
 

proiektua:

TELELAGUNTZA

definizioa

Bakarrik bizi diren pertsonei eta horien familiei segurtasuna eta bere-
halako laguntza eskaintzen dien zerbitzua da, hain zuzen ezgaitasun 
maila handia edo osasun arriskua duten pertsonak, eta horregatik 
zail edo ezinezko egiten zaienak larrialdietarako telefono zenbaki bat 
markatzea. 

Dispositibo berezia da, eta dei bat egiteko gai da larrialdi kasuren bat 
edo ezohiko kasuren bat egonez gero. Erraz eskuratzen den sakagailua 
du, toki finko batean kokatu daiteke, edo, bestela, soinean, saman edo 
poltsiko batean eraman daiteke, sakagailu gisa.

Egindako deia SOS-DEIAK zerbitzuak hartzen du; deia hartu ondoren 
planteatutako arazoari irtenbidea eman diezaiokeen pertsona edo zer-
bitzuarekin kontaktatzen du (medikuak, anbulantzia, gizarte langilea, 
familia, etxez etxeko laguntzailea edo zerbitzuaren eskatzaileak eskatu 
nahi duen pertsona).

helburuak

OROKORRAK:

Erabiltzaileen bizi-kalitatea areagotzea.

ESPEZIFIKOAK:

Pertsona bere familian eta gizarte inguruan edukitzea

Berehalako segurtasuna eta arreta eskaintzea, larrialdi kasuetan edo 
beste beharrizan batzuetan.

Erabiltzailearen eta gizarte eta laguntza sarearen arteko lotura iraunko-
rra bermatzea.

Nagusiei laguntza merkeago egitea, osasun sistema zentralizatuak (os-
pitaleak eta egoitzak) ahalik eta gutxien erabil ditzaten, instituzionaliza-
zioa atzeratuz.

funtzioak eta eginkizunak

Osasun eta gizarte larrialdiko kasuetan edo euren segurtasun egoere-
tan pertsonei gizarte eta laguntza sareen baliabide komunitarioak tele-
fono bidez eta berehala eskuratzeko aukera ematea. 

Arreta larrialdietako egoeretan.

Agenden kudeaketa (medikuaren kontsultak gogoratzea, eta abar)

Gizarte baliabideei buruzko informazioa.
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zerbitzua norentzat den

60 urtetik gorako pertsonak edo edozein adineko pertsona ezinduak, 
hain zuzen arriskuko gizarte- eta osasun-egoera batean bizi direnak, eta 
azken 3 urteetan Bizkaian erroldatuta daudenak.    

BALDINTZAK:

Telefono linea instalatuta izatea (bestela, baliabide nahikorik ezean, Gi-
zarte Larrialdiko Laguntzen bitartez tramitatu daiteke)

Ekipoa erabiltzeko gai izatea.

LEHENTASUNAK:

Bakarrik bizi diren pertsonak edo eguneko zati handi batean bakarrik 
daudenak, bai eta isolatuta bizi direnak edo familia, auzo eta abarrekin 
harremanetan jartzeko zailtasuna dutenak.

Arrisku handiko osasun egoeran dauden pertsonak aukeratzen dira 
batez ere: adinez nagusiak, gaixoak, minusbaliatuak, bakardadean bizi 
direnak eta abar.

Pertsonak aldez aurretik jasandako emergentzia egoerak baloratzen 
dira.

Ahal dela ez zaie Telelaguntza zerbitzua jarriko urtean bi hilabete ja-
rraian edo lau hilabete etxetik kanpo igarotzen dutenei.

Laguntza honetatik kanpo geratzen dira zahar-dementzia, adimen-
urritasuna edo antzekoak dituzten pertsonak.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskaera normalizatua.

Onuradunaren NANa.

Azken hiru urteetan Getxon erroldatuta egon dela egiaztatzen duen 
agiria 

Dagokion anbulatorioari eta familia medikuari buruzko datuak.

Medikuaren txostena, eredu ofizialaren arabera.

Osasun-txartel indibidualaren fotokopia.  

Ezinduak direnean, dagokion minusbaliotasun ziurtagiria aurkeztu be-
harko da.

Azken Errenta Aitorpenaren fotokopia, edo, hala badagokio, ez dela 
aurkeztu egiaztatzen duen ziurtagiria.

Ez bada Errenta Aitorpenaren fotokopia aurkezten: Pentsioaren edo 
aribideko urteko beste sarrera batzuen ziurtagiria.

Egoera ekonomikoaren zinpeko aitorpena.

Banku helbideratzearen dokumentua. 
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oinarrizko arautegia

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Getxoko Udalaren arteko Administrazio 
arteko hitzarmena.

202/2004 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, 
telelaguntza zerbitzua arautzen duena.

196/2004 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, telelaguntza zerbitzua ema-
teagatiko prezio publikoa aplikatzea eta arautzea erabakitzen duena.


