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AURKEZPENA

ARRETA SOZIOSANITARIORAKO Euskal Kontseiluak 
onartutako ildo estrategikoek nabarmentzen dute 
informazio eta komunikazio soziosanitariorako 
sistema bat ezartzearen premia, eta, esparru 
horretan, historia soziosanitarioa garatzea. 
Zentzu horretan eginiko urratsa izan da diziplina 
anitzeko ikerkuntza-talde batek garaturiko 
informazio-sistema soziosanitarioen elkarren 
eragingarritasunaren inguruko proiektu bat. 
2011. urtean abian jarri zenetik, proiektuaren 
xedea izan da partekaturiko balorazio 
soziosanitariorako tresna bat hautatu eta 
testatzea. Funtzio hori betetzeko hautaturiko 
InterRAI CA tresnak ezartzen ditu hizkuntza 
komun baterako oinarriak osasun eta gizarte-
zerbitzuen sistemetako profesionalentzat, betiere 
lankidetza erraztu eta sustatzen zaielarik premia 
konplexuak dituzten pertsonentzako arreta 
integralerako kasuetan. Tresna hori bilakatu 
daiteke zerbitzu soziosanitarioen sarbide, eta 
historia soziosanitariorako oinarriko informazio-
nukleoa gertatu.

Proiektu hori bukatu ostean, jardunaldi hauen 
bidez deskribatu nahi da InterRai CA tresnaren 

funtzionamendua, eginiko pilotuaren emaitzak 
ezagutarazi, tresnaren ahalmena aztertu eta, 
batez ere, euskal testuinguru soziosanitarioan 
tresna komun honen ezartzearen aukeren 
inguruko gogoeta egitea. 

Jardunaldia zuzentzen zaie alor soziosanitarioan 
lan egiten duten pertsonei, eta bereziki zerbitzu 
horien plangintza, kudeaketa, balorazio, 
aholkularitza, orientazio eta kasuen kudeaketan 
jarduten dutenei.

Jardunaldiak ospatuko dira irailaren 11n 
Donostiako Carlos Santamaria Zentroan.  
Doakoa da izenematea.

Gaztelera izango da jardunaldien hizkuntza 
ofiziala, eta aldi berean ingelesez itzuliko dira 
partaideen txostenak.

Jardunaldiak egingo direneko aretoak aulki-kopuru 
mugatua duenez, eskaerak jaso ahala burutuko 
dira izenemate horiek. Izenemateko deitu daiteke 
943 423 656 telefonora (Ane) edota e-posta bidez 
<mintegiak@siis.net> helbidera idatzi.
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PROGRAMA

9:00-9:30  Dokumentazioaren banaketa

9:30-10:15  Jardunaldien aurkezpena

   José Antonio de la Rica. Koordinatzaile Soziosanitarioa.  
Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza

  Iñigo Pombo. Gizarte Politiketako Sailburuordea. Eusko Jaurlaritza

  Guillermo Viñegra. Osasuneko Sailburuordea. Eusko Jaurlaritza

10:15-10:45  Ikerkuntza-proiektua testuinguruan kokatzea

  Elena Elosegi. Ikerlari nagusia. Osakidetza

10:45-11:15  InterRAI CA tresnaren oinarrizko ezaugarriak

  Ignacio Pérez de Mendiguren. Matia Ingema Fundazioa

11:15-11:45 Kafea

11:45-12:15  Froga pilotuaren ebaluazioa: tresnaren ahultasun, mehatxu, 
sendotasun eta aukerak

   José Antonio Oleaga. Soziologia eta Gizarte Langintzako Saila, 
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

12:15-13:00  Egiazko ingurune bateko InterRAI CA tresnaren aplikazioa, 
Kokkola hiriko kasua (Finlandia)

  Robert Åström. Raisoft Ltd. 

  Maria Storbacka. Kokkola hiriko Udala (Finlandia)

13:00-13:30 Ondorio eta gomendioak

    Lourdes Zurbanobeaskoetxea. Ebaluazio eta Orientazio 
Zerbitzua. Bizkaiko Foru Aldundia Koordinatzaile Soziosanitarioa. 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko jaurlaritza

13:30-14:00 Bertaraturako publikoarekin eztabaida

14:00-1 4:15 Itxiera-ekitaldia
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