
e-health

Interreg Poctefa ICT4Training4.0 proiektuaren helburua mugaz gaindiko prestakuntza eta 
enplegagarritasuna hobetzea da, lurraldearen eraldaketa digitalari dagokionez.

Esparru horretan, "E-health Project Manager" prestakuntza-ikastaroaren helburua osasun-sektoreko 
profesionalak sentsibilizatzea da, erantzukizuneko postuez eta proiektuen kudeaketaz arduratzen direnak 
edo sektore honetan jardun ahal duten profesionalak, beren praktiken zerbitzura dauden sistema digitalen 
erabilerari buruz; halaber, pazienteari buruzko datuen dentsifikazioari laguntzea; erabakiak hartzea erraztea; 
eta pazienteen monitorizazioa erraztuko duten teknologia berrietarako aldaketaren onarpena erraztea.

Helburuak

Project Manager



Edukia
Prestakuntza hainbat modulu teorikotan oinarrituko da, bakoitzak 
autoebaluazioa izango du, eta eOsasunerako teknologien hainbat adibide 
ematen dira, kontzeptu teorikoak barneratzen eta praktikan jartzen laguntzeko. 
Jarraian, prestakuntza-modulu bakoitzaren edukia zehazten da:

4. Osasuneko laguntzaile pertsonalen rola
Osasun-zerbitzu eta ongizate- eta kirol-zerbitzu berriak garatzea publiko orokorrarentzat 
eguneroko bizitzan. Profesionalek datu horiek ustiatzea/erabiltzea osasunaren diagnostikoa, 
jarraipena eta monitorizazioa egiteko.

5. Datu-mota berriak ustiatzea
Datu-baseak eta datu-iturri heterogeneoak lotzeko kontsiderazio teknikoak eta antolaketakoak.
Aplikazio errealen adibideak. Erregelamenduzko mugak (adibidez, datuen segurtasuna, DBEO, 
etab.) eta zibersegurtasunaren oinarrizko alderdiak.

6. Erabakiak hartzea 
Metodologiak eta aplikazioak, zerbitzu digital berriek erabakiak hartzeko prozesuak hobetu 
ditzaten, bai maila pertsonalean (zuzendariak, osasun-langileak, kudeatzaileak, etab.), bai 
antolamendu-mailan (osasun-zentroak, mankomunitateak, erakundeak, etab.). 

7. Aldaketa ulertzea
Sistema digitalen erabileran oinarritutako zerbitzu berriak sartzeak profesionalen jarduerak eta 
lantaldeak aldatzea dakar. Zerbitzuaren eskaintza zabaltzeaz gain, aldaketak zer dimentsiori 
eragiten dion identifikatu behar da (zaintza-puntuak: banakakoa, kolektiboa, antolaketa, 
finantzak, arriskuak), eta aldaketan lagundu behar duten langileei laguntzeko protokoloak 
ezarri behar dira.

8. Aldaketari laguntzea
Sistema digital bat sartzearekin hasitako aldaketa abiaraztea: proiektuaren kudeaketa, 
teknologia berrien onarpena, prestakuntza, eragileen inplikazioa aldaketa-proiektuan, 
komunikazioa eta ikuspegi komun bat eraikitzea.

1. E-osasuna ulertzea, zer da e-osasuna?
Osasun-jardueretan digitalizazioa sartzeko printzipioekin lotutako bilakaera guztiak eta 
erakundean dituen ondorio guztiak ulertzea.

2. Osasun konektatuaren teknologiak eta aplikazioak 
Osasun-arloko profesionalen lan-eremuan teknologiak (Internet of Things, IoT) eta sentsoreak 
sartzearen ondorioak. Hainbat iturritatik datozen datu digitalak (tresna informatikoak, 
pazienteen datuak...) lotzea, balio erantsi handiko zerbitzu berriak garatzeko.

3. Telemedikuntza
Zer da telemedikuntza? Dauden aplikazioen adibide zehatzak:
Telemedikuntzaren eragina: 

Osasun-sistema antolatzea, tokiko mailatik eskualdeko mailaraino.
Lurralde-antolamenduarekin lotutako osasun-zerbitzuen proposamena



Nori zuzenduta dago?
Prestakuntza hau e-osasunerako/osasunerako teknologiarako 

talde bat integratzea helburu duten proiektuez arduratzen 
den edonorentzat da, erakundean eta taldeetan eragin handia 

duena.

Ebaluazioa
Online prestakuntza-moduluak, MOOC formatuan, sarbide 

librea duen Moodle plataforma baten bidez. Modulu bakoitza-
ren amaieran autoebaluazioa egingo da.
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