
Zer da BPSO/CCECa?

CCEC® esaten zaio Eskualdeko Hostak, BPSO Host-
Españarekin lankidetzan, aintzatetsi duen erakundeari,
konpromisoa hartzeagatik jarduera egokiak ezarri, ebaluatu
eta aurrera eramateko.

Zainketen Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentroek
(Best Practice Spotlight Organizations) sistematikoki
ezartzen dituzte zainketaren ikerketan lortutako emaitzarik
onenetan oinarritutako jarduera egokiak. Eta zeregin
horretan laguntzen diete, euren ezagutzarekin,
Osakidetzako Erizaintzako Zuzendariordetzak, Ebidentzian
Oinarritutako Osasun Zainketen Espainiako Zentroak,
Investén-isciii-k eta Ontarioko Erizainen Elkarteak (RNAO).

Konpromiso horri esker, hainbat onura lortzen dira:
pazienteak hobeto zaintzea, erizainen praktika profesionala
aberastea, osasun arloko emaitzak hobetzea eta hainbat
diziplinatako lana kohesionatzea.
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Zainketen Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentro gara

Host Euskadik 2018an egindako lehen lehia-deialditik, BOMSa hautagaia izan da Zainketen
Bikaintasunarekin Konprometitutako Zentro izateko. Hori horrela, bat egiten du  BPSO
programarekin, eta ondorioz, konpromisoa hartu du hiru RNAO-gida ezartzeko datozen 3
urteotan. Gidek 2022ko urtarrilerako egon beharko dute ezarrita.

Hauek dira aukeratutako gidak:

·Pertsona eta familia ardatz dituen zainketen gida
·Segurtasuna sustatzeko gida 
·Krisietan esku hartzeko gida

Gidok aukeratu genituen gure estrategiarekin eta Sareak abian zituen proiektu
estrategikoekin lerrokaturik zeudelako, eta hori funtsezkoa gertatu da horiek ezartzen
izandako arrakastan eta erdietsitako lorpenetan. Eragin zuzena izan dute Sarearen
estrategian eta helburu estrategikoen hedapenean; gainera, ahalbidetu dute aurrerapauso
garrantzitsuak ematea gure plan estrategikoaren 4 erronketan: eredu komunitarioan (1.
erronka), erabiltzaileen parte-hartzean (2. erronka), profesionalen eremuan (3. erronka), eta
azkenenik: osasun-emaitzetan, jasangarritasunean eta kudeaketa aurreratuan (4. erronka).

Guztira, 217 pertsonak parte hartu dute proiektuan; horietatik 143 bultzatzaileak izan dira,
55, laguntzaileak, eta 19, inplikatutako liderrak, zuzendaritza-talde osoaz gain.

Jarraian aletuko dugu GIDA BAKOITZAREKIN LORTUTAKOA, garrantzi handikoa izan baita,
zuzenean eragiten duelako gure erabiltzaileekin eta profesionalon artean ditugun
harremanetan.

LORPENEN IRAUNKORTASUNARI eta horien HEDAPENARI dagokienez, hiru urte hauen
ondoren, bi urteko fase berri batean sartzearekin batera, konpromiso bati helduko diogu:
erakunde osora zabaltzea lan egiteko eta erabiltzaileekin zein profesionalon artean
harremanetan sartzeko modu berri hau.
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Pertsona eta familia ardatz dituen zainketa-gida 

Pertsona eta familia ardatz dituen zainketa-gidaren arabera, “garrantzitsua da
jakitea pertsona dela zainketaren muina, gizabanakoa, alegia, norberaren
egoeraren edo gaixotasunaren gainetik”.(Registered Nurses’ Association of
Ontario. Pertsona eta familia ardatz dituen zainketak. Toronto: Registered Nurses’
Association of Ontario; 2015. 115p.).
 
Gernika eta Areeta Eguneko Ospitaleko profesionalek 3 urte eman dituzte gida
ezartzen.

Lorpen ugarien artean honako hauek nabarmentzen dira:

· Parte hartu duten zentroetako erabiltzaileen % 100ek Banakako Arreta Plan bat
daukate esleituta; hots, erabiltzaileek aktiboki parte hartzen dute, lantaldearekin
batera, beren arreta-plana prestatzen: helburu terapeutikoak finkatzen eta horiek
berrikusten eta doitzen.

· Bi tresnaren laguntzarekin ebaluatu da pertsonek izan duten esperientzia, bai
jasotako arretarekin, bai arta ematen dien zerbitzuaren antolaketarekin.
Pazienteen % 98k parte hartu dute, eta emaitzak bikainak izan dira.

· Gainera, erabiltzaileak hasiak dira erabakiak hartzen norberaren zentroaren
antolamenduan, eta parte hartzen jardueren aukeraketan eta diseinuan.

· Berariazko prestakuntza-ibilbide bat sortu dute.
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Krisian esku-hartzeko gida

RNAOren Krisian esku-hartzeko gidak dioenez, “Gaixo mentalak eta ondoez
emozionala duten pazienteak artatzeko arrazoi nagusietan hirugarrena krisiak
dira, eta osasun mentaleko krisi horien ia bi heren gizarte-eragileetatik
eratortzen dira”. “Gizarte-eragileak dira krisien %50en iturburua, gutxi
gorabehera”(Voineskos, 1974)”.  
Gainera, aintzat hartuta gure arreta eredua komunitarioa dela, eta gaixotasun
mentala duten pertsonek komunitatean txertatuta egon behar dutela,
garraintzitsua da gure zerbitzuak eraginkorrak izatea eta prebentzioari begira lan
egitea, krisiak dituzten pazienteak behar bezala artatu ahal izateko.

Lehenak-eko eta Barrualde TAKeko profesionalek urte hauetan zehar gida
ezartzen lan egin dute.

Lorpen ugarien artean honako hauek nabarmentzen dira:

· Arreta-prozesuak zehaztu dira Lehenak-eko lantaldeetan (Lehen gertaera
psikotikoak) eta TAK-taldeetan (Tratamendu Asertibo Komunitarioko taldeak).

· Krisirako lankidetza-plana sortu da. Krisi-egoeran esku hartzeko plan bat da,
pazientearekin adostua, eta banakako arreta-planaren barruan dago. Bertan jasota
daude erabiltzailearekin batera erabakitako esku hartzeko estrategiak, krisi-
egoerarik gertatzen bada abian jarriko direnak.

· Etxebizitzako esku-hartzea ezarri da Lehenak-en.

· Berariazko prestakuntza-ibilbide bat sortu dute.
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Segurtasuna areagotzeko gida

Ospitaleetan nahiko ohikoak izaten dira asaldura psikomotorren krisiak eta
jokabide disruptiboak. Holakoetan beharrezkoa izaten da tresnaren bat erabiltzea
pazienteari eusteko, ez diezaion kalterik egin bere buruari, besteoi edo inguruari. 
Gure erakundean segurtasuna lehentasunezkoa denez, lan egiten dugu beste
estrategia batzuk erabiltzeko euspen mekanikoaren ordez, hura azken aukera
izan dadin. 

Erizaintzako Errehabilitazioko 3 Unitateko (Zamudioko, Bermeoko eta Zaldibarko
ospitaleetan) profesionalek urte hauetan zehar gida ezartzen lan egin dute.

Lorpen ugarien artean honako hauek nabarmentzen dira:

· Gida ezarri den unitateetan, sistematizatu da artatutako pertsonen arrisku-
egoeraren balorazioa: % 95,92ra iritsi da.

· Prestatu eta ezarri da konfort plana. Borondatezko plan honek jokabide
erasokorrak prebenitzea du helburu. Gida ezarri den unitateetan, artatu diren eta
indarkeria-arriskua duten pertsonen % 100ek konfort-plana dute esleituta.
Pazientearekin batera egiten da plana, haren lehentasun eta beharretara
egokituta, eta esku hartzeko estrategia jasotzen du, neurri progresibo eta
mailakatuekin, eskalada- edo deskonpentsazio-egoerarik gertatuko balitz ere.

· Euspen-mekanikoari dagokionez, % 61,8 murriztu da unitate horietan. Hau da,
lehen euspen mekanikoa erabiltzen zen kasuen % 60an baino gehiagotan, krisi-
egoera kudeatzeko gai izan gara, bestelako esku-hartzeekin, ez hain
murriztaileak, baina seguruagoak, eta aurretiaz pazientearekin adostutakoak.

· Berariazko prestakuntza-ibilbide bat sortu dute.
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