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Beraz, funtsezkoa da konpromiso profesional hori erakunde publikoek indartzea eta 
konpromiso politikoa hartzea (maila autonomikoan, foru mailan eta baita udal mailan 
ere) diskurtsotik haratago doana, jarduketa eremua estaltzen duena eta eremu hori 
bi sistemen elkargunean egonik, behar besteko arreta ez izateko arriskua duelako. 

B. BALiABiDE sArEArEkin Loturiko gomEnDioAk

7. Testuinguru komunitarioan arreta formulei lehentasuna ematea

Politika publikoen egitura elementuek ezartzen dituzten –eta arreta sistemen arkitektura 
baldintzatzen eta bideratzen dutenak– agiri programatikoen azterketak eta baita nazioar-
teko esperientzia eta ekimenen kopuru handiaren azterlanak ere ez dute zalantzarik 
arreta soziosanitarioaren helburu nagusietako bat, atxikitako harreman eredua edozein 
izanda ere, beren etxeetan dauden erabiltzaileentzako arreta, ahal den guztietan, erraz-
tea	dela;	hori,	batez	ere,	kutsu	komunitarioa	duten	zerbitzuen	paketeak	antolatzearen	
bitartez eta beharrizan konplexu eta mistoen maila altua izan edo izaten ez badute ere. 
Joera horrek ez die gizartearen eskaera berriei bakarrik erantzuten, baita sistemaren 
eraginkortasun	ekonomikoari	loturiko	arrazoiei	ere.	Ikuspegi	horretatik,	funtsezkoa	da	
arreta soziosanitarioa azpimarratzea –osasun sistemak berritzeko eta gizarte babeseko 
Europako sistemen bideragarritasuna bermatzen duten irtenbideak bilatzeko nazioarteko 
esparruan adierazten den bezala– ospitalizaziorako eta bizitegitarako eraikinetan sartze-
ko	prebentzio	formula	gisa	eta	baita	eraikin	horietan	egiten	den	egonaldien	iraupena	
gutxitzeko	formula	bezala	ere.	

Aurrekoak, jakina, oso garrantzitsuak diren hainbat estrategia bermatzea eskatzen du: 

•	Alde	batetik,	arreta	emateko	sare	nagusien	lankidetza	estutu	eta	esku-hartzeen	
arteko prebentzioa bultzatu behar da: zalantzarik gabe, gizarte zerbitzuak garaiz 
aplikatzeak osasuna mantentzen eta gaixotasuna eta mendetasuna prebenitzen 
laguntzen du eta, alderantziz, esku-hartze sanitarioen egokitzeak, maila nagusiko 
jarraipenenek bereziki, mendetasun egoeretara bideratzen duten prozesuak 
ekidin edo moteldu ditzakete. 

•	Bestetik,	aurrekaririk	gabe,	estaldura	eta	arreta	zerbitzu	komunitarioen	inten-
tsitatea indartzea, eta batez ere: 

 a. Etxez etxeko arreta zerbitzuak, osasun arlokoa –etxeko ospitaleratzea, etxeko 
erizaintza, jarraipen eta monitorizazio prebentiboko formulak, birgaitzea–, 
zein gizarte arlokoa –etxez etxeko laguntza pertsonala eta etxekoa, telela-
guntza, eguneko arreta, atseden hartzeko zerbitzuak, laguntza teknikoak, 
ingurune fisikora moldatzeko zerbitzuak, besteak beste–, kasuan kasuko 
esku-hartzeen prestazio koordinatua eta duen intentsitatean benetako be-
harrizanetara egokitzea bermatuz.

 b. Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzuak; horren esparruan komunitateak 
baztertuta edo hala geratzeko arriskuan dauden taldeei emandako arretaren 
kalitatea asko hobetuko luke.
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•	Azkenik,	bitarteko	zainketa	formulak	garatzea	–intermediate care– , txostenean 
aztertutako esperientziek eta ekimenek ezartzen dutenaren arabera, ospita-
leratzeak saihesteko nahiz ospitalean egonaldia egin ostean etxera itzultzea 
ahalbidetzeko balio dutenak.  Formula horiek etxeetan ospitalekoa ez den la-
rrialdi egoeretan esku-hartzeko bideratuta dauden arreta zerbitzuak aurreikusi 
beharko dituzte, erabiltzailearen beharrizanetara egokitutako beste zainketa 
bat eskainiz eta, hala denean, ahalik eta azkarren sare informaletik bere arreta 
bere gain hartu duenaren beharrizanetara egokitutakoa.

8. Gizarteko eta familiako arreta sareari babesa emateko formulak indartzea

Egiaztatutako egintza da eta erakunde honek hainbat alditan adierazi du iraupen luzeko 
zainketa	beharrizanak	dituzten	pertsonei	laguntzeko	gizarteko	eta	familiako	sarea	dela,	
gehienbat,	arretaren	pisua	daramana;	horrek,	askotan	baldintza	onartezinetan,	nahiz	
eta espero daitekeena baino maiztasun txikigoa izan, zaintzaile nagusi bezala ari denak 
amore ematea dakar. Hori ez da iraunkorra.

Erakunde	honek	testuinguru	komunitarioan	arretaren	lehentasuna	defendatzen	duenean,	
ez da inolaz ere pertsona horiek duten karga handitu nahi, alderantziz, arreta emateko 
sare	formalaren	zerbitzu	komunitarioak	ahalik	eta	gehien	indartzea	da	asmoa,	garapen	
horretan	sare	informalaren	beharrizanak	kontuan	izanik.	

Aurrekoaren ondorioetarako, jarduteko ildo nagusi bi gomendatzen dira:  

•	alde	batetik,	zaintzaile	nagusiaren	eginkizuna	betetzen	duenaren	karga	arintzea	
helburu nagusi bezala duten zerbitzuen esku-hartzeak indartzea, dagoen alterna-
tiba sorta handituz. aldi baterako egonaldien programa ezartzea ez da nahikoa, 
aitzitik, bestelako esku-hartzeak areagotzea beharrezkoa da –batez ere etxez 
etxeko laguntza zerbitzua areagotzea, egun, beharrizan konplexu eta astunei 
erantzuteko gai ez dena– eta helburu hori lortu nahi duten beste alternatiba 
batzuk diseinatzea;

•	bestetik,	beharrizanen	balorazioan	eta	banan	banako	arreta	planaren	diseinuan	
jada ez da zaintzaile nagusien eginkizunak betetzen dituztenen egungo eta be-
netako ardura kontuan hartzen; arrazoizko dedikazio aldian bizitza pertsonala 
eta profesionalaren garapenarekin eta zainketa behar duten senideak zaintzeko 
nahiarekin bateragarria den izaten da kontuan.

9. Iraupen luzeko beharrizan konplexuak dituzten taldeetan biltzea ahaleginak.

Azterketan ikusi den bezala, arreta mistoa, ondo koordinatutakoa eta osasun eta gizarte 
zerbitzuen artean antolatutakoa dena eska dezaketen taldeak beharrizan oso konplexuak 
dituztenak dira, baita mistoak ere, eta iraupen luzekoak izaten dira, hau da, adineko 
pertsonak –batez ere oso zaharrak direnak– mendekoak direnak, ezaugarri kronikoak 
dituzten pertsonak –bereziki gaixotasun kronikoak, kutsakorrak diren gaixotasun iraunko-
rrak	eta	buruko	gaixotasun	eta	nahasteak–	eta	gaixotasun	baten	fase	terminalean	dauden	
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pertsonak.	Kontuan	izan	behar	da	baita	ere	populazio	talde	batzuek,	txikiak	direlako,	
gizarte ordezkaritza txikia dutelako, zirkuitu orokorretatik aparteko egoeran bizi direlako 
edo gizarte bazterkeria prozesu berrietako parte direlako, hainbat eratako mugak izan 
ditzaketela osasun eta gizarte baliabideak baliatu ahal izateko. 

Gure eremuan, adituen taldeari egindako galderetan eta erakunde honek prestatutako 
ondorengo ezohizko txosten monografikoetan jasotako datuetan ere oinarrituta, defizit 
bereziak antzeman dira buruko gaixotasuna eta/edo jokabide nahastea –batez ere, azken 
kasuan, haurrek eta nerabeek– eta hainbat arazo, esaterako, patologia duala duten pertsonei 
emandako arretan. Mendeko adineko pertsonen taldeari arreta emateko dauden gailu 
soziosanitarioak nahikoak ez direla ere ikusi da. 

Beraz, beharrezkoa da talde horien beharrizan espezifikoetan jartzea arreta eta 
arreta formulak ezartzea, lehentasuna emanez komunitarioei, aurreko gomendioan 
adierazi den bezala; formula horien artean etxez etxeko arreta eta hezkuntza 
eta terapia esku-hartzea daude, baina baita hurbileko egoitza-irtenbideak ere, 
esku-hartzeen eguneroko jardunean antzemandako defizitari estaldura ematen 
diotenak.  

Jarduketa ildo horretan, komenigarria da ez ahaztea, sarritan, beharrizan jakinei 
eta taldeei arreta ematen zaienean, beste sektore batzuekiko koordinazioa eta 
gizartearen ongizatea babesteko eta lortzeko bideratutako politika publikoak, 
batez ere etxebizitza politika eta gizarteratze politika sustatu behar direla. 

C. ArrEtA soziosAnitArioArEn AntoLAkEtArEkin Loturiko 
gomEnDioAk 

10. Lan egiteko moduak

Lan egiteko modu batzuk arreta soziosanitarioa definitzen dutenak izan daitezke, mota 
horretako arreta benetan ematea antolatzeko oinarrizkoak direnean. Funtsean, diziplina 
arteko	talde	lana	eta	kasuan	kasuko	kudeaketa	dira;	horiei	pertsonaren	beharrizanen	
balorazioa, banan banako arreta planaren diseinua, arreta plan hori ezartzeko bideratu-
tako	zerbitzu	paketea	antolatzea	eta	emandako	arretaren	erreferente	eta	koordinatzaile	
gisa	jardungo	duen	pertsona	profesional	bat	izendatzea	gehitzen	zaizkie.	

Komenigarria da gure testuinguruan esparru batzuetan jadanik dauden metodo-
logia horiek bermatzea; horretarako ezinbestekoa da ekipoak indartzeko neurri 
kontsekuenteak hartzea, diziplina ezberdinetatik eratorritako baliabide profesio-
nalei eta diziplina arteko talde lana eta koordinazio estrategiak ikasteko bidera-
tutako trebakuntzari dagokienez. Edonola ere, osasun eta gizarte zerbitzuetako 
profesionalentzat prestakuntza modalitate bateratua izan behar da, eskumenen 
eta bakoitzari dagozkion trebetasunen eta lanbidean jardun behar dutenean 
izaten dituzten zailtasunen ezagutza hobea bultzatzeko; baita lanbide kultura 
ezberdinetatik eratorritako koordinatzeko zailtasunak pixkanaka gainditzeari 
mesede egiteko ere. 




