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0. DOKUMENTUAREN EGITURA
Egitura hau dauka gida honek:
• 1. atalean oinarrizko definizioak ezartzen dira; baita gida hau garatzeko justifikazio teknikoa, araudikoa eta etikoa ere.
• 2. atalak arreta goiztiarra ulertzen laguntzen du, haren eredua eta helburu espezifikoak
birpasatuz, haren jasotzaileak deskribatuz, haren antolakuntza funtzionalaren funtsezko
osagaiak aztertuz; eta haren printzipio gidariak, eta erabiltzaileen eta profesionalen eskubideak eta betebeharrak laburbilduz.
•3
 ., 4., 5., 6. eta 7. atalak dira gidaren gorputz nagusia; izan ere, haietan marrazten eta azaltzen dira xehetasunez Bizkaiko Arreta Goiztiarreko zerbitzuaren funtsezko lau prozesuak,
Arreta Goiztiarreko Zerbitzuak jarduteko lau faseei dagozkienak: detekzioa, balorazioa,
esku-hartzea eta amaiera. Bakoitzean, alderdi hauek aztertzen dira: (1) definizioa, (2) prozesuaren azalpena, (3) emandako zerbitzuak, (4) eskuratzeko irizpideak, eta (5) jardunbide egokiak eta hartutako konpromisoak. Gida honek prozesu horien eta haren emaitzen
autoebaluazioa errazteko hobekuntza iraunkorreko tresna bat izan nahi duenez, alderdi
gehienetarako adierazle batzuk ere proposatzen dira.
• Azkenik, 8. eta 9. atalek erreferentzia bibliografikoak eta eranskinak jasotzen dituzte, hurrenez hurren.
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1. BIZKAIKO AGBT-REN JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA
JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA
1.1 DEFINIZIOA
Bizkaiko Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldearen (AGBT) Jardunbide Egokien Gida bat
guretzat zer den sakonki ulertzeko, uste dugu garrantzitsua dela lehenago guretzat osagai
bakoitza zer den azaltzea:
Gida: “prozedura gidaliburu edo prozesuen gida operatibo” gisa ulertuta, zeinak erreferentziako tresna gisa balio behar bailuke hainbat agentek eta sistemak esku hartzen duten zerbitzu bat ematean.
Egokia: hots, aurreikusitako jardunbidearen “aplikazio zuzena”, gida honen ondorioetarako,
arreta goiztiarraren esparru arautzaile eta programatikoan ezarritakoa bete eta praktikan
jarri ez ezik, harago doan aplikazioa, bikaintasunaren bila eta familien eta premia bereziak
dauzkaten haurren interes gorena babestuz.
Jardunbidea: antolatutako eta emandako zerbitzuaren esparru arautzaile eta programatikoan aurreikusitako ezagueran eta esperientzian oinarrituta “aplikatutako teknika” gisa ulertuta.
Taldea: diziplina arteko eta sistema anitzeko pertsona multzo gida, arreta goiztiarra baloratzeko zerbitzua emateko antolatu, koordinatu eta elkarrekin jarduten duena.
Balorazioa: pairatzen duten haurren garapen normalaren, eta/edo hura pairatzeko arriskuaren nahasmendu baten ondorioz sortzen diren beharrizanena.
Arreta Goiztiarra: diziplinarteko ekintza koordinatu globalen multzo gisa ulertuta, euren garapenean nahasmenduak edo haiek pairatzeko arriskua dauzkaten 0-6 urteko haurren eta
haien familia eta ingurunearen beharrizanei erantzutea bilatzen duena.
Batera irakurrita, gida honen izateko zioa gure zerbitzuko kalitateari buruz prestatzen eta
hausnartzen laguntzeko beharra da. Prestatzen, AGBTren jarduketa premia bereziak dauzkaten haurren bizi kalitatearen hobekuntzarantz bideratzea ahalbidetzen duelako, eta hausnartzen, gure prozesu eta emaitzen autoebaluazioaren bidez hobekuntza iraunkorrerako metodologia baliogarria izan daitekeelako.
Haren ikuspegia irekia da, sistema bakoitzaren antolakuntza eta egitura ezaugarrien arabera
egokitu daitekeelako. Horregatik, gida honek Bizkaiko AGBTren jarduera autoebaluatzen la-
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guntzeko elementu eta abiapuntu izan nahi du; gure jarduerarako nahi dugun funtzionamendua ziurtatzeko moduari buruzko kontuak, zein haren printzipio gidari, helburu eta emaitzei
buruzko alderdiak jasoz.
ZER DA JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA BAT?
Gure ustez, jardunbide egokien gida bat ekintza, egoera eta jarduketen bilduma bat da,
zeinei eredu antolatu eta egituratuaren balioa ematen baitzaie, emandako zerbitzuetan gertatzen diren prozesurik oinarrizkoenak aztertu ahal izateko, haiek hobetu eta
arreta hori jasotzen duten erabiltzaileen beharrizanak asetzearen ikuspuntutik.
ZER EZ DA JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA BAT?
Guretzat jardunbide egokiak zer diren definituta, uste dugu egokia dela zer “ez den” ere
azaltzea. Ildo horretatik, gida honek ez du inolaz ere estandar bat definitu nahi, kalitate
eredu abstraktu bat, arau zurrun bat, zerk “balio duen” eta zerk “ez duen balio” definitzeko. Esan dugunez, haren ikuspegia irekia da; beraz, ez da derrigorrez bete beharreko kode gisa ulertu behar, bere arauzko preskripzioei atxikitzea adierazten duena,
aholkuak emateko eta hobetzeko tresna gisa baizik.

1.2 JUSTIFIKAZIOA
Gida honen esanahia eta zentzua azalduta, garrantzitsua deritzogu bera garatu beharra justifikatzeari. Funtsezkotzat jotzen ditugun hiru alderditan oinarritzen da:
a) Alderdi teknikoak
b) Arauzko alderdiak
C) Alderdi etikoak
Justifikazio teknikoari dagokionez, arreta goiztiarraren eredua eraikitzen eta nahastutako arreta-sistemen artean behar diren koordinazioa eta lankidetza hobetzen jarraitu behar
delako idatzi da gida hau. Eredua eremuan aplikatzeak zalantza operatiboak eta antolatzeko
eta koordinatzeko erronkak dakartza, zeinak, hein batean, honelako gida bat idatziz hobe baitaitezke.
Ereduari dagokionez, garrantzitsua da gogoratzea Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak sustatutako hausnarketaren ondorioz, 2010aren amai aldera «Arreta goiztiarreko eredua Euskal Autonomia Erkidegorako» izeneko dokumentua prestatu zela. Dokumentu hura
erreferentzia izan zen horretarako sortutako erakundeen arteko batzorde tekniko batek
2012aren erdialdera arauketa teoriko-praktikoko proposamen bat aurkez zezan. Proposamen hori Bizkaiko Lurralde Historikoan ezarri zen, proiektu pilotu gisa, azkenean handik dekretu arautzaile bat ateratzeko.
13/2016 Dekretuaren espiritua zenbait sistemak, zeinek bere eskumenen eta antolakuntzaren esparruan diharduela, parte hartzen duten arretaren kalitatea eta eraginkortasuna
bermatzea izan zen. Beraz, esku-hartze integral eta iraunkorreko eredu bat proposatu zen,
arretan esku hartzen duten hiru sistemen, hots, gizarte, hezkuntza eta osasun sistemen, baliabideen koordinazioko antolakuntza funtzional baten gainean eraikitzen dena.
Ereduaren egituraketa eta dekretuaren idazketa funtsezko mugarriak izan ziren egungo
arreta-sistema eraikitzeko. Familien eta premia bereziak dauzkaten haurren arretak, ordea,
erronkak dauzka oraindik, zerbitzuaren disfuntzioari dagokionez; izan ere, zatikatuta ematen
da zerbitzua eta, batzuetan, diharduten arreta-sistemen arteko beharrezko koordinaziorik
eta lankidetzarik gabe.
Puntu honetan, AGBTk arreta goiztiarreko zerbitzuak daukan funtsezko eginkizunari erreparatzea komeni da. Ereduak eta dekretuak diotenez, funtzionalki, Arreta Goiztiarreko Balora-
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zio Taldetan (AGBT) arreta goiztiarra eta Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldetan (AGET)
egituratzen da; lehenengoak bere lurralde historikoko AGETentzako erreferentziako balorazio talde gisa dihardu.
Horrela, AGBT arreta goiztiarreko zerbitzu publikoaren oinarri gisa eratzen da; izan ere, berak egiten du kasuen balorazioa, dagokion arreta pertsonalizatuko plana (APP), hala badagokio, emaitzak ebaluatu, alta baimendu eta kasu bakoitzaren jarraipena egiten du.
Bizkaiko Foru Aldundiak, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomi Erkidego Osorako
Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanei buruzkoak, 7.
artikuluan onartutako gizarte zerbitzuen arloko eskumenak erabiliz, urriaren 24ko 125/2017
Foru Dekretua, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren prestazioa arautzen duena, garatu
zuen 2017an. Dekretu horrek Bizkaiko arreta goiztiarraren antolaketa funtzionala garatzen
du, arreta berezia jarriz AGBTren antolaketa eta funtzionamenduari.
125/2017 Foru Dekretuak eta 13/2016 Dekretuak esparrua eman dute Bizkaiko AGBTren
antolaketa eta funtzionamendua aztertzeko eta gida hau idazteko, zeinak, esan denez, arreta
goiztiarreko zerbitzuaren kalitateari buruzko prestakuntza eta hausnarketa egiten lagundu
nahi baitu, hobekuntza iraunkorreko tresna izateko, funtsezko lau prozesuren (detekzioa, balorazioa, esku-hartzea eta finantzaketa) eta haien emaitzen autoebaluazioaren bidez.
Araudiaren justifikazioari dagokionez, derrigorrez bete behar dira, (1) arreta goiztiarraren
eredu integral eta eraginkor bat bermatzea, (2) AGTBk ondo lan egitea ziurtatzea, eta (3) erabiltzaileen eta arreta goiztiarreko zerbitzuan esku hartzen duten profesionalen eskubideak
eta betebeharrak babestea. Agindu hori arau hauetan dago jasota:

• 6 4/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna eta iradokizunen eta kexen araubidea onesten dituena.
• 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte zerbitzuei buruzkoa
• 13/2016 Dekretua, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa
• Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 Foru Dekretua, urriaren 24koa, Foru Dekretua, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren prestazioa arautzen duena.
• 110/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari buruzkoa.
Ildo horretatik, Arreta Goiztiarreko Jardunbide Egokien Gida hau tresna garrantzitsu bat da,
ematen ari den arretari eta lege-esparru horretan ezarritakoan oinarrituta eman beharko litzatekeenari buruzko erreferentzia den heinean.
Gizarte zerbitzuak oro har eta arreta goiztiarra bereziki emateko alderdi etikoei dagokienez, gizarte zerbitzuen 12/2008 Legeak eta Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralaren
13/2016 Dekretuak, printzipio gidari batzuk aurreikusten dituzte, zerbitzuaren jarduketa
etikaren ikuspegitik mugatzen dutenak (ikus arreta goiztiarraren printzipio gidariei buruzko
3.6 puntua).
Gizarte zerbitzuak emateko gutxieneko betebehar etiko batzuk daude, hala nola profesionalen eta zaintzaileen laguntza kualifikatua (kalterik ez egin printzipioa) eta erakundeen eta
gizartearen laguntza nahikoa (justizia printzipioa). Bestalde, maximoetako betebehar etikoek
pertsona bakoitzarekin eta haren bizi proiektuarekin begirunetsu den laguntza, eta pertsona bakoitzaren eskubideak babesten duen laguntza arduratsua aipatzen dituzte (BFA, 2011).
Arreta goiztiarreko zerbitzuari bereziki dagokionez, 13/2016 Legearen arabera, lehen printzipio etikoa, nagusia, haurraren interes gorena babestea da, eta maximoetako betebehar
etiko bat da hori. Halaber, eskuratzeko ekitatea aitortzen du printzipio gidari gisa, eta minimoetako betebehar etikotzat jo daiteke hori, zeinak behar duten pertsonei zabaltzen baitizkie arreta goiztiarreko zerbitzuaren ateak.
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2.ARRETA GOIZTIARRA ULERTZEN
2.1 ZER DA ARRETA GOIZTIARRA
Arreta goiztiarra 0-6 urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzenduriko esku-hartzeen multzoa da, diziplinarteko osasun, hezkuntza eta gizarte ikuspegi batetik, nahasmenduak dauzkaten haurrek beren garapenean agertzen dituzten, edo horiek pairatzeko arriskua
duten, premia iragankor edo iraunkorrei albait lasterren erantzuteko helburu duena.
Premia horiei erantzuten, osasun, hezkuntza eta gizarte zerbitzuetako profesionalek esku
hartzen dute. Koordinatuta jardunez denek, kalitatezko arreta integratua eskaintzeko helburuz. Kontuan hartu behar da profesional horiek eskaintzen dituzten zerbitzuak denboran
aldatzen direla eta artatutako haurren adinaren araberakoak direla (BFA, 2018C; 13/2016
Dekretua).
Ikerketa asko argitaratu dira, babesten dutenak garapenaren nahasmenduetan arreta goiztiarra behar dela, batez ere arreta goiztiarraren kostua- eraginkortasuna erlazioa kontuan
hartzen badugu (Conti, G. & Heckman J.J. 2013, Heckman, J.J. 2011).
1. IRUDIA. ARRETA GOIZTIARRAREN INTENTSITATEA

0 URTE
GIZARTE ZERBITZUEAK

6 URTE
OSASUN SISTEMA

HEZKUNTZA SISTEMA

(ASEK, 2010, BFA, 2018C). Iturria: ASEK, 2010. Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarraren eredua.

Ebidentziak frogatzen duenez, hauen araberakoa da esku hartzen duten agenteek daukaten
eginkizunaren intentsitatea:
(1) Haurraren eboluzioaren unea
(2) Haurraren premiak
(3) Haren familiaren eta ingurunearen premiak
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2.2 HELBURU ESPEZIFIKOAK
13/2016 Dekretuak 3. artikuluan, “Zer da arreta goiztiarra?” dokumentuak (BFA, 2018A) eta
Bizkaiko arreta goiztiarreko zentroen gida (BFA, 2018D) ezartzen dutenez, hauek dira arreta
goiztiarraren berariazko helburuak:
a) Bigarren mailako edo nahasmendu bati edo arrisku handiko egoera bati lotutako
urritasun edo defizit bat agertzea saihestu edo murriztea.
b) U
 rritasun edo defizit batek haurrarengan dauzkan ondorioak murriztea, bere osotasunean hartuta.
c) Ahal den heinean, haurraren garapena optimizatzea.
d) Konpentsatzeko, oztopoak kentzeko eta berariazko premietara egokitzeko behar diren mekanismoak sartzea.
e) Familiaren eta haurra bizi den ingurunearen premiei eta eskaerei kasu egin eta haiek
estaltzea, ingurunea gizarte zerbitzuen ingurune gisa bere zabaltasun osoan ulertuta, bai giza ingurunea –familia eta beste zaintzaileak, ohikoak zein profesionalak–, bai
fisikoa –bizilekua, familiarena edo erakundeena, eskola, osasun zentroa, ospitaleak,
gizarte zerbitzuak, eremu publikoa–.
Garapenaren nahasmenduek edo haiek pairatzeko arriskuak hainbat alderdi dauzkate, askotan batera agertzen direnak, eta zenbait esku-hartze behar litzakete familia eta haur bakoitzaren berariazko helburuei erantzuteko.
Horregatik, nahasmendu horien aniztasuna eta konplexutasuna direla-eta, bigarren mailako
arretako disziplinak esku hartu behar dute, era koordinatuan. Hori dela-eta, nahasmendu horiei heltzeko, diziplina arteko eta diziplinaz gaindiko esku-hartzea behar da.

2.3 JASOTZAILEAK
1. Garapeneko nahasmenduei dagokionez, 0-6 urteko haurrak dira arreta goiztiarraren jasotzaileak, hauek dauzkatenak:
• mugimen-garapenaren nahasmendua
• garapen kognitiboaren garapena
• zentzumenen garapenaren nahasmendua
• mintzairaren garapenaren nahasmendua
• garapenaren nahasmendu orokorra
• jokabidearen nahasmendua – nahasmendu emozionalak
• adierazpen somatikoaren nahasmenduak
• atzerapen ebolutiboa.
2. Garapenean nahasmenduak pairatzeko arriskuaren arabera, hauek:
a) Arrisku biologikoan dauden haurrak; egoera horretan daude, jaio aurreko, jaiotza
inguruko edo jaio ondorengo aldian, edo garapen goiztiarrean, heltzeko prozesua
nahas lezaketen egoerak pairatu dituztenak, hala nola helduaurrekotasuna, pisu txikia edo jaiotzako anoxia, zein sortzetiko edo hartutako gaixotasunak, edo asaldu genetikoak dauzkatenak.
b) A
 rrisku psikosoziala duten haurrak; egoera horretan daude gizarte kondizio okerretan bizi direnak, hala nola zaintzarik edo euren familiarekin interakzio egokirik ez
dutenak, zein tratu txarrak eta abusua jasaten dituztenak. Egoera horiek heltzeko
prozesua nahas liezaiekete.
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2.4 ARRETA GOIZTIARRA EUSKADIN: HIRU SISTEMA ETA EREDU BAT
Euskadiko arreta goiztiarraren eredua arreta integraleko eta iraunkorreko eredu bat da, haurren eta haien familien premiak dituena ardatz. Beraz, arreta eredu bakar gisa sortu da, erabiltzaileen premien ikuspegitik eratuta dago, eta hiru modu dauzka haiei zerbitzuak emateko:
gizarte zerbitzuena, hezkuntzakoa eta osasunekoa.
Beraz, oinarri funtzionala duen eredua da, aipatutako sistemen erantzunkidetasuna eta koordinazioa dituena oinarri. Ereduak sistemen ideia estanko orori egiten dio ihes; izan ere, kasura egokitzeko gaitasuna eta hari begira egotea eskatzen dizkie arreta goiztiarreko zerbitzuan
parte hartzen duten guztiei.
Erronka handia da eskaera hori, esku hartzen duten hiru sistemen errealitate zehatzak kontuan hartzen baditugu; izan ere, antolatzeko eta gobernatzeko egitura desberdinak dauzkate; haien helburuek eta lehentasunek haiek ezartzea zailtzen dute; eta garrantzitsuagoa
dena, alde handiak dauden haien antolatzeko kulturetan. Are konplexuagoa bihurtzen da hori,
ASEKek 2012an proposatu eta 13/2016 Dekretuak arautzen duen koordinatzeko harreman
eredua gauzatu nahi denean.
Errealitate hori kontuan hartuta, 13/2016 Dekretuak aurreikusitako printzipioek (koordinazioa, diziplinartekotasuna, kualifikazio profesionala, hurbiltasuna, kalitatea eta jasangarritasuna) zentzu are handiagoa hartzen dute, esku hartzen duten sistemen jarduketa bideratzean.

2.5 ANTOLAKUNTZA FUNTZIONALAREN FUNTSEZKO OSAGAIAK
Aurreko puntuan esan denez, Euskadiko Arreta Goiztiarreko Eredua oinarri funtzionaleko
eredu bat da. Hauek dira bigarren mailako antolakuntza funtzionalaren funtsezko osagaiak:
a) Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT)
b) Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET)
Erakunde horiek bigarren mailako arretako foru gizarte zerbitzuen mende daude. Biek euren
profesionalak eduki ez ezik, osasun eta hezkuntza sistemako profesionalen laguntza ere izan
beharko dute.
Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeak (AGBT) kasuak baloratu, hala badagokie, arreta plan
pertsonalizatua egin, haien baimena izapidetu, emaitzak ebaluatu, alta baimendu eta kasu bakoitzean komeni den jarraipena egiten du; hala, Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta goiztiarreko zerbitzu publikoaren oinarria da.
Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroetako Arreta Goiztiarreko Esku-hartze
Taldeek (AGET), bestalde, gizarte zerbitzuen esku-hartze plana (GEP) aplikatzeko behar diren jarduketak burutzen dituzte, arreta pertsonalizatuko planaren barruan (APP).
2.5.1 ARRETA GOIZTIARREKO BALORAZIO TALDEAK (AGBT)

AGBT kudeaketa publikoko organo bat da, Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte zerbitzuen Ekintza
Sailari atxikia. Gaur egun, arreta goiztiarrean esku hartzen duten profesional hauek osatzen dute:
a) Gizarte Zerbitzuen sistematik: psikologia, medikuntza eta gizarte laneko profesionalek eta Bizkaiko Foru Aldundiko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuko arduradunek.
b) H
 ezkuntza sistematik: hezkuntza premia bereziei buruzko aholkulariek.
c) Osasun sistematik: pediatria, neuropediatria, errehabilitazioko espezialistek, haur
psikologiako espezialistek eta haur eta gazte psikologia klinikoko espezialistek.
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Arestian esan denez, AGBT da Bizkaiko Lurralde Historikoko arreta goiztiarreko zerbitzu
publikoaren oinarria. Hauek dira haren eginkizun nagusiak:
1.	Kasuaren informazio adierazgarria biltzea.
2.	Haurren eta haien familien premiak baloratzea.
3.	Arreta Pertsonalizatuko Plana (APP) egitea.
4.	Plan horretan aurreikusitako jarduketak eskatzeko behar diren izapideak egitea.
5.	Arreta pertsonalizatuko plana behar den maiztasunarekin gainbegiratu eta ebaluatzea.
6.	Gerta daitezkeen altak baimendu eta kudeatzea eta, kasu horietan, sistemen arteko
trantsizioa prestatzea.
7.	Kasu bakoitzaren jarraipena egitea.
Bizkaiko AGBT Bilboko Uribitarte kaleko 15eko beheko solairuan dago.
2.5.2 ARRETA GOIZTIARREKO ESKU-HARTZE TALDEAK

Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET) haurrari, haren familiari eta haren
inguruneari diziplinarteko arreta terapeutikoa egiten duten profesionalen taldea da, eta
euren lana haur garapeneko eta arreta goiztiarreko zentroetan egiten dute.
AGETak arlo biopsikosozialeko profesionalek osatzen dute. Profesional horiek titulua dute,
nork bere arloan, eta espezializatuta daude arreta goiztiarrean, eta zerbitzu hauek ematen
dituzte: psikomotrizitatea, psikoterapia, fisioterapia, logopedia, gizarte lana, psikopedagogia,
psikologia, lanbide-terapia, gizarte hezkuntza, eta haurraren garapenerako egokitzat jo
daitezkeen beste batzuk.
Hauek dira AGETen eginkizun nagusiak:
1.	Haurrak artatzea eta tratatzea, erreferentziako AGBTk diseinatutako APParen
arabera.
2.	Familiari eta haren inguruneari lagun egin eta laguntza eta aholkua ematea.
3.	Hiru sistemetako profesionalekin lankidetza estuan lan egitea.
4.	Erreferentziako Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeari haurren bilakaeraren berri
eman, eta egoki deritzen proposamenak egin.
5.	Sistemen arteko trantsizioak prestatzen laguntzea.
AGETak haur garapeneko eta arreta goiztiarreko zentroetan daude eta haietan egiten
dituzte euren esku-hartzeak. Bizkaiko arreta goiztiarreko zerbitzu publikoa BFAren
arreta goiztiarraren webean kontsulta daitezkeen zentroek osatzen dute: http://web.
bizkaia.eus/es/atencion-temprana (ikus Bizkaiko Arreta Goiztiarreko Zentroen gida
(BFA, 2019A)).
Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeetatik kanpo, ez dira eta talde horietan sartzen,
hezkuntza-sisteman hezkuntza-inklusiorako baliabide-zentroak daude, 0 eta 2 urte arteko
umeei arreta emateko.
2.5.3 ARRETA PERTSONALIZATUKO PLANA (APP)

Arreta Pertsonalizatuko Planak 3 arlotan zehazten du haurrarekin egiten den esku-hartzea:
hezkuntzan, osasunean eta gizarte zerbitzuetan.
APPk haurrari, haren familiari eta inguruneari lotutako helburu orokorrak eta osasunaren,
hezkuntzaren eta/edo gizarte zerbitzuen arloetarako aurreikusitako jarduketa guztiak
jasotzen ditu.
2.5.4 GIZARTE ZERBITZUEN ESKU-HARTZE PLANA (GEP)

Arreta goiztiarreko gizarte zerbitzuen esku-hartze plana APPren zati bat da, Arreta
Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET) bigarren mailako gizarte zerbitzuetatik egiten
dituen jarduketak jasotzen dituena.
AGETk haurrari egingo dion esku-hartze jakina zehazten du GEPk, zein garapen arlotan esku
hartu behar den, esku-hartzearen maiztasuna, jarraipena eta aurreikusitako iraupena zehaztuz.
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2.6 PRINTZIPIO GIDARIAK
Gizarte zerbitzuen 12/2008 Legeak, 7. eta 8. artikuluetan, gizarte zerbitzuen plangintzaren printzipio orokorrak eta berariazkoak ezartzen ditu, erreferentzia izan direnak Arreta Goiztiarraren 13/2016 Dekretuaren 6. artikuluan xedatutako printzipioak idazteko. Taula honetan laburbildu dira:
PRINCIPIOS RECTORES DEFINICIÓN

1. Neskaren edo
mutilaren interes
gorena

Arreta goiztiarrak, jarduera guztietan, umearen interes gorena lehenesten duela bermatu beharko du, bai
eta umearen eskubideak babesten dituela ere, beste edozein interes legezkoren gainetik, umearen garapena eta bizitza betea bermatzeko helburuz, ahalik eta autonomia gehien lortzea ahalbidetzen dioten baldintzetan, familian eta komunitatean modu aktiboan parte-hartzea erraztuta.

2. Unibertsaltasuna

Euskal administrazio publikoek arreta goiztiar integralerako eskubidea bermatuko diete Euskal Autonomia
Erkidegoan bizi diren 0 eta 6 urte arteko umeei, baldin eta garapenean nahasmenduak badituzte edo horiek
izateko arriskua badute.

3. Berdintasuna eta
ekitatea

Euskal administrazio publikoek berdintasuna bermatuko dute Arreta Goiztiarrari heltzeko aukerari dagokionez, eta, horretarako, baliabideen banaketa orekatua arautuko dute autonomiaren lurralde osoan. Era
berean, heltzeko aukera hori bermatuko dute ekitate-irizpideen arabera, baldintza pertsonal, ekonomiko
edo sozialei lotutako inolako diskriminaziorik gabe.

5. Gizarteratzea

Arreta goiztiarra biztanleria onuraduna gizarteratzeko baliatuko da, aniztasuna eta bizitza aktiboa izateko
eskubidea errespetatuz.

6.Koordinazioa

Esku-hartzeen egokitasuna eta baliabideen optimizazioa bermatzeko, Arreta Goiztiarraren inguruko eskumenak dituzten euskal administrazio publikoek modu koordinatuan jardun beharko dute; horretarako,
arreta goiztiarreko esku-hartze integrala bideratzeko koordinazio-tresnak ezarri beharko dituzte osasun-,
hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuetako sistemen artean, bideratzeko eta trukatzeko oinarrizko protokoloak
eta informazio-erregistroak aintzat hartuta.

7. Arreta pertsonalizatua
eta osoa eta arretaren
jarraitutasuna

Arreta goiztiarra esku-hartze global baten bidez antolatuko da, neskaren edo mutilaren garapenak eboluzio-aldi horretan duen izaera integralari egokituta; helburu horretarako, zuzeneko eta zeharkako esku-hartzeak gaitzeko eta birgaitzeko tratamenduak aplikatuko dira, familiaren eta giroaren araberako esku-hartzeekin batera. Ildo horretan, esku-hartze partzialak saihestuko dira. Jarduera horiek ume bakoitzaren eta
haren familiaren beharrizan eta ahalmen berezietara egokitu beharko dira.

8. Elkarrizketa eta
parte-hartzea

Izaera integrala duenez, Arreta Goiztiarraren esparruan, neskaren edo mutilaren familia eta euren giroa
ere hartu beharko dira kontuan, umearen garapena errazten baitute eta, horretarako, behar duten informazioa, orientazioa eta aholkularitza eman beharko zaie eta, gainera, neska-mutilek parte hartu beharko dute
gizarte-sistemaren esku-hartze saioetan.

9. Zerbitzuen
borondatezkotasuna
eta subsidiariotasuna

Zerbitzu horiei heltzea, horiek baliatzen jarraitzea eta zerbitzuoi uztea egitea eta emateari uztea borondatezkoa izango da beti, eta senideen eskubideak eta betebeharrak errespetatuko dira beti, bereziki, guraso
tutoreenak eta zaintzaileenak; izan ere, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera, haiei dagokie
umeen hazkuntza eta prestakuntzari lotutako oinarrizko erantzukizun; hortaz, legeak xedatzen duen bezala, administrazio publikoen jarduera subsidiarioa da beti.

10. Diziplinartekotasuna
eta
lanbide-kualifikazioa

Emandako arretaren izaera osoa eta baliabide publikoen aplikazio arrazional eta eraginkorra bermatzeko,
esku-hartzeen diziplinartekotasuna bermatuko da eta, hartara, esku hartzen duten diziplinetako profesionalek prestakuntza espezializatua izan beharko dute dekretu honen esparru erkidean.

11. Hurbiltasuna

Arreta goiztiarreko esku-hartze osoko baliabideek familiaren bizilekutik hurbil egon beharko dute, eta,
horretarako, deszentralizazio-irizpide baten arabera kokatuko dira. Era berean, zerbitzuen ezarpen-eremu geografikoan, kontzentrazio-maila egokia izan beharko dute, umeak edo haren familiak izan ditzaketen
beharrizanei erantzuten dieten baliabideetarako irismena errazteko.

12. Kalitatea

Arreta Goiztiarreko esku-hartze osoan, funtsezko kalitate-estandarrak bermatze aldera, Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroek 13/2016 Dekretuaren IV. kapituluan xedatutako baldintza materialak, funtzionalak eta langileei buruzkoak bete beharko dituzte. Era berean, segurtasun-irizpideak, arretaren
kalitatea bermatzeko eta etengabe hobetzeko sistemak eta zerbitzu-eskaintza ezarriko dira.

13. Jasangarritasuna

Plangintza-eginkizunak betetzerakoan, euskal administrazio publikoek bermatu egin beharko dute Arreta Goiztiarra ezartzeko eta garatzeko irizpideak aplikatzen direla, zerbitzuon jasangarritasun ekonomikoa
bermatu eta denboran iraun dezaten.
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2.7 ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
64/2004 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna eta iradokizunen eta kexen
araubidea onesten dituenak, II. kapituluan, gizarte zerbitzuen erabiltzaileen eskubideak (lehenengo atala) eta betebeharrak (bigarren atala) arautzen ditu. Bestetik, Bizkaiko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuen Kartak (BFA, 2019B) ere jasotzen ditu. Taula
honetan laburbildu dira:
ERABILTZAILEAK
ESKUBIDEAK

BETEBEHARRAK

1. Duintasuna: duintasunerako eskubidea, hau da, per- 1. Informazioa helaraztea: premiak ebaluatzeko eta, hala badagokio,
tsonen berezko balioa aitortzea, egoera orotan, perbanakako arreta-plan egokia prestatzeko behar den informazioa gitsonen banakotasuna eta euren beharrak erabat erreszarte-zerbitzuei helarazteko betebeharra.
petatuz.
2. Pribatutasuna eta isilpekotasuna: pertsonen priba- 2. 
Barne-araubideko araudia betetzea: erabiltzen dituzten gizartutasuna eta haiei dagokien informazioaren isilpekotate-zerbitzuetako zerbitzu eta zentroen antolaketa eta funtzionasuna errespetatuz tratatuak izateko eskubidea.
mendua arautzen duten xedapenen edukia ezagutzeko eta betetzeko
betebeharra.
3. Autonomia: autonomiarako eskubidea, hau da, modu 3. 
Bizikidetza-arauak betetzea: gizarte-zerbitzuetako zerbitzu
independentean jarduteko eta pentsatzeko aukera,
eta zentroetan, elkarbizitzarako eta elkarrekiko errespeturako
kalkulatutako arrisku-maila jakin batzuk onartzeko
arauei jaramon egiteko betebeharra.
prestasuna ere aintzat hartuta.
4. Informazioa: informaziorako eskubidea, hau da, gizar- 4. Pertsonekiko begirunea: eskubide horiek arautzen dituen araudian
te-babesaren sareko zerbitzu eta prestazioak eskuraaitortutako eskubide guztiak errespetatzeko betebeharra, bereziki,
tzeko behar den informazio guztia izateko eskubidea,
gizarte-zerbitzuetako zerbitzu eta zentroen gainerako erabiltzaile
bereziki, gizarte-zerbitzuen sistemarenak, eta horiek
eta profesional guztien duintasunerako eta pribatutasunerako eskuahalik eta erarik egokien eta onenean erabiltzeko esbidea, bai eta edozein arrazoirengatik ezagutzen duten informazioakubidea.
ren isilpekotasunerako eskubidea ere.
Beste erabiltzaile eta profesional batzuekiko harremanetan, diskriminaziorik gabeko portaera izateko betebeharra, sexua, sexu-orientazioa, egoera zibila, adina, sinesmena edo ideologia, gutxiengo
etniko, nazional edo linguistiko bateko kidetza, maila ekonomikoa,
desgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala, edo beste edozein egoera
pertsonal edo sozial dela eta.
5. Premien ebaluazioa: arrazoizko epeetan, erabiltzai- 5. Instalazioak errespetatzea: gizarte-zerbitzuetako zentroetako onleen premien edo beharren ebaluazioa egiteko eskudasun higigarriak eta instalazioak errespetatu eta behar bezala erabidea, hala badagokio, beharrei erantzuteko egokienak
biltzeko betebeharra.
diren zerbitzu eta prestazioei heltzeko aukera bermatzeko.
6. Banako arreta-plana: arrazoizko epeetan, banaka- 6. Zerbitzuek esku-hartzeen inguruan ezarritako datak errespetako arreta-plana izateko eskubidea, ebaluazioan zehar
tzea: zerbitzu jakin bat emateko ezarri edo adostu diren egunak eta
atzemandako beharrizanetara egokitua, betiere horiei
hitzorduak errespetatu behar dira, eta, hala badagokio, aldez aurreerantzuteko esku-hartzea beharrezkotzat jotzen bada
tik jakinarazi behar da ezinezkoa dela aurreikusitako data manteneta erabiltzaileak horretarako baimena ematen badu.
tzea, zerbitzuan disfuntziorik ez sortzeko.
7. Zerbitzuaren kalitatea: erabiltzaileek eskura dituzten
zerbitzu eta zentroek aplikagarri zaien araudian xedatutako baldintza materialak, funtzionalak eta langileei
buruzkoak betetzeko eskubidea.
8. Parte-hartzea: erabiltzaileek baliatzen dituzten gizarte-zerbitzuen antolaketan eta funtzionamenduan
zuzenean edo zeharka, banaka edo taldeka, eragiten
dieten erabaki guztietan gogozko parte-hartzea izateko eskubidea.

AGBTrentzat erreferentzia gizarte zerbitzuek aurreikusitako eskubideak eta betebeharrak
hartu badira ere, hezkuntza eta osasun zerbitzuek ere eurenak dauzkate, eta Eusko Jaurlaritzaren 201/2008 DEKRETUAn eta 147/2015 DEKRETUAn jaso dira, hurrenez hurren.
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2.7 PROFESIONALEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
Arreta goiztiarreko profesionalen eskubideak eta betebeharrak 64/2004 Dekretuak arautzen ditu III. kapituluan. Kasu horretan, Bizkaiko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuen Kartak (BFA,
2019B) ez ditu berariaz jasotzen. Taula honetan laburbildu dira:
PROFESIONALAK
ESKUBIDEAK

BETEBEHARRAK

1. Duintasunerako eskubidea: duintasunerako eskubidea 1. Laneko betebeharrak: legeriak eta hitzarmen kolektiboek edo lannork bere eginkizunak gauzatzean, hau da, pertsonen
-baldintzak arautzen dituzten akordio aplikagarriek lan-eremuan
berezko balioa aitortzea.
edo funtzio publikoan ezartzen dizkieten betebeharrak.
2. Laneko eskubideak: legeriak eta hitzarmen kolektiboek 2. Komunikatzeko betebeharra: agintaritza eskudunari edozein
edo lan-baldintzak arautzen dituzten akordio aplikagaegoeraren berri emateko betebeharra, baldin eta, profesionalen
rriek lan-eremuan edo funtzio publikoan ezartzen diziritziz, eta eduki dauzkaten balorazio-elementuetan oinarrituta, eskieten betebeharrak.
kubideak urratzea ekar badezake, Adingabearen Babes Juridikoari
buruzko indarreko legerian araututako moduan.
3. Prestakuntza: hasierako informazioa eta orientazioa 3. 
Gizarte-zerbitzuen araudia eta barne-araubidearen araudia
eskuratzeko eskubidea, zerbitzuaren edo zentroaren
betetzeko betebeharra: gizarte-zerbitzuen arloan indarrean daezaugarrietara errazago egokitzeko eta bizitza aktibo
goen araudia ezagutzeko eta betetzeko betebeharra, bereziki, euosoan etengabeko lanbide-heziketa jasotzeko.
ren jarduera gauzatzen duten gizarte-zerbitzuetako zerbitzu eta
zentroen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko arauak.
4. Parte-hartzea: Gizarte Zerbitzuen Legean araututako 4. Bizikidetza-arauak betetzea: aritzen direneko gizarte-zerbitzuekontsulta- eta partaidetza-organoetan eta/edo sortzen
tako zerbitzu eta zentroetan eta euren jarduerekin zerikusia duen
diren beste batzuetan parte hartzeko eskubidea.
beste edozein lekutan, elkarbizitzarako eta elkarrekiko errespeturako arauei kasu egiteko betebeharra.
5. Zerbitzuaren kalitatea: zerbitzu jakin bat dagokion 5. Pertsonekiko begirunea: aitortutako eskubide guztiak errespearaudian eskatutako kalitate-irizpideekin bat datozen
tatzeko betebeharra, bereziki, gizarte-zerbitzuen gainerako profebaldintzetan emango dela bermatzeko behar diren basionalen eta erabiltzaileen duintasunerako eta pribatutasunerako
liabideak izateko eskubidea.
eskubidea, bai eta beren eginkizunak betetzeagatik edo beste edozein arrazoirengatik eskuratzen duten informazio pertsonalaren
isilpekotasunerako eskubidea ere. erabiltzaileari buruzko informazioa arduraz erabili beharko dute, eta informazio hori errespetuz
hartu beharko dute , beharrezkoa dela justifikatu beharko dute eta,
beharrezkoa denean, erabiltzeko baimena eskatu beharko dute,
datu pertsonalak babesteko legerian araututako baldintzetan.
6. Instalazioak errespetatzea: zerbitzuak ematen dituzten gizarte-zerbitzuetako eta euren jarduerekin zerikusia duen beste edozein lekutako ondasun higigarriak eta instalazioak errespetatu eta
behar bezala erabiltzeko betebeharra.
7. Irregulartasunen berri ematea: zentroaren funtzionamenduan,
antolamenduan edo instalazioetan antzematen diren irregulartasun edo anomalien berri eman behar zaio zerbitzuaren arduradunari edo, beharrezkotzat jotzen bada, ikuskapen-eginkizunak
garatzeko eskumena duen zerbitzuaren edo unitatearen mende
dagoen saileko arduradunari.
8. Esku hartzeko datak eta epeak errespetatzea: erabiltzaileekiko
elkarrizketa bat egiteko edo zerbitzu bat emateko ezarri edo adostu dituzten datak eta orduak errespetatzeko betebeharra, bai eta,
banako arreta-planetan, esku-hartzeetarako ezartzen diren epeak
errespetatzeko betebeharra ere; nolanahi ere, aurreikusitako
gehieneko epeetara egokitzeko betebeharra.

AGBTrentzat erreferentzia gizarte zerbitzuek aurreikusitako eskubideak eta betebeharrak
hartu badira ere, hezkuntza eta osasun zerbitzuek ere eurenak dauzkate, eta Eusko Jaurlaritzaren 201/2008 DEKRETUAn eta 147/2015 DEKRETUAn jaso dira, hurrenez hurren.
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3. JARDUNBIDE EGOKIAK LAGUNTZA OSOAN ZEHAR:
FUNTSEZKO LAU PROZESU
3.1 FUNTSEZKO LAU PROZESU
Sarreran azaldu denez, hondoko puntu hauetan Bizkaiko arreta goiztiarreko zerbitzuaren
funtsezko lau prozesuak azaltzen dira. Prozesu horiek arretaren lau faseei dagozkie:
a) Detekzioa
b) Balorazioa
c) Esku-hartzea
d) Amaiera
Bakoitzerako, alderdi hauek aztertzen dira:
(1) Definizioa
(2) Prozesuaren deskribapena
(3) Emandako zerbitzuak
(4) Eskuratzeko irizpideak (hala badagokio)
(5) Jardunbide egokiak eta hartutako konpromisoak.
Gida honek prozesu horien eta haren emaitzen autoebaluazioa errazteko hobekuntza iraunkorreko tresna bat izan nahi duenez, alderdi gehienetarako adierazle batzuk ere proposatzen
dira, 3. eranskinean aginte-koadro integral gisa jasoko direnak.

DETEKZIOA

1. HAUTEMAN

2. SUSMOA
ERREGISTRATU

BALORAZIOA

ESKU-HARTZEA

AMAIERA

7. ESKAERA JASO

12. APP JAKINARAZI

17. ALTA HASI

8. FAMILIARI HITZORDUA
EMAN

13. ESKU HARTU

18. HITZORDUA EMAN
ETA/EDO INFORMAZIOA
ESKATU

3. HARREMANETAN JARRI

14. INFORMATU
9. DIZIPLINA ARTEAN
BALORATU

4. AGBTRI INFORMATU

19. EBATZI
15. GAINBEGIRATU ETA
EBALUATU

5. BALORAZIOA ESKATU

10. ESKU HARTU BEHAR DEN
ERABAKI

6. INFORMATU

11. APP EGIN

20. TXOSTENAK EGIN

16. BIDERATU

21. KOMUNIKATU

BIZKAIKO
ARRETA GOIZTIARREKO
BALORAZIO TALDEAREN
(AGBT) JARDUNBIDE
EGOKIEN GIDA
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3.2 PROZESUEN LABURPENA
1.
HAUTEMAN

2. SUSMOA
ERREGISTRATU

Osasuneko
profesionalak

1. “S kasuaren
susmoa kodea”
Osabide
Globalaren
historian

3. HARREMANETAN JARRI

Osasuneko
profesionalak

4. AGBTRI
INFORMATU

4. AGBTRI INFORMATU

6. INFORMATU

Bideratzeko txostenaren bidez.
Atal hauek jaso
behar ditu txosten
horrek:

Eredu normalizatuaren bidez (S841), informazio hau
ere jasoz:

Familiei arreta
goiztiarraren
informazio zorroa
ematea, informazio
honekin:

a) Egoeraren txostena.

Hezkuntzako
profesionalak

Gizarte
Zerbitzuetako
profesionalak

2. “E kasuaren
susmoa kodea”
hezkuntza
erregistroetan

3. “SS kasuaren
susmoa
kodea” gizarte
erregistroetan

Hezkuntzako
profesionalak

b) E
 sku hartzeko
proposamena.

Gizarte
Zerbitzuetako
profesionalak

a) Familiaren erroldatzeagiria eguneratuta.
b) N
 ANaren, familia-liburu
osoaren, edo haurraren
erregistroko inskripzioaren fotokopia.
c) A
 itaren, amaren edo
legezko ordezkariaren
NANaren fotokopia

a) Arreta goiztiarrari
buruzko
informazio
triptikoa
b) F
 amilientzako
arreta goiztiarrari
buruzko gida

d) A
 rreta goiztiarreko balorazioaren xederako txosten tekniko adierazgarriak, txosten osagarriak
ere erantsi daitezkeelarik
(osasunekoak, gizartekoak, psikologikoak,
pedagogikoak).

F Gurasoak eta/edo legezko ordezkariak

AGBT
7. ESKAERA
JASO

Eskaera
normalizatua

Zuzendu

8. FAMILIARI
HITZORDUA
EMAN

9. DIZIPLINA ARTEAN
BALORATU

Ebazpena

F
Haurrak eta
haien gurasoak
eta/edo legezko
ordezkariak

10. ESKU HARTU
BEHAR DEN
ERABAKI

Osasuneko profesionalak

Hezkuntzako profesionalak
Eskaera EZ
normalizatua

EZ (ezestea)
prozesua amaitu
eta kasua
artxibatu
EZ (ezestea)
prozesua amaitu
eta kasua
artxibatu

Gizarte Zerbitzuetako
profesionalak

Balorazio-txostena
* Arreta Pertsonalizatuko Plana

20

BIZKAIKO
ARRETA GOIZTIARREKO
BALORAZIO TALDEAREN
(AGBT) JARDUNBIDE
EGOKIEN GIDA

11. APP* EGIN

ABko gizarte ekintzak (GEP*)
LMAko gizarte ekintzak
Osasun ekintzak
Hezkuntza ekintzak
Beste ekintza batzuk

Koordinatzaileari esleitu
(GEP egonez gero)

Koordinatzaileari esleitu
(GEP egonez gero)

AGri buruzko informazio zorro
bat eman, hauek jasoz:
a) Gizarte zerbitzuen gutuna
b) Z
 entroen zerrenda
c) Eskubideak eta betebeharrak
* GEP: Gizarte zerbitzuen esku-hartze plana

AGBT

AGBT

12. KOMUNIKATU

13. ESKU HARTU

14. INFORMATU

15. GAINBEGIRATU
ETA EBALUATU

16. BIDERATZEAK
ERRAZTEA*

ARRETA PERTSONALIZATUKO PLANA (APP)

	Zerbitzu Espezializatuetako eta
AGETetako profesionalak

Bko gizarte ekintzak
LMAko gizarte ekintzak

Oinarrizko gizarte profesionalak

Osasun ekintzak

Osasuneko profesionalak

Hezkuntza ekintzak
Beste ekintza batzuk

Hezkuntzako profesionalak

F

Beste profesional batzuk

HGAGZ** hautatzea

Gurasoak eta/edo
legezko
ordezkariak

Hala badagokio, mendekotasunaren edo desgaitasunaren balorazioa eskatu

* Bideratzeak profesionalen artean partekatutako esku-hartzean
** HGAGZ: Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroak. Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET)
dauden egiturak dira, eta haietatik egiten dira hauen esku-hartzeak, AGBTrekin lankidetzan eta koordinatuta.

AGBT
18. HITZORDUA EMAN ETA/EDO
INFORMAZIOA ESKATU

17. ALTA HASI

2 hilabete
lehenago

19. EBATZI

20. TXOSTENAK
EGIN

F
FAMILIAK

21.
KOMUNIKATU

F
PROFESIONALAK

ean bertan

1. Amaiera
txostena

FAMILIAK

2. Trantsizio
txostena

PROFESIONALAK

ARRAZOIAK
Helburuak beteta

Prozesua amaituta

> 6 urte

Trantsizioa

Borondatez uztea

Prozesua amaituta

Nahi gabe uztea (heriotza)

Prozesua amaituta

Baldintzak ez betetzea

Prozesua amaituta

Legezko arrazoiak

Prozesua amaituta

BIZKAIKO
ARRETA GOIZTIARREKO
BALORAZIO TALDEAREN
(AGBT) JARDUNBIDE
EGOKIEN GIDA
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4.JARDUNBIDE EGOKIAK DETEKZIOAN
DEFINIZIOA
Arreta goiztiarreko zerbitzua behar dezaketen kasuak horretan diharduten hiru sistemetako edozeinetatik hautematen dira. Profesionalen iritziz esku hartu behar denean, haurraren
gurasoei eta/edo legezko ordezkariei esango diete arreta goiztiarraren beharra baloratzeko
eskaera bat egitea komeni dela. Horretarako, esku-hartze partekatuan bideratzeko txostena
prestatuko dute.
Detekzio fasean lau eginkizun nagusi egiten dira:
1. Kasua hauteman.
2. Kasuaren informazio adierazgarria bildu.
3. Bideratzeko txostena egin.
4. Arreta goiztiarreko premiak baloratzeko eskaera.

DETEKZIOA
PROZESUA
1.
HAUTEMAN

Osasuneko
profesionalak

2. SUSMOA
ERREGISTRATU

1. “S kasuaren
susmoa kodea”
Osabide
Globalaren
historian

3. HARREMANETAN JARRI

Osasuneko
profesionalak

4. AGBTRI
INFORMATU

5. BALORAZIOA ESKATU

6. INFORMATU

Bideratzeko txostenaren bidez.
Atal hauek jaso
behar ditu txosten
horrek:

Eredu normalizatuaren bidez (S841), informazio hau
ere jasoz:

Familiei arreta
goiztiarraren
informazio zorroa
ematea, informazio
honekin:

a) Egoeraren txostena.

Hezkuntzako
profesionalak

Gizarte
Zerbitzuetako
profesionalak

2. “E kasuaren
susmoa kodea”
hezkuntza
erregistroetan

3. “SS kasuaren
susmoa
kodea” gizarte
erregistroetan

Hezkuntzako
profesionalak

Gizarte
Zerbitzuetako
profesionalak

b) E
 sku hartzeko
proposamena.

a) Familiaren erroldatze-agiria eguneratuta.
b) N
 ANaren, familia-liburu
osoaren, edo haurraren
erregistroko inskripzioaren fotokopia.
c) A
 itaren, amaren edo
legezko ordezkariaren
NANaren fotokopia

a) Arreta goiztiarrari
buruzko
informazio
triptikoa
b) F
 amilientzako
arreta goiztiarrari
buruzko gida

d) A
 rreta goiztiarreko balorazioaren xederako txosten tekniko adierazgarriak, txosten osagarriak
ere erantsi daitezkeelarik
(osasunekoak, gizartekoak, psikologikoak,
pedagogikoak).

F Gurasoak eta/edo legezko ordezkariak
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1. D
 etekzio prozesua gurasoek eta/edo legezko ordezkariek, zein osasun, hezkuntza edo gizarte zerbitzuetako sistemetako profesionalek has dezakete. Lehen kasurako, gurasoek
edo legezko ordezkariek hiru sistemetatik edozein erabil dezakete kasuaren susmoa bideratzeko. Bigarrenean, kasua susmatzen dutenean, profesionalek bahetzeko protokoloak
aplikatuko dituzte bakoitzaren sistemetan onartutako kasuak hautemateko.
2. H
 iru sistemetako profesionalek kasuaren susmoa erregistratuko dute hura ezagutu orduko. Horretarako, funtsezkoa da lehenago erregistro-sistema baten protokoloa definitzea,
baimen informatua lortzea ziurtatu eta estandarizatzen duena; hiru sistemetako sistema
informatikoetan kasuaren susmoaren kodeak gaitzea aurreikustea; eta elkarrekin jardun
ahal izateko erregistro bakar bat sortzen aurrera egitea, hiru sistemen artean erregistratutako informazioa partekatu ahal izateko.
3. Balizko kasua erregistratu ondoren, eta beharrezkotzat jotzen bada, sistema bakoitzeko
profesionalek elkarrekin kontaktatu ahalko dute AGBTri bidali beharreko bideratze txostena egiteko behar den informazioa biltzeko, familiaren baimena lortu ondoren.
4. Kasua hauteman duen profesionalak bideratze txostena egingo du, atal hauek bilduz:
a) Egoeraren txostena: xehetasunez azalduko lituzke haurrak dauzkan zailtasunak, baita haren garapen orokorraren egoera eta hark dakartzan premiak ere.
b) Esku hartzeko proposamena: hartutako neurrien berri emango du, eta etorkizunean
haren ustez hartu behar direnak proposatuko ditu, kasu hauetako edozein adieraziz:
(a) kasuak proposamena bidali duenean bakarrik artatzen jarraitzea, (b) kasua zerbitzu igorlearen eta beste zerbitzu baten edo batzuen artean partekatutako esku-hartzean artatzea, eta (c) kasua proposamena bidaltzen duen zerbitzuak ez beste batek
edo batzuek artatzea.

ESKAERA NORMALIZATUKO PROZESUA
5. B
 ideratze txostenarekin batera, Arreta Goiztiarreko Zerbitzuaren balorazio eskaera
aurkeztuko da, S841 eredu normalizatuaren arabera egingo dena (ikus 1. eranskina). Eskaera hori gurasoek eta/edo legezko ordezkariek egingo dute, eta agiri hauek ere aurkeztu
beharko dituzte:
a) Familiaren erroldatze-agiria eguneratuta.
b)	NANaren, familia-liburu osoaren, edo haurraren erregistroko inskripzioaren fotokopia.
c) Aitaren, amaren eta/edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
d)	Arreta goiztiarreko balorazioaren xederako txosten tekniko adierazgarriak, txosten
osagarriak ere erantsi daitezkeelarik (osasunekoak, gizartekoak, psikologikoak, pedagogikoak).
Eskaera Bizkaiko Lurralde Historikoko AGBTri aurkeztu ahalko da, toki hauetan:
a) Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistroetan.
b) Euskal osasun sistemako haurren arreta zerbitzuetan.
c) Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan eta Berritzeguneetan.
d) Udalaren gizarte zerbitzuak.
e) Haurreskolak partzuergoaren mendeko haur eskoletan, eta udal eskoletan.
f) Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez
g)	
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bide erabilita.
Edozein kasutan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldeari
bidaliko zaizkio eskabide guztiak
6. A
 rreta goiztiarraren premiaren balorazioa formalki eskatzeko unean, gurasoei eta/edo legezko ordezkariei arreta goiztiarraren informazio zorro bat emango zaie, informazio
hau jasoko duena:
a) Arreta goiztiarraren informazio triptikoa
b) Familientzako arreta goiztiarrari buruzko gida
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INFORMAZIO-KONTSULTAN DAGOEN PROZESUA

•G
 erta daiteke prozesua eskaera informal (edo normalizatu gabeko) baten bidez hastea.

Hala gertatzen da aitak, amak edo legezko ordezkariak informatzeko kontsulta bat egiten
duenean bigarren mailako arretako gizarte zerbitzuetan. Kasu horretan, kasu egiten dion
profesionalak kontsulta erregistratu eta, une horretan, kontsulta egiten duenari premiak
baloratzeko eskaera normalizatua hasteko baimena sinatzeko eskatuko dio, baita eskaera
normalizatuarekin batera eman behar dituen agiriak aurkezteko ere.

• A itak, amak edo legezko ordezkariak lehen mailako arretako gizarte zerbitzuetan informatzeko kontsulta bat egiten duenean, kasuari buruz informatzeko haien baimen informatua
lortu ondoren, oinarrizko zerbitzuek bigarren mailako gizarte zerbitzuei jakinaraziko diete
balizko kasu bat dagoela, azken horiek erregistratu eta gurasoei edo legezko ordezkariari
balorazio normalizatuaren eskaera hasteko behar diren baimena eta agiriak eska ditzaten.

KASUEN DETEKZIOA
OSASUN SISTEMA

GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA

HEZKUNTZA SISTEMA

Osasun sistemak hauetan hautematen Gizarte zerbitzuen sistemak hauetan Hezkuntza sistemak hauetan hautemaditu kasuak:
hautematen ditu kasuak:
ten ditu kasuak:
(1) Lehen mailako arretan
(2) Bigarren mailako arretan
Kasuen detekzioa, alerta kliniko bereziko egoeran, zaintzaren bidez egiten da zerbitzu, unitate eta programa hauetan:
(1) Jaioberrien unitateetan.
(2) Jaiotza aurreko edo jaiotza inguruko arrisku-faktoreak dauzkaten
jaioberrien jarraipenean.
(3) Pisu oso urria duen garai aurreko
jaioberriaren jarraipenean.

(1) Gizarte zerbitzuen lehen mailako
arretan.

Ikastetxe publikoetan

Ikastetxe itunduetan
(2) Gizarte zerbitzuen bigarren mailako arretan, (a) emakumeen eta
haurren eta (b) mendekotasuna Kasuen detekziorako haurren hiru jaeta desgaitasuna baloratzeko zer- rraipen mota erabiltzen dira:
bitzuen bidez.
1. H
 aurraren garapenaren jarraipena
(3) 
Familiek haurrei buruz kasuak
garapenaren errutinazko zaintza
hautematea errazten duten egoefasean.
rak ere jakinaraz diezazkiekete gi2. H
 aurraren garapenaren jarraipena
zarte zerbitzuei.
berariazko detekzio fasean.

(4) 
Jaioberrien sortzetiko gaixotasu- Kasuen detekzioa dakarten alerta benen baheketa programan.
reziko egoeren arabera, profil hauek be(5) 
Gorreriaren detekzio goiztiarreko reizten dira:
programan edo, geroago haute1. 
Garapenaren nahasmendua diagmanda, agerpen berantiarreko ennostikatuta duten adingabeak.
tzumen galerarenean, zeina ORL
patologiari edo arrisku-faktore jakin
2. Garapenean atzerapen nabarmena
batzuei lotuta egon ohi baita.
duten adingabeak.
(6) 
Haurren osasun programan eta
3. 
Garapenaren nahasmendua eraarrisku neurologikoko faktoreak
giteko probabilitate handia duen
dituzten haurren jarraipenean, oiarrisku psikosozialaren ziozko kalnarrizko osasun laguntzako pediateberatasun bereziko egoeran dautrian.
den adingabeak eta familiak.
(7) Neuropediatriako unitateetan.
4. 
Garapenaren nahasmendua era(8) Errehabilitazio zerbitzuetan.
giteko probabilitate handia duen
(9) 
Ospitale loturako psikiatria zerbiarrisku neurobiologikoaren ziozko
tzuetan eta ospitalez kanpoko haur
kalteberatasun bereziko egoeran
eta gazteen osasun mentalean.
dauden adingabeak.

3. U
 mearen garapenaren jarraipen
EZ OHIKOAK.
Kasuen detekzioa dakarren alerta bereziko egoera gertatzen da haurrek hezkuntzako laguntza premia bereziak sor
ditzaketen garapenaren nahasmenduak dauzkatenean.

Adierazleak: 1. Sistema bakoitzak urtean AGBTk baloratzeko hautemandako kasuen kopurua.
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JARDUNBIDE EGOKIAK

ADIERAZLEAK

1. 
Arreta goiztiarreko premiak hautemateko baheketa- 1.	Operatibo dauden baheketa-protokoloen kopurua sistemako
-protokoloak edukitzea.
(bat sistemako)
2. Kasuak ahalik eta lasterren hautematea.

2A. 	Kasu berrien susmo erregistroen kopurua sistemako (ikus
xehetasuna hurrengo diapositiban).
2B. 	Kasuaren susmoaren eta baheketa-protokoloaren
aplikazioaren batez beste itxaronaldia (egon kopurua)
sistemako eta urteko.

3. Kasu berrien susmoaren aurrean adikor egotea, fami- 3A. 	Familiaren hasierako kontaktuagatik hautemandako kasuen
liak agente gisa sartuz detekzioan; haiekiko komunikopurua / Sistemako eta urteko hautemandako kasuen kopurua
kazioa ziurtatuz.
guztira.
3B. 	Gizarte zerbitzuen sistemak familiei emandako arreta
goiztiarrari buruzko informazio zorroen kopurua.
4. Kasuak hauteman eta koordinatzeko irizpideak eta 4. 	Prestakuntza iraunkorreko ikastaroen kopurua.
bitartekoak ezagutu eta haietako prestakuntza jasotzea.
5. Kasu bakoitzaren oinarrizko datuak biltzen dituen infor- 5. 	Elkarrekin erabil daitekeen informazio sistema bat egotea,
mazio sistema bakar eta partekatu bat izateko urratsak
sistemen artean komunikazioa eta informazio trukea ziurtatzen
ematea; hiru sistemen arteko komunikazioa ziurtatuz.
dituena.
6. Sistema bakoitzaren eskumen-eremuan kokatzen di- 6. 	Sistema jakin batean bideratu ez diren kasuen kopurua /
ren arreta goiztiarreko esku-hartzeak nork bere gain
Sistema horrek urtean hautemandako kasuen kopurua.
hartzea.

JARDUNBIDE EGOKIAK

ADIERAZLEAK

2A. Sistema bakoitzaren xehetasuna:
Osasun sistema
2A1. Idatzohar kopurua Osabide Globalen “S kasuaren susmoa kodea”rekin erregistratutako historia
klinikoetan.
2A2.Programa kontratuan S kodea ezarri eta erabiltzeko helburua lortzen duten OSIS kopurua.
Hezkuntza sistema
2A3. Berariazko detekziorako behatutako kasuen kopurua / errutinazko behaketa pean egondako biztanleak
urteko.
2A4. AGBTri balorazio eskaria egindako kasuen kopurua / Berariazko detekziorako behatutako kasuen kopurua
urteko.
2A5. Hauteman eta hezkuntza erregistroetan “E kasuaren susmoa kodea”rekin erregistratutako susmo berrien
kopurua.
Gizarte zerbitzuen sistema
2A6. Gizarte zerbitzuen erregistroetan “SS kasuaren susmoa kodea”rekin erregistratutako susmo berrien
kopurua.
Kasuaren susmoak erregistratu ahal izateko, sistemek dagozkien kodeak ezarri behar dituzte euren erregistro
elektronikoetan.
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5.JARDUNBIDE EGOKIAK BALORAZIOAN
DEFINIZIOA
AGBTk baloratuko du arreta goiztiarra behar den, gurasoek eta/edo legezko ordezkariak parte hartuta. Lau eginkizun nagusi dauzka balorazio faseak:
1. Arreta goiztiarraren eskaera kudeatzea.
2. Kasuaren informazio adierazgarria bildu.
3. AGBT osatzen duten osasun zerbitzuetako, hezkuntza zerbitzuetako eta gizarte zerbitzuetako profesionalen artean haurraren premiak koordinatuta baloratzea.
4. Beharrezkoa bada, eta balorazio horretan oinarrituta, arreta pertsonalizatuko plan
bat (APP) egitea, bertan haurrari, haren familiari eta haren inguruneari lotutako helburu orokorrak adieraziz; eta esku hartzeko modalitate terapeutikoa, haren maiztasuna, jarraipena eta aurreikusitako iraupena zehaztuz. APPk aurreikusitako jarduketa guztiak jasoko ditu, osasunaren, hezkuntzaren eta/edo gizarte zerbitzuen arlorako.

PROZESUA
AGBT
7. ESKAERA
JASO
Eskaera
normalizatua

Zuzendu

8. FAMILIARI
HITZORDUA EMAN

9. DIZIPLINA ARTEAN
BALORATU

Ebazpena

F
Haurrak eta
haien gurasoak
eta/edo legezko
ordezkariak

10. ESKU HARTU
BEHAR DEN
ERABAKI

Osasuneko profesionalak

Hezkuntzako profesionalak
Eskaera EZ
normalizatua

EZ (ezestea)
prozesua amaitu
eta kasua
artxibatu
EZ (ezestea)
prozesua amaitu
eta kasua
artxibatu

Gizarte Zerbitzuetako
profesionalak

Balorazio-txostena
* Arreta Pertsonalizatuko Plana

11. APP* EGIN

ABko gizarte ekintzak (GEP*)
LMAko gizarte ekintzak
Osasun ekintzak
Hezkuntza ekintzak
Beste ekintza batzuk

Koordinatzaileari esleitu (GEP
egonez gero)

Koordinatzaileari esleitu (GEP
egonez gero)

AGri buruzko informazio zorro
bat eman, hauek jasoz:
a) Gizarte zerbitzuen gutuna
b) Z
 entroen zerrenda
c) Eskubideak eta betebeharrak
* GEP: Gizarte zerbitzuen esku-hartze plana

BIZKAIKO
ARRETA GOIZTIARREKO
BALORAZIO TALDEAREN
(AGBT) JARDUNBIDE
EGOKIEN GIDA
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PROZESUA
7. Balorazio prozesua bideratze txostena eta balorazio normalizatuaren eskaera jasotzean hasten da, eskatutako agiriekin batera. Balorazio eskaera ez-normalizatuak zuzendu beharko dira AGBTri aurkeztu aurretik.
8. Ondoren hitzordua emango zaie haurrei, gurasoei eta/edo legezko ordezkariei, helburu
hauekin: (1) kasuaren informazio adierazgarria osatzea, (2) haurren eta haien familien
premiak baloratzea, eta (3) balorazio prozesuan parte hartzen uztea.
9. Balorazioa osasun sistemako, hezkuntza sistemako eta gizarte zerbitzuen sistemako adituen diziplinarteko talde batek egingo du, zeinak koordinatuta lan egingo du kasuak
baloratzen eta proposamen teknikoak egiten.
10.	Balorazioaren ondoren, eta hautemandako premietan oinarrituta, AGBTk esku hartu
behar denetz ebaluatuko du, eta dagokion ebazpena emango da.
11. Esku hartu behar bada, AGBTk Arreta Pertsonalizatuko Plan bat (APP) egingo du.
APPk garatuko diren ekintza guztiak jasoko ditu, Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET) eta arretan esku hartuko duten osasun, hezkuntza eta/edo gizarte zerbitzuen mendeko profesionalek egingo dituztenak. Zehazki, APPk ekintza hauek jaso ahalko ditu:
a)	Bigarren mailako arretako (AB) gizarte ekintzak, gizarte zerbitzuen esku-hartze planean (GEP) jasotakoak
b)	Lehen mailako arretako (LMA) gizarte ekintzak
c)	Osasun ekintzak
d)	Hezkuntza ekintzak
e)	Beste ekintza batzuk
APPk gizarte zerbitzuen esku-hartze bat jasotzen badu, arretaren koordinatzaile bat izendatuko da, eta bera izango da erreferentziako pertsona, bai familiarentzat, bai AGETko profesionalentzat.
GEP gurasoei eta/edo legezko ordezkariei proposatzeko unean, arreta goiztiarrari buruzko
informazio zorro bat emango zaie, informazio hau jaso beharko duena:
a)
b)
c)

Gizarte zerbitzuen gutuna
AGko zentroen zerrenda
AGko eskubideak eta betebeharrak

ZERBITZUAK

ADIERAZLEAK

AGBT
AGBTi dagokio zerbitzu hauek ematea:
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1. E
 dozein sistemak AGBTri bidalitako informazioa aztertu, egituratu eta laburtzea.

1. 	Jasotako informazioaren laburpen bat duten ebaluatutako kasuen kopurua (Ebaluatutako kasuen % 75ek
jasotako informazioaren laburpena daukate).

Gai hauek ebaluatzea:
a) H
 aurraren eboluzioaren egoera eta premiak
b) F
 amiliaren gaitasunak eta premiak
c) Testuinguruko faktoreak
Hori dena: familia elkarrizketatuz, behatuz, eskalak eta testak erabiliz,
egoera-txostena irakurriz, balorazio medikoa aztertuz, gizarte zerbitzuen balorazioa aztertuz eta/edo hezkuntza balorazioa aztertuz.

2A 	Ebaluatutako eskaeren kopurua/ Balorazio-eskaeren
kopurua (Eskaeren % 100 ebaluatzen dira).

BIZKAIKO
ARRETA GOIZTIARREKO
BALORAZIO TALDEAREN
(AGBT) JARDUNBIDE
EGOKIEN GIDA

2B. 	
Aipatutako hiru alderdiak kontuan hartu dituzten
ebaluatutako kasuen kopurua (Ebaluatutako kasuen
% 75ek aztertu dituzte aipatutako hiru alderdiak).

ZERBITZUAK

ADIERAZLEAK

AGBT
3. E
 sku hartzeko proposamen bat egitea, ezarritako laguntzak
behar direnetz aztertzen duena eta, hala badagokio, laguntza osagarri berriak zehaztea.

3A. 	Esku hartzea erabaki den eskaeren kopurua / Balorazio eskaeren kopurua guztira.

4. A
 PP egin.

4A. 	APP egiteko kasuan esku hartzen duten sistemek elkarrekin egindako prozedura normalizatu bat egotea.

3B. 	Esku ez hartzea erabaki den eskaeren kopurua / Balorazio eskaeren kopurua guztira.

4B. 	Esku hartzea erabakitzen den balorazioetatik APP bat
dutenen kopurua (esku hartzea erabaki den balorazioen % 100ek daukate APP bat).

SARTZEKO IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

AGBT
1. B
 alorazio eskaera normalizatuak egotea.

1. Balorazio eskaera normalizatuen kopurua / Eskaeren kopurua guztira
sistemako eta urteko.

2. Balorazio eskaera EZ normalizatuak eta zuzenduak egotea.

2. Balorazio eskaera EZ normalizatuen eta zuzenduen kopurua / Eskaeren
kopurua guztira sistemako eta urteko.

JARDUNBIDE EGOKIAK

ADIERAZLEAK

1. Haurren eta haien familien premiak ahalik eta lasterren
ebaluatzea eta, nolanahi ere, 50 egunetik beherako epe
batean.

1. B
 aloraziorako hitzordua 50 egunetiko gorakoa duten kasuen kopurua / Baloraziorako hitzordua duten kasuen kopurua guztira sistemako eta urteko.

2. Haurraren familiak eta inguruneak hitz eta parte hartzea
erraztea, balorazioa eta arreta pertsonalizatuko plana
egiten parte hartzea sustatzea, prozesu horretan familiei informazioa eta aholkularitza eskaintzea.

2A. Familiei egokitutako material informatiboa egotea.

3. 
Zerbitzuak borondatezkoak eta subsidiarioak direla
ziurtatzea. Zerbitzu horietan sartzea, haien jarraipena eta
emateari uztea borondatezkoa izango da beti eta, nolanahi
ere, senideen eta, bereziki, gurasoen eta/edo legezko ordezkarien eskubideak eta betebeharrak errespetatuko dira.
Administrazio publikoek subsidiarioki jardungo dute, haurraren interes gorena bermatuz beti.

3. F
 amiliek eta/edo legezko ordezkariak balorazio aldian borondatez utzitakoen kopurua / Baloratutako kasuen kopurua guztira sistemako eta urteko.

2B. Batez besteko puntuazioa familiek jasotako informazioari
eta aholkularitzari dagokien gogobetetzearen inkestako
galderan (7,5etik gorako batez besteko puntuazioa familiek jasotako informazioari eta aholkularitzari dagokien gogobetetzearen inkestako galderan).

BIZKAIKO
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6.JARDUNBIDE EGOKIAK ESKU-HARTZEAN
DEFINIZIOA
Haurren eta haien familien premien balorazioan oinarrituta, AGBTk APPa diseinatuko du, eta
bertan zehaztuko dira koordinatutako jarduketak, bikoizketak ekidinez, haurraren garapenean ikusitako nahasmenduen edo disfuntzioen ondorio negatiboak ezabatzea edo murriztea, eta bigarren mailako edo nahasmendu bati edo arrisku handiko egoera bati lotutako urritasun edo defizit bat agertzea saihestea edo murriztea bilatzen dutenak, haren
integrazioa eta autonomia pertsonala sendotuz. APPak jarduketa arlo hauek jasoko ditu:
A) Haurraren arreta arloa, zeinean esku-hartze arloak eta, hala badagokio, zerbitzu
zehatzak, eta bakoitzaren maiztasuna eta iraupena zehaztuko baitira. Hauek izan
ahalko dira beharrezko zerbitzuak: Psikomotrizitatea, psikoterapia, fisioterapia, logopedia, gizarte lana, psikopedagogia, psikologia, lanbide-terapia, gizarte zerbitzuetako hezkuntza eta beste batzuk.
b) F
 amiliaren eta/edo legezko ordezkarien arreta arloa, zeinean familiarentzako laguntza eta aholkularitza ekintzak zehaztuko baitira.
c) Eskolako arreta arloa, zeinean helburu pedagogikoak zehaztuko baitira, Berritzegune - Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroekin lan eginez.
d) Ingurunean esku hartzeko arloa, zeinean, beste gizarte zerbitzu batzuekin lan eginez, oztopo fisikoak eta sozialak gainditzeko jarduketak diseinatu eta egingo baitira,
ingurune naturala kontuan hartuz.
Lau eginkizun nagusi dauzka esku-hartze faseak:
1.	Familiekin eta profesionalen artean Arreta Pertsonalizatuko Plana (APP) komunikatzea
2.	Arreta goiztiarreko esku-hartzea.
3.	APPa gainbegiratu eta ebaluatzea.
4.	Bideratzeak kudeatzea profesionalen artean partekatutako esku-hartzean.
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PROZESUA
AGBT

AGBT

12. KOMUNIKATU

13. ESKU HARTU

14. INFORMATU

15. GAINBEGIRATU
ETA EBALUATU

16. BIDERATZEAK
ERRAZTEA*

ARRETA PERTSONALIZATUKO PLANA (APP)

Bko gizarte ekintzak

F

	Zerbitzu Espezializatuetako eta
AGETetako profesionalak

LMAko gizarte ekintzak

Oinarrizko gizarte profesionalak

Osasun ekintzak

Osasuneko profesionalak

Hezkuntza ekintzak
OBeste ekintza batzuk

Hezkuntzako profesionalak
Beste profesional batzuk

HGAGZ** hautatzea

Gurasoak eta/edo
legezko
ordezkariak

Hala badagokio, mendekotasunaren edo desgaitasunaren balorazioa eskatu

* Bideratzeak profesionalen artean partekatutako esku-hartzean
** HGAGZ: Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroak. Arreta Goiztiarreko Esku-hartze Taldeak (AGET)
dauden egiturak dira, eta haietatik egiten dira hauen esku-hartzeak, AGBTrekin lankidetzan eta koordinatuta.

12. Esku-hartze prozesua gurasoei eta/edo legezko ordezkariei APPa komunikatu ondoren
hasten da, haiek ekintza hauek egin ahal izateko:
a) Haurren Garapeneko eta Arreta Goiztiarreko Zentroa (HGAGZ) hautatu
b) H
 ala badagokio, mendekotasunaren edo desgaitasunaren balorazioa eskatu
13. Familiek zentroa hautatu ondoren, aurreikusitako esku-hartzeari ekingo zaio. Ahalik
eta lasterren eskuratu beharko da esku-hartzea eta gehienez ebazpena jakinarazi eta
biharamunetik hilabeteko epean. Esku-hartzean zenbait arlotako profesionalek parte
hartu ahalko dute. APPak gizarte zerbitzuen esku-hartze plan bat (GEP) badauka, Arreta Goiztiarreko Taldeek (AGET) esku hartuko dute hura burutzeko. APPan lehen mailako arretako gizarte zerbitzuek egin beharreko ekintzarik, eta/edo osasun ekintzarik eta/
edo hezkuntza ekintzarik badago, zerbitzu horietako profesionalek esku hartuko dute.
14.	
Esku-hartzeak dirauen bitartean, esku hartzen duten profesionalek eta AGBTk elkar informatuko dute esku-hartzearen bilakaerari buruz.
15. AGBTk arreta goiztiarreko esku-hartzearen bilakaera gainbegiratu eta ebaluatuko
du. Horretarako, funtsezkoa da arretan esku hartzen duten profesionalen artean komunikazio arina egotea. Ildo horretatik, profesionalen arteko koordinazioa hobetzeko proposamenak egin beharko dira.
16.	
Laguntzaren segida ziurtatzeko, AGBTk profesionalen artean partekatutako esku-hartzeetako bideratzeak ziurtatuko ditu. Horretarako, koordinazio mekanismoak
ezarriko dira kasuak bideratu, jarraipena egin eta informazioa trukatzeko.
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ZERBITZUAK
OSASUN SISTEMA

1. 
Jaioberrien unitateetan egiten diren
jarduerak.
2. Jaiotza aurreko edo jaiotza inguruko
arrisku-faktoreak dauzkaten jaioberrien jarraipeneko programa.
3. Pisu oso urria duen garai aurreko jaioberriaren jarraipeneko programa.
4. Neurogarapenari eragingo dioten gaixotasun jakin batzuen tratamendu
goiztiarra, gaixotasun horiek jaioberrien sortzetiko gaixotasunen baheketa-programan hauteman ondoren.
5. 
Entzumen-urritasuna duten haurren
arreta egituratua, gorreriaren detekzio
goiztiarreko programan edo, geroago
hautemanda objektibatuta, agerpen
berantiarreko entzumen galerarenean,
zeina ORL patologiari edo arrisku-faktore jakin batzuei lotuta egon ohi baita.
6. 
Lehen mailako arretako pediatrian
arrisku neurologikoko faktoreak dituzten haurren jarraipenean eta haurren
osasun programan sartutako jarduerak.
7. Neurogarapeneko nahasteak dituzten
edo arrisku neurologikoko faktoreak dituzten haurren jarraipenean sartutako
jarduerak, Neuropediatriako unitateetan garatzeko.
8. 
Tratamendua errehabilitazio zerbitzuetan.
9. Errehabilitazio logopedikoa.
10. Esku-hartzea ospitalearekiko loturako psikiatria zerbitzuan.
11. Haur eta gazteen osasun mentaleko
ospitalez kanpoko esku-hartzea.

GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA

1. Arrisku psikosozialagatik kalteberatasun bereziko egoeran dauden adingabe eta familientzako jarduketak.
2. 
Arrisku psikosozialagatik kalteberatasun bereziko egoeran dauden adingabeentzako jarduketak kasu bitan.
osasun eta/edo hezkuntza sistemako
arretaren (1) ez osagarriak eta (2) osagarriak.
3. Garapenaren atzerapena edo nahasmendua duten adingabeentzako jarduketak kasu bitan: osasun eta/edo
hezkuntza sistemako arretaren (1) ez
osagarriak eta (2) osagarriak.
4. 
Desgaitasun eta/edo mendekotasun
motaren bat onartu zaien adingabeentzako jarduketak.
5. Familientzako jarduketak “Guraso Eskolen” bidez.
6. Gizarte zerbitzuen esku-hartze plana
(GEP) arreta goiztiarrean egitea.

HEZKUNTZA SISTEMA

1. Komunikazioa eta hizkuntza garatzeko laguntza.
2. 
Oinarrizko gaitasunak garatzeko laguntza oztopo kognitibo, sentsorial
eta psikikoak dauzkaten ikasleentzat.
3. 
Oinarrizko gaitasunak garatzeko laguntza itsutasuna eta ikusmen-urritasuna dauzkaten ikasleentzat.
4. 
Oinarrizko gaitasunak garatzeko laguntza gorreria edo gorreria eta itsutasuna dauzkaten ikasleentzat.
5. Gaitasun funtzionalak garatzeko eta
curriculumean sartzeko laguntza.
6. Medikuaren preskripzioz bere ikastetxera ohikotasunez joaterik ez duten
ikasleentzako hezkuntza laguntza eta
laguntza terapeutikoa.
7. 
Irakasleentzako kanpoko aholkularitza.

7. 
BFAko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuak izendatutako kasu-koordinatzaileak egindako jarduketak.
8. Harreman eta izapidetze administratiboa Haurren Garapeneko eta Arreta
Goiztiarreko Zentroekin (HGAGZ).
**Adingabeentzako eta/edo haien familientzako jarduketetan zerbitzu hauek
sar daitezke: psikomotrizitatea, psikoterapia, fisioterapia, logopedia, gizarte
lana, psikopedagogia, psikologia, lanbide-terapia, gizarte zerbitzuetako hezkuntza eta beste batzuk, adingabearen
garapenerako edo haren familiarentzat egokitzat jo daitezkeenak.

12. Osakidetzaz kanpo eman eta osasun
sailak finantzatutako osasun laguntza.
Adierazleak: 1. Artatutako kasuen kopurua sistemako eta urteko.

SARTZEKO IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

AGBT
1. AGBTk egindako Arreta Pertsonalizatuko Plan bat
(APP) edukitzea, kasuan parte hartzen duten profesional guztien artean partekatua.

1. Elkarrekin erabil daitekeen erregistro elektroniko bat egotea, zeinean APPa kontsulta baitaiteke eta kasuan parte hartzen duten
profesional guztiak sar daitezkeen.
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SARTZEKO BERARIAZKO IRIZPIDEAK (SBI)
OSASUN SISTEMA

GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA

HEZKUNTZA SISTEMA

Arreta goiztiarra jasotzen duten taldeen Arreta goiztiarra jasotzen duten tal- Arreta goiztiarra jasotzen duten talarabera SBI hauek bereizten dira
deen arabera SBI hauek bereizten dira
deen arabera SBI hauek bereizten dira
1. 	Jaioberriak jaioberrien unitateetan.
1.	
Arrisku psikosozialagatik kalteberatasun bereziko egoeran dauden
	SBI: diagnostiko klinikoa unitate horietan
adingabeak eta hauen familiak.
artatutako haurrengan.
2.	
Jaiotza aurreko edo jaiotza inguruko 	SBI: Arrisku psikosoziala behar bezala
justifikatu beharko da, BFAko Arreta
arrisku-faktoreak dauzkaten jaiobeGoiztiarreko Zerbitzuko profesionarriak.
lek egindako balorazio bio-psikosozial
	SBI: irizpide klinikoa garapenari eragin
baten bitartez.
diezaiokeen arrisku-faktoreak dauzkaten haurrengan.
2.	
Arrisku neurobiologikoagatik kalteberatasun bereziko egoeran dauden
3.	
Pisu oso urria duten garai aurreko jaiohaurrak.
berriak.
SBI: Arrisku neurobiologikoa behar
	SBI: diagnostiko klinikoa <1.500g izanda 	
bezala justifikatu beharko da, BFAko
edo ernaldian <32 aste eginda jaiotako
Arreta Goiztiarreko Zerbitzuko profehaurrengan.
sionalek egindako balorazio bio-psiko4.	
Sortzetiko gaixotasunak dauzkaten
sozial baten bitartez.
haurrak.
Garapenaren
atzerapena
edo
	
SBI: diagnostiko klinikoa hipotiroidis- 3.	
nahasmendua duten haurrak.
moa, fenilzetonuria, gantz-azidoen β-oxidazioaren akatsak, azidemiak, eta abar 	
SBI: Erasan esanguratsua dagoela
dauzkaten haurrengan.
behar bezala justifikatu beharko da,
BFAko Arreta Goiztiarreko Zerbitzu5.	
Entzumen-urritasuna edo agerpen beko profesionalek egindako balorazio
rantiarreko entzumen galerara duten
bio-psikosozial baten bitartez.
haurrak, zeina ORL patologiari edo
arrisku-faktore jakin batzuei lotuta
4.	
Desgaitasun eta/edo mendekotasun
egon ohi baita.
motaren bat onartu zaien haurrak.
	SBI: diagnostiko klinikoa gorreria sakona
	SBI:
duten eta inplante kloklearrerako hauta-D
 esgaitasunarekin (% =>33)
gai diren haurrengan, eta gorreria neu- Mendekotasunarekin (I, II, III gradua)
rritsua duten eta audifonoa behar duten
haurrengan.
5.	
“Guraso Eskoletan” parte hartzen
6.	
Arrisku neurologikoko faktoreak
duten familiak.
dauzkaten haurrak lehen arretako pe	
SBI:
Arreta goiztiarreko programan
diatrian.
sartutako seme-alabak dauzkaten fa	SBI: irizpide klinikoa arrisku neurologikomiliak hauta daitezke.
ko faktoreak dauzkaten haurrengan.
7.	
Errehabilitazio premiak dituzten haurrak.
	SBI: preskripzio klinikoa unitate horietan
artatutako haurrengan.
8.	
Errehabilitazio logopedikoko premiak
dituzten haurrak.
	SBI: diagnostiko klinikoa irensketan zenbait etiologiatako nahasmenduak, ahosabai-arrailak, erbi-ezpainak, hortzen
agenesiak eta ezpain- ahosabai- arrailak
dauzkaten haurrengan, kalte neurologikoa edo beste arazo batzuengatik (gastrostomia, zunda luzeak, esofagoaren
kirurgia...) ahoaren erabileraren errefusa
aktiboak dauzkatenengan.
9.	
Prestazio ortoprotesiokoa behar duten
haurrak.
	SBI: preskripzio klinikoa ortesiak, kanpoko
protesiak, gurpil-aulkiak eta audifonoak
behar dituzten haurrengan.
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1.	
Komunikazioaren eta hizkuntzaren garapenean arazoak dauzkaten haurrak.
	SBI: Hezkuntza Premia Berezitarako (HPB) aholkularitzaren balorazio
psikopedagogikoa, hark erabakita
EHI irakaslearen balorazio batekin
osa litekeena.
2.	
Oinarrizko gaitasunak garatzeko
arazoak dauzkaten haurrak oztopo kognitibo, sentsorial eta psikikoak dauzkaten ikasleentzat.
	SBI: Hezkuntza Premia Berezitarako (HPB) aholkularitzaren balorazio
psikopedagogikoa, hark erabakita
EHI irakaslearen balorazio batekin
osa litekeena.
3.	
Oinarrizko gaitasunak garatzeko
arazoak dauzkaten haurrak itsutasuna eta ikusmen-urritasuna
dauzkaten ikasleentzat.
	SBI: Hezkuntza Premia Berezitarako
aholkularitzaren balorazio psikopedagogikoa eta IBTren edo gorreria
duten ikasleen koordinakundearen
laguntza.
4.	
Oinarrizko gaitasunak garatzeko
arazoak dauzkaten haurrak gorreria edo gorreria eta itsutasuna
dauzkaten ikasleentzat.
	SBI: Hezkuntza Premia Berezitarako aholkularitzaren balorazio psikopedagogikoa. Zeinu-hizkuntzaren
interpretatzailearen kasuan, HPBko
aholkularitzak Gorreria duten Ikasleen Koordinakundearen laguntza
jaso ahalko du. Puntu hauek ere hartuko dira kontuan sartzeko: Lehenengo matrikula, aprobetxamendu
maila, eta araudiz ezarritako beste
batzuk.
5.	
Gaitasun funtzionalaren garapeneko eta curriculumean sartzeko
arazoak dauzkaten haurrak.
	SBI: Hezkuntza Premia Berezitarako aholkularitzaren balorazio psikopedagogikoaren bidez sartuko da,
fisioterapeutaren eta okupazio-terapeutaren laguntzarekin. Gainerako zerbitzuak aipatu baino ez ditugu
aipatzen, dokumentu honen asmoarekin duten lotura ez baita hain estua.

OSASUN SISTEMA

GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMA

10.	Ospitalez kanpo zein ospitalean haur
eta gazteen osasun mentaleko arazoak
dauzkaten haurrak.
	
SBI: diagnostiko klinikoa garapenaren
nahasmendu larriak, garapenaren nahasmendu orokorrak, autismoak, haurren
bestelako psikosiak, loturaren nahasmenduak, edo haietarantz eboluzionatzeko
arriskua dauzkaten haurrengan. Nahasmendu mental larrirako programan sartzeko sartzeko balorazioa eta BPT (banako
proiektu terapeutikoa) behar dira.

HEZKUNTZA SISTEMA

6.	
Medikuaren preskripzioz bere
ikastetxera ohikotasunez joaterik
ez duten ikasleentzako haurrak.
	
SBI: Hezkuntza-zentroaren eskabidea, gurasoen edo legezko arduradunen onespena, eta osasun-arrazoiak direla eta zentrora joateko
kontraindikazioa adierazten duen
medikuaren ziurtagiria.
7.	
Irakasleentzako kanpoko aholkularitzaren erabiltzaileak.
	SBI: irizpide berezirik zehazteke.

	SBI: preskripzio klinikoa jaioberrien zerbitzuetan eta jaiotza ondoko zerbitzuetan
artatutako haurrengan.

Adierazleak: 1. Sistema bakoitzean sartzeko irizpideen urteko auditoretzaren bidezko kalitate-kontrol bat egotea.

JARDUNBIDE EGOKIAK

ADIERAZLEAK

1. Esku-hartzeak egokiak direla eta baliabideak optimizatzen direla ziurtatzea, arreta goiztiarrean eskumenak dauzkaten sistemek koordinatuta jardun beharko dute, eta horretarako esku-hartze integralerako
koordinazio mekanismoak ezarri beharko dira. Haien
artean, esku-hartze partekatuko oinarrizko koordinaziorako eta bideratzeko eta informazioa trukatzeko eta erregistratzeko protokoloak egongo dira.

1A.	Sistemak kasuak bideratzeko eta informazioa trukatzeko
protokoloak egotea.
1B.	Sistema bakoitzean arreta goiztiarreko fitxategi automatizatuak egotea.
1C.	Elkarrekin erabil daitezkeen eta kasuaren eboluzioa jasotzeko balio duten fitxategi automatizatuak egotea (Arreta goiztiarreko kasuaren historia).
1D.	AGri buruzko agirien fitxategi bat egotea, kasuan esku hartzen duten sistemek emandako informazioa jasoko duena.

2. Ziurtatzea zerbitzu horietan sartzea, haien jarraipena eta emateari uztea borondatezkoa izango dela
beti eta, nolanahi ere, senideen eta, bereziki, gurasoen
eta/edo legezko ordezkarien eskubideak eta betebeharrak errespetatuko dira. Administrazio publikoek subsidiarioki jardungo dute beti, haurraren interes gorena bermatuz beti.

2.	Ez jarraitzeko borondatea adierazitako borondatez uzteen
kopurua, zeinetan administrazioak esku hartzen jarraitzea
erabaki baitu / Ez jarraitzeko borondatea adierazitako borondatez uzteen kopurua guztira.

3.	Esku-hartze global, integral eta pertsonalizatuaren
bidez haurraren garapena bideratzea; horretarako,
gaitzeko eta errehabilitatzeko tratamenduak aplikatuz, zuzeneko eta zeharkako esku-hartzekoak,
familiarentzako eta ingurunearentzako esku-hartzeekin uztartuta, eta esku-hartze partzialak saihestuz.

3A. G
 EP daukaten kasuen kopurua / APP daukaten kasuen kopurua guztira.
3B. G
 EP izanda aurreikusitako jarduketak eskatu eta zentro
itunduak aukeratzen dituzten kasuen kopurua / APP duten
kasuen kopurua.
3C. APP eta jarraipena eta elkarrekin erabil daitekeen fitxategi
automatizatu batean haren erregistroa dauzkaten kasuen
kopurua (APP bat duten kasuen % 100i egiten zaie jarraipena, eta hura elkarrekin erabil daitekeen fitxategi automatizatu batean dokumentatzen da).
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JARDUNBIDE EGOKIAK

ADIERAZLEAK

4.	Arreta goiztiarreko esku-hartze integralerako baliabideak familiaren bizilekuaren erreferentziako eremutik gertu egoten ahalegintzea.

4.

5.	Arreta goiztiarreko esku-hartze integralean funtsezko
kalitate-estandarrak bermatzea.

5A. H
 obekuntza iraunkorreko elementu edo prozesuren bat
egotea. (Adibidez, zerbitzuen karta bat).

 izkaiko gizarte eskualdeek eskainitako plazen kopurua /
B
Bizkaiko gizarte eskualdeek eskatutako plazen kopurua.

5B. H
 GAGZ bakoitzeko arreta goiztiarra hobetzeko kalitate-plan bat egotea.
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6.	
Segurtasun-irizpideak eta berme-sistemak ezartzea;
arreta goiztiarreko zerbitzua haurrei egokitutako instalazioetan eskainiz.

6.

7.	
Familiekin egindako bilera guztietan APParen gauzapenaren eboluzioaren eta ordura arte egindako
arreta orduen berri ematea.

7.	Familiei APParen bilakaeraren eta haurraren esku-hartze
orduen berri ematen zaien kasuen kopurua (kasuen %
90etan ematen zaie familiei APParen bilakaeraren eta
haurraren esku-hartze orduen berri).

8.	Erabiltzaileei arreta adeitsu eta pertsonalizatua,
erabakitzailea eta profesionala ematea, behar
diren ezaguera administratibo eta teknikoekin.

8.	
Batezbesteko puntuazioa erabiltzaileen gogobetetzeari buruzko inkestan arreta adeitsu eta pertsonalizatua, erabakitzailea eta profesionala, behar diren ezaguera
administratibo eta teknikoekin, emateari buruzko galderan
(batezbesteko puntuazioa 8tik gorakoa erabiltzaileen
gogobetetzeari buruzko inkestan arreta adeitsu eta pertsonalizatua, erabakitzailea eta profesionala, behar diren
ezaguera administratibo eta teknikoekin, emateari buruzko
galderan).

9.	
Haien konfidentzialtasuna ziurtatzea, familiekin izapide eta gestio garrantzitsuak bulego bereizietan landuz.

9.	
Arreta goiztiarreko zerbitzuetan bulego bereiziak egotea
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 atezbesteko puntuazioa gogobetetzeari buruzko inkestan arreB
ta goiztiarreko zerbitzuaren instalazioak haurrentzat egokiak
izateari buruzko galderan (8tik gorako batezbesteko puntuazioa
lortzea gogobetetzeari buruzko inkestan arreta goiztiarreko zerbitzuaren instalazioak haurrentzat egokiak izateari buruzko galderan).

7. JARDUNBIDE EGOKIAK AMAIERAN
DEFINIZIOA
Arreta goiztiarreko zerbitzua amaituko da egoera hauetakoren bat edo batzuk gertatzen
direnean:
(1)	Esku-hartze Pertsonalizatuko Planaren helburuak betetzen direnean (alta hobekuntzagatik).
(2)	Artatutako haurrek 6 urte betetzen dituztenean (alta 6 urte betetzeagatik).
(3)	Gurasoek eta/edo legezko ordezkariek berariaz adierazten dutenean ez dutela
arretarekin jarraitu nahi (alta borondatez uzteagatik). Kasu horretarako, aukera
bi aurreikusi dira, (a) Bizkaiko Lurralde Historikotik kanpo joatea (b) arreta amaitutzat jo nahi izatea. Nahi hori indarreko ordenamendu juridikoan aurreikusitako
baldintzetan eta mugekin adierazi beharko da, halako moldez non administrazioak
haurren interes gorena eta haiei ordenamenduan aitortutako banako eta taldeko
eskubideak babesten direla ziurtatzen duen.
(4)	Haurra zentzen denean (alta heriotzagatik).
(5)	Zerbitzua eskaintzen den baldintzak betetzen ez direnean (alta ez betetzeagatik).
(6)	Lege edo dekretu mailako arau batean ezarritako beste edozein kausa gertatzen
denean (legezko alta).
Arreta goiztiarreko zerbitzua EZ da derrigorrez amaituko egoera hauetakoren bat edo batzuk gertatzen direnean:
1.	0-6 urteko aldian, haurra arretan esku hartzen duten sistemen eta zerbitzuen artean bideratzen denean.
2.	0-6 urteko aldian, haurra Bizkaiaren barruan beste arreta-zentro itundu batera aldatzen denean.
Kasu horiek ez dira alta izango, esku-hartze konpartituko bideratze baizik. Kasu horietan horretarako ezarritako bideratzeko koordinazio protokolo eta mekanismoak jarraituko dira.
Fase honetan AGBTk funtsezko bost eginkizun dauzka:
1. Altak baimendu eta kudeatzea.
2. Familiekin eta profesionalekin komunikatzea.
3. Kasuaren informazio adierazgarria biltzea.
4. Arreta goiztiarraren prestazioaren amaieraren eta trantsizioaren txostenak egitea.
5. Laguntza mailen arteko trantsizioa prestatzea; eta kasuaren koordinazioaren jarraipena.
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PROZESUA
AGBT
18. HITZORDUA EMAN ETA/EDO
INFORMAZIOA ESKATU

17. ALTA HASI

19. EBATZI

20. TXOSTENAK
EGIN

F

2 hilabete
lehenago

FAMILIAK

21.
KOMUNIKATU

F
PROFESIONALAK

ean bertan

1. Amaiera
txostena

FAMILIAK

2. Trantsizio
txostena

PROFESIONALAK

ARRAZOIAK
Helburuak beteta

Prozesua amaituta

> 6 urte

Trantsizioa

Borondatez uztea

Prozesua amaituta

Nahi gabe uztea (heriotza)

Prozesua amaituta

Baldintzak ez betetzea

Prozesua amaituta

Legezko arrazoiak

Prozesua amaituta

17.	Arreta goiztiarreko esku-hartzean alta prozesua hasarazi duten arrazoien arabera, hasteko une bi bereizten dira.
A) 	Alta hasteko arrazoiak hauek badira: (1) esku-hartzearen helburuak bete izana edo
(2) haurrak 6 urte bete izana; prozesua benetan amaitu baino 2 hilabete lehenago
hasiko da gutxienez.
B) 	Alta hasteko arrazoiak hauek badira: (3) familiek euren borondatez uztea, (4) nahi
gabe zentzeagatik uztea, (5) baldintzak ez betetzea edo (6) legean aurreikusitako
beste edozein arrazoi; arrazoi horiek gertatzen diren unean bertan hasiko da prozesua.
18.	Amaitzeko prozesua hasitakoan, AGBTk hitzordua eman eta/edo informazioa eskatu
ahalko die familiei eta arreta goiztiarrean parte hartzen duten profesionalei, kasuaren
informazio adierazgarria lortu eta haien iritzia ezagutzeko, amaiera edo trantsizioko txostenak egiteko.
19. 	Kasuari buruz dagoen informazioan oinarrituta, eta egoera aztertu ondoren, AGBTk
arreta goiztiarreko esku-hartzea amaitu ala jarraitzen duen ebatziko du. Gurasoek
eta/edo legezko ordezkariek arreta euren borondatez uztea eskatzen badute eta AGBTren ustez horrek haurraren interes gorena arriskuan jartzen badu, esku-hartzeak jarraituko duela ebatzi ahalko du berak, eta borondatez uzteko eskaera ezetsitzat joko du hola.
20.	Amaitzeko ebazpenarekin batera, AGTBk txosten hauetakoren bat egin beharko du:
A)	Amaiera txostena: egindako esku-hartzeak, haien maiztasuna eta iraupena, lortutako emaitzak eta, halakorik balego, arreta goiztiarreko esku-hartzearen ardura duten
profesionalek haren jarraipenerako gomendatzen dituzten jarraibideak zehaztuko
ditu. (1, 3, 4, 5, eta 6) kasuetarako egingo da bera.
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B)	Trantsizio txostena: arestikoaz gain, diziplinarteko koordinazioa ziurtatu eta lehen
mailako edo bigarren mailako gizarte zerbitzuek, edo osasun eta hezkuntza zerbitzuek, euren eskumenak garatuz, haurraren eta haren familiaren premiei erantzuten jarraituko dela ziurtatzeko egin behar dituzten jarraipena eta esku-hartzea ezarriko ditu. (2) kasurako egingo da bera.
Arreta goiztiarraren arloan, arreta goiztiarra osatzen duten zerbitzuek ez beste batzuek
arretaren segida edo jarraipena ziurtatzeko, denbora mugatu batean, egin behar dituzten
jarduketen multzoa da trantsizioa. Prozesu ordenatu eta dokumentatua izan behar da, familiek parte hartu behar dute, eta arreta goiztiarreko zerbitzuetan baja administratiboa
emanez amaitu behar da.
21.	Azkenik, AGBTk arreta goiztiarreko esku-hartzea amaitutzat jo dela jakinarazi behar die
familiei eta ardura duten profesionalei. Halaber, kasuari buruzko espedientea jarri beharko die eskura.

ZERBITZUAK

ADIERAZLEAK

AGBT
AGBTi dagozkio zerbitzu hauek:
1.	
Arreta amaitzeko eskaerak aztertzea aurreikusitako epeetan.

1.	Amaiera fasean dauden kasuetatik aurreikusitako epeak errespetatzen denen kopurua (amaiera fasean dauden kasuen
% 100etan errespetatzen dira aurreikusitako epeak).

2.	Arretaren amaierari edo trantsizioari buruz erabakitzea.

2.	Amaiera fasean dauden kasuetatik arreta amaitu ala jarraituko duen erabakitzen denen kopurua (amaiera fasean
dauden kasuen % 100etan erabakitzen da arreta amaitzea
ala jarraitzea).

3.	
Amaiera edo trantsizio txostena egitea.

3.	Amaiera fasean dauden kasuetatik amaiera edo trantsizio txostena dutenen kopurua (amaiera fasean dauden kasuen %
100ek daukate

SARTZEKO IRIZPIDEAK

ADIERAZLEAK

AGBT
1. Arreta amaitzea dakarten arrazoietakoren bat edo
batzuk izatea.

1. Amaitu eta behar bezala arrazoitutako kasuen kopurua (amaitutako kasuen % 100 daude behar bezala arrazoituta).
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1.	Arreta goiztiarraren amaieraren arrazoiak
ezagutu eta erregistratzea, horrela altaren
jarraipena eta kontrola ziurtatuz.

1A.	APPren helburuak lortzen dituzten kasuen kopurua /
Urteko alta kopurua guztira.
1B.	6 urte betetzen dituzten kasuen kopurua / Urteko alta
kopurua guztira.
1C. 	
Borondatez utzitako kasuen kopurua / Urteko alta
kopurua guztira.
1D.	
Nahi gabe utzitako kasuen kopurua / Urteko alta
kopurua guztira.
1E.	Baldintzak bete ez diren kasuen kopurua / Urteko alta
kopurua guztira.
1F.	Beste zio batzuengatik arreta emateari uzten zaion kasuen kopurua / Urteko alta kopurua guztira.

2.	
Borondatez uzteko zioak aztertzea. Zerbitzu horietan sartzea, haien jarraipena eta emateari uztea borondatezkoa izango da beti eta,
nolanahi ere, senideen eta, bereziki, gurasoen eta/edo legezko ordezkarien eskubideak
eta betebeharrak errespetatuko dira. Administrazio publikoek subsidiarioki jardungo
dute beti, haurraren interes gorena bermatuz
beti.

2A.	
Beste autonomia erkidego batzuetara eramandako
kasuen kopurua / Borondatez utzitakoen kopurua guztira.
2B.	Beste lurralde historiko batera eramandako kasuen
kopurua / Borondatez utzitakoen kopurua guztira.
2C.	Ez jarraitzeko gogoa adierazitako kasuen kopurua / Borondatez utzitakoen kopurua guztira.

3.	
Laguntzaren segida eta diziplinarteko koordinazioa ziurtatzea esku-hartzea amaitzean, eta trantsizioan. Arreta Goiztiarra
amaitzeak ez du baztertzen jarraipena, ezta
lehen edo bigarren mailako arretako gizarte
zerbitzuek edo osasun eta hezkuntza zerbitzuek haurraren premiei, haren gaitasunen garapenean, erantzuten jarraitzen
dela bermatzeko burutzen duten esku-hartzea ere.

3A.	Kasuan parte hartu duten profesionalei arreta goiztiarreko prozesuaren amaieraren berri emateko komunikazio protokolo bat egotea.
3B.	Trantsizioan kasua jasotzeko erreferente den pertsona
bat egotea.

4.	
Familiei amaierari edo trantsizioari buruzko erabakiaren berri ematea.

4.	Familiei jakinarazitako alten kopurua (alten % 100etan
ematen zaio familiari erabakiaren berri).

5.	
Arretan esku hartu duten edo arretarekin jarrai dezaketen profesionalei amaierari
edo trantsizioari buruzko erabakiaren berri ematea.

5.	Sistemetan erreferente diren profesionalei amaieraren
edo trantsizioaren berri ematen zaien alten kopurua (alten % 100etan ematen zaie amaieraren edo trantsizioaren berri sistemetan erreferente diren profesionalei).
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Beharrizan Bereziak dituzten Haurren Arreta Integraturako Prozesuaren (BBHAIP) gida. Hemen eskuragarri: http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_c18_b20_guia_2017_es/es_def/
adjuntos/c18_b20_ Gu%C3%ADa_Painne_2017_es.pdf
HECKMAN J. 2011, El poder de los primeros años: políticas para fomentar el desarrollo humano. Revista
Infancias Imágenes /97. - 109. or. / 10. lib. 1. zk. / 2011ko urtarrila – ekaina. Hemen eskuragarri: file:///Users/
naiaraartazaaristondo/Downloads/4468-Texto%20del%20art%C3%ADculo-19118-1-10-20130914.
pdf
HECKMAN J. 2011, The economics of inequality: The value of early childhood education. American Educator, Spring 2011. Hemen eskuragarri: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ920516.pdf

AUTONOMIA ERKIDEGOKO LEGERIA
40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen
baimentzea, erregistratzea, homologazioa eta ikuskapena arautzen duena. Hemen eskuragarri: https://
www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1998/04/9801439a.pdf
64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuen erabiltzaileen
eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna eta iradokizunen eta kexen araubidea onesten dituena. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2004/04/0402139a.
pdf
12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte zerbitzuei buruzkoa. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/s08_0246.pdf
201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko
ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. Hemen eskuragarri: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_conviven/adjunto
s/600008_Pub_BOPV_Decreto_Derechos_Deberes.pdf
69/2011 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2011/04/1102047a.pdf
147/2015 DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen duena. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/derechos_deberes_presentacion/es_def/adjuntos/texto_consolida do_decreto_derechos_y_deberes.pdf
185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.shtml
13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. Hemen eskuragarri: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601007a.shtml
110/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, arreta goiztiarraren arloko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko
balio duten tituluen, ikasketen eta konpetentzia profesionalen katalogoari buruzkoa. Hemen eskuragarri:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903606a.pdf

FORU LEGEDIA
Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 FORU DEKRETUA, urriaren 24koa, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu
Publikoaren prestazioa arautzen duena. Hemen eskuragarri: http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/
DPTO3/Temas/Pdf/I-566_cas.pdf?hash=506be85ba2be445b0bd58521450fc2be&idioma=CA
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1. ERANSKINA.

ARRETA GOIZTIARREKO ZERBITZUA ESKURATZEKO ESKABIDEA,
S841 EREDUA
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2. ERANSKINA.

INFORMAZIO ZORROETAKO AGIRIETARAKO ESTEKEN TAULA

ARRETA GOIZTIARRARI BURUZKO TRIPTIKOA
https://web.bizkaia.eus/documents/880285/1256253/triptico-atencion-temprana-eus.pdf/53b8b8ff-b37
5-3f69-bc86-4ed9192c2b52

FAMILIENTZAKO ARRETA GOIZTIARREKO GIDA
https://web.bizkaia.eus/eu/arreta-goiztiarra

ZERBITZU-KARTA: ARRETA GOIZTIARRA 2019-2020
https://gardentasuna.bizkaia.eus/eu/zerbitzu-karta-arreta-goiztiarra-2019-2020

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ETA
PROFESIONALEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN GUTUNA
https://www.legegunea.euskadi.eus//eli/es-pv/d/2004/04/06/64/dof/eus/html/x59-contfich/eu/
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