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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. 
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11. Lanerako bitartekoak

Gizarte eta osasun zerbitzuen arteko koordinazioak esku-hartzeak ahalbidetu eta, ahal 
den	neurrian,	zerbitzuen	arteko	gainjartzea,	esku-hartzeen	segidako	denbora	desfasea	
eta behar ez diren ahalegin bikoitzak saihesten dituzten bitarteko komunen diseinua eta 
aplikazioa	eskatzen	dute.	Beharrizan	horrek,	EAEn	Arreta	Soziosanitarioa	Garatzeko	
Plan Estrategikoan (2005-2008) jasota dagoenak, azterketak dioenaren arabera garapen 
oso mugatua izan du.

Ikuspegi horretatik, ezinbestekoa da baloratzeko bitarteko komunen aplikazio 
eraginkorrerantz aurrerapen erritmoa azkartzea, arreta soziosanitarioan lehen-
tasuna duten esparruetan eta sartzeko prozedura komunen diseinuan eta horiek 
ezartzeko orduan; sarbide hori asko erraztuko litzateke informazio sistema komun 
bat izanez gero. 

Komenigarria da baita ere arreta integratuaren ibilbidea diseinatzea, Europako 
herrialdeetan ikusten denaren modura. Esparru soziosanitariotik eratorritakoak esku-
hartze pausu bezala definitzen dira, diziplina artekoak dira, udaletan erabakitakoak, talde 
jakin batek aurkeztutako beharrizan zehatzei erantzuteko. Literatura espezializatuak berma-
tutako jarraibide eta ezagutzetan oinarritzen dira, baita diseinatzen parte hartzen dutenen 
ezagutzan eta esperientzian ere, beharrizan horiek dituztenen arretan aplikatzea normalean 
komenigarria	izango	den	osasun	eta	gizarte	zainketen	segida	egokiena	zehazteko;	hori,	
banan banako balorazioaren eta banakako arreta planaren diseinuaren esparruan, gero 
kasu zehatzaren beharrizanetara egokitu behar izatea alde batera utzi gabe.

12. Proiektu pilotuak

Arreta soziosanitarioaren esparruan jakina da mota ezberdinetako hainbat zerbitzu koor-
dinatzeko eta koordinazio horren bidez iraupen luzeko zainketa behar duten pertsonei 
eragiten dien egoera konplexuei erantzuteko beharrak irtenbide originalak, testuingu-
rura egokituta daudenak, bilatzera eta aurkitzera behartzen dutela, hau da, berritzera. 
Berrikuntza, osasun eta gizarte arloak bezalako sektoreak elkartzen diren esparruan 
eta lehendik zeuden egituren baldintzatzaileek kontuan hartzeko garrantzi zehatza 
duten esparruan, ebaluazioei lotuta dauden proiektu pilotuen disenuagatik eta horien 
ezarpenagatik baino ezin da izan, arlo horretako azterlanek eta testuinguru geografiko 
ezberdinetako aurrerapenen behaketak diotenaren arabera. 

Ikuspegi horretatik, komenigarria da Autonomia Erkidegoan arreta soziosanitarioaren 
hainbat eredutan sartzen diren formulak aztertzeko balio duten hainbat ekimen 
hastea. Alde batetik, bereziki, ospitalizazioak eta egoitzetan sartzea prebenitzeko 
eta etxera itzultzea eta ospitaleratu ostean bertan geratzea errazteko bitarteko 
arreta formulak probatuz; bestetik, etxez etxeko arreta formula oso intentsiboak 
eta, azkenik, zerbitzuak batera kokatzea, batez ere maila komunitarioan (lehen 
arretako osasuna eta gizarte zerbitzu komunitarioak) probatu daitezke.




