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OSASUNAREN ETA ONGIZATEAREN 
ARLOKO KUDEAKETA 

AURRERATURAKO TEKNOLOGIAK 
 

 

NAZIOARTEKO JARDUERA 

DATA: Urriaren 15a 

ORDUTEGIA: 10:00 – 12:00 

ONLINE 

 

Osasuna interesatzen zaizu eta Europa mailako azken aurrerapen teknologikoak ezagutu nahi dituzu? 
Osasunaren eta ongizatearen arloko jardunbide egokiak ezagutu nahi dituzu lan-esparruan? Gure adinekoen 
osasunaz arduratzen den pertsona zara? 
 
 
”OSASUNAREN ETA ONGIZATEAREN ARLOKO KUDEAKETA AURRERATURAKO TEKNOLOGIAK” 
jardunaldian parte har ezazu, eta lan-esparruan osasuna hobetzeko eta eHealthen aditua izan zaitezen bi 
tresna teknologiko berritzaile zuzenean ezagutu itzazu: 
 

 
Impress Proiektua (Erasmus +):  

Bazenekien langileen % 27 laneko estresa jasateko arriskuan daudela? Bazenekien batez ere emakumeen 
kolektiboari eragiten diola? Eta estresa eta telelana zuzenean lotuta daudela? Estresa kezka garrantzitsua 
da laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan (LSO) Europako enpresen % 80an gutxi gorabehera. Hala 
ere, Europako erakundeen heren batek baino gutxiagok dituzte ezarrita lanarekin lotutako estresari aurre 
egiteko prozedurak. 
Osalanen argitalpenen arabera, galdutako lanorduak eta lotutako osasun-kostuak kontuan hartuta, laneko 
estresaren urteko kostua 20.000 milioi eurokoa da Europar Batasun osoan eta berrogei milioi langileri 
eragiten die urtero. 
 
Impress proiektuari esker, laneko estresaren prebentzioa eta tratamendu goiztiarra enpresaren 
prebentzio-jarduera orokorrean txertatzeko plataforma bat eta metodologia bat eskugarri daude. 
Horretarako, tresna elektroniko bat garatuko da, enpresako langile guztien segurtasuna eta osasuna 
hobetzea helburu duen ERP bat, eta haiei eragin diezaieketen arrisku psikosozialei, babes- eta prebentzio-
neurri eta jarduera aplikagarriei eta hartutako neurriei buruzko prestakuntza teoriko eta praktikoko 
programa bat. 
 
Europako unibertsitate eta enpresetako adituek garatutako plataforma berritzaile honek enpresetako 
estres-maila aztertzen du eta laneko estres-egoerak prebenitzeko iragarpen-ereduak egiten ditu. Tresna 
Letoniako, Espainiako eta Irlandako ospitale eta enpresetan aztertu dute. 

http://www.excellence-in-stress-management.eu/
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ICTraining4.0Proiektua (Interreg Poctefa):  

Bazenekien Europar Batasunak "Silver Economy" AEBen eta Txinaren atzetik munduko hirugarren potentzia 
ekonomiko gisa identifikatzen duela? Bazenekien 2000. eta 2050. urteen artean 60 urtetik gorako munduko 
biztanleria bikoiztu egingo dela, % 11tik % 22ra? 
Zenbaki absolutuetan, 60 urtetik gorako biztanleak 605 milioi izatetik 2 bilioi izatera pasako dira. Eta 
zehatzago esanda, historian lehen aldiz, 65 urtetik gorako biztanleria 5 urtetik beherakoa baino handiagoa 
da. Europan, arazo hori are larriagoa da; izan ere, 65 urtetik gorako biztanleria gaur egun % 20tik gorakoa 
da. 
 
"Nire osasuna 2022an" txostenak ezartzen du etxea lehentasunezko lekua dela osasun-laguntzako 
programetan. Europak osasuna monitorizatzearen alde egiten du, eta, zehazkiago, gure adinekoen 
osasuna beren etxeetan monitorizatzearen alde. Europako enpresa teknologiko eta sanitario handiek (Atos, 
Phillips, IBM, Quironsalud, etab.) lankidetzan dihardute adinekoen osasuna monitorizatzen lagunduko 
duten sistema teknologikoak diseinatzeko, helburu bakar batekin: prebentzioa. Aurrea hartzea eta 
gaixotasunak eta gabeziak prebenitzea da Europak bere biztanleentzat egingo duen apustu nagusia, eta 
horretarako lehen urratsa pertsonen osasuna monitorizatzea eta prebentzio-ereduak diseinatzeko 
ereduak lortzea da. 
 
"EHealth Project Manager" profil profesionalari esker, osasun-sektoreko profesionalak sentsibilizatu 
nahi dira teknologia berrien erabileraren inguruan, pazienteen monitorizazioa eta datuen kudeaketa 
hobetzeko. Prestakuntza hainbat modulu teorikotan datza, bakoitza autoebaluazio batekin, prestakuntza 
hainbat modulu teorikotan datza, bakoitza autoebaluazio batekin, eta kontzeptu teorikoak barneratzen 
eta praktikan jartzen lagunduko duen kasu praktiko batekin. Prestakuntza proiektuez arduratzen den 
edozein pertsonari zuzenduta dago, baldin eta bere helburua e-osasunerako/osasunerako teknologiarako 
talde bat integratzea bada, eta erakundean eta taldeetan eragin handia badu. 

 

Jende guztiak parte har dezake  

 

Garatzaileen eskutik tresna berritzaile horiek zuzenean ezagutzeko aukera aprobetxa ezazu! 

 
Izen ematea hurrengo helbidean  https://forms.gle/YTGJuHNqT4peg8Ck8  

 

http://www.ictraining40.eu/
https://forms.gle/YTGJuHNqT4peg8Ck8

