren materiala erosteari, ekipamendua
eskuratzeari eta zerbitzuak kontratatzeari dagokienez.
10/2020 instrukzioa: Aste Santuko jaiegunetan egiten diren aparteko lanaldiak konpentsatzeko
irizpideak zehazteko arau osagarriak.
11/2020 instrukzioa: Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren material eta ekipamendu
erosketa, COVID-19ak eragindako larrialdiari aurre egiteko.
II. fasea
12/2020 instrukzioa: Alarma egoeran COVID-19ak eragindako osasun krisia kudeatzeko
gauzatutako aparteko jarduera gehigarria konpentsatzeko irizpideak.
13/2020 instrukzioa: Zuzendaritza Nagusiko administrazio eta kudeaketa zerbitzuetan aurrez
aurreko jarduerara itzultzeko neurrien eta jarraibideen plana pixkanaka ezartzea.
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