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Deseskalatze egitasmoaren sistema hainbat arazogatik gai-
nezka egin dezakeen arriskuak baldintzatzen du.

Aurrena, biztanleriak galdu duen denbora berreskuratu nahi 
izango duelako. Lehendik ospitaleetako espezialistekin har-
tuta zituzten txandak gauzatu nahi izango dituzte, analitikak 
egin, radiografiak... Batzuek bajan egongo dira, beste asko 
antsietate-depresibo ezaugarriekin, bai beren lanpostua 
galdu dutelako edo are txarrago, osasun krisi honetan beren 
senideren bat galdu izanagatik.

Bestalde, uda gertu izateak ere badu bere eragina. Osasun 
langileok Covid izurriteari aurre egiteko egin izan behar du-
gun gain esfortzu eta lankargaren tentsioa gogoan izanda, 
leher eginda gaude.

Udazkenerako espero den Koronabirusaren berragerpena-
ri gogotsu aurre egiteko atseden aldia guztiz beharrezkoa 
dugu. Horretarako ezinbestekoa da, eta opor garai honetan 
gehiago, langileen ordezkaritza bermatzea.

Lehendik ere ezaguna den medikurik ez dagoen leloa ez da 
aitzaki egokia. Maiatzaren amaieran residenteek beren ezi-
keta bukatzen dute. MIReko langileak erakarri behar dira, 
lan baldintza egonkor eta duinekin.
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SME/ESSak deseskalatze egitasmorako  
proposatzen ditugun neurriak:

1) Pazienteak:

• Maskara eta hidroalkoholdun gela atetik sartzen den edo
nor erabiltzaileentzat.

• Ahal den neurrian, bakarrik joan daitezela, ezindu edota 
adingabea izan ezik.

• Osasun zentroan edo ospitalean sartzerakoan tenperatura 
hartu. COVID arriskua lehenbailehen uxatu, arnasketa kli
nikoa edo kontaktu arriskuaren bidez balioztatu.

• Inbaditzaile proba tekniko edo kirurgiazkoak egiten ari 
zaiz  kie nei, aurretik PCR proba eginarazi. Muturreko la
rrialdietan pazientea Covid positibotzat hartu, kontrakoa 
egiaztatzen ez den bitartean.

• Pazientea ospitaleratu behar bada laguntzaile kopurua 
mu rriztu eta horiei ere proba egin.

• Biztanleeri informazioa eman eta kontzientziarazteko kan
painak antolatu.

2) Profesionalak:

• Babeserako tresneria egokia (Maskara kirurgikoak eta 
FFP2koak, eskularruak, hidroalkoholdun gela, eta behar 
den bakoitzean EPIak eduki ahal izatea.

• Gertakari gutunontzia ahalbidetu, profesionalek tresneria 
faltarik balute edo nahiz eta tresnak izan baldintza egokie
tan ez baleude UBPari jakinarazi eta lehenbailehen arazoa 
konpon dezan.

• LanOsasunekoek profesionalei aldizkako kontrolak egin 
diezazkietela:

• Ac eta PCR testak profesional guztieri. Ac testak fida
garria izan behar du, Ig M eta Ig G bereiztuz, langileen 
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inmunitate maila jakiteko. Inmuneak ez balira aldizkako 
test etengabeak.

• Protokoloen betetze egokien kontrola, bai langileen eta bai
ta enpresen aldetik ere.

• Langileek gehiago jarraitu ezin dutenean lehenbailehen de
tektatzea. Gogoan izan behar da izurritean zehar langileok 
estres neurri handiak jasan izan ditugula (lanegun amaiezi
nak, txanden bikoizketa, lan eta erantzukizun berriak nor
beraren gain hartzea...)

• Koronabirusak harrapatu dituzten profesionalek luzera be
gira ere zaindu eta kontrolpean izatea, izan daitezkeen on
dorio garrantzisu eta larriengatik. Beraiengatik, Sindikatu 
honek behin eta berriz esan izan du COVID19a Gaisotasun 
Profesionaltzat hartu behar dela, eta ez lan istripu arrunt 
moduan.

3) Kontsultak:

• Ahal den neurrian telematika bidez egin behar dira eta ez au
rrez aurre.

• 10 minutuko ohiko kontsulta denbora bikoiztu egin behar da, 
itxarongelan pazienteak gainezka egotea ezabatuz

4)  Lehen Arretako sendagileek beren agendak antolatzeko eta 
kudeatzeko autonomia osoa izan behar dute.

5) Lehen Arretako lanei burokrazia kendu behar zaio:

• Administrariek beren eginkizunek berreskuratu behar dituzte, 
sendagileen kontsultetatik burokrazi lanak kenduz, asistentzia 
egiaztagiriak eta garraio sanitarioak barne.

• Berraztertu beharrik ez duten bajak, ziurtagiriak eta paziente 
kronikoen errezetak, ahal den neurrian telematika bidez eta 
Mediku Ikuskapenaren partehartzearekin egin behar dira.
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6) MIReko langileen kontratazioari lehentasuna eman

• Neurri hori lan estaldura guztiak osatzeko nahikoa ez balitz eta
profesionalen ordu estra sartzea ezin bestekora iritsi, Lan Bal
dintzak arautzen dituen Akordio Erregulartzaileko 36. Artiku
luan oinarrituko dira lanbaldintza horiek.

7) Froga azkarrak eta fidagarriak:

• Lehen Arretan, pazienteeri larrialdietan eta miaketetan froga osa
garriak egiterakoan lanen erraztasuna eta erosotasuna beha
rrezkoa da.

• Ospital esparruan, Ac eta PCR koronabirusaren testak egiteko,
gerora ere bertarako izango diren tresneriaz osatzea, nahiz es
kualdeko zentroak edo tertziarioak izan.

• Eskualdeko ospitaleetan mikrobiologoen kontratazioa, ez birko ka
tzea, laginen erabilera eta prozesatzea, protokoloen adostea eta
erantzun denborak, larriak barne, egoki kudeatu ahal izateko.

8) Azpiegiturak hobetu eta sektorizatze egokia egin.

• Eremu argiak, garbierrazak eta pazienteen eta sendagileen
arteko segurtasun tartea bermatuko dutenak. Administraritza
sailean manparak.

• COVID gunea zein den eta zein ez garbi adierazi.

• Langileak EPIak jantzi eta eransteko gune egokiak.

• Ospital eremuetan, funtzioanitz eta berrerabilgarri zerbitzuak.

Bereiztutako boxeak: ez gortinen bidez, pazienteek bakarka zain
tzeko moduko eraldaitezkeen espazioak sortuz, garbiak edo zi
kinak dauden zirkuitoak bananduz, beharrak hala eskatuz gero. 
Horietakoren espazio bat kutsatzeko arrisku handia duten edo ae
rosolak sor daitezkeen tratamendua behar izan daitezkeenentzat 
presio negatiboa ezarriz.
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9) Zentroen eta kontsulten garbitze eta desinfektatzea.

• Desinfektatzeko sistema egokiekin eta behar adin material
kopuruekin hornitu behar dira zentroak, kutsaleku arrisku
tsuak izatea ezabatzeko (lanpara ultramoreak...).

• Garbiketa tresneriaren kopurua eta ahalmena areagotu.

Bizitzan, krisialdi guztiek hobetzeko aukera sortzen dute, eta CO-
VID-19ak ere aukera hori eskaintzen digu. 

Osasun zerbitzuak maila handiko eta sistemarekin konprome-
zua duten profesionalak ditu, garbi erakutsi dugun moduan. Au-
rre-aurrean gaude eta azaltzen diren zailtasunen jakitun 
gera, eta ondorioz balizko erantzunena ere bai. Horregatik, 
Osakidetzari krisi sanitario honi aurre egiteko orduan gure 
ekarpenak aintzat hartzea eskatzen diogu.
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