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Zertan lagundu ahal dizugu?

Zer behar dut Nire Osasun-
Karpetan sartzeko?
Arazoak ditut nire ziurtagiri
digitalarekin sartzeko
Zein dira zerbitzuaren lege-
baldintzak?
Zergatik onartu behar dut lege-
oharra?
Zer segurtasun du ziurtagiri
digitalak?
Zergatik ez dute balio ofizialik
bistaratutako dokumentuek?
Nola bilatu dezaket txosten jakin
bat?
Zer da alta-txosten bat?
Zer da erradiologia-txosten bat?

Zer da anatomia patologikoko
txosten bat?
Zer da lehen mailako arretako
historia klinikoko txosten bat?
Zer da tratamendu aktiboaren
orria?
Zer da txertaketa-egutegia?
Zer da alergia-txosten bat?
Zer da ics bat?
Zertarako balio du hitzordu-
gogorarazpenak?
Zer da hitzordu-kodea?
Zergatik ezin dut txosten bat
aurkitu?
Zergatik ezin dut tratamendu bat

aurkitu?

Zer behar dut Nire Osasun-karpetan sartzeko? Itzuli

Nire Osasun-karpetan sartzeko, zenbait aukera dituzu: ziurtagiri digitala duen txartel bat erabil

dezakezu (gaur egun, ONA txartela, NAN elektronikoa edo txartel profesional elektronikoa

(TPE), Osakidetzako profesionalentzat), edo zure osasun-zentroan emango dizkizuten

erabiltzaile-izenarekin eta pasahitzarekin ere sar zaitezke.

Gainera, kasu batzuetan beharrezkoa izango da zure osasun-txartelean (OTI) dagoen zenbait

informazio sartzea; horregatik, txartela eskura izan behar duzu zerbitzu hori erabiltzen ari

zaren bitartean.

Arazoak ditut nire ziurtagiri digitalarekin sartzeko Itzuli

Ziurtagiri digital batekin sartzeko —NAN elektronikoa, ONA txartela edo txartel profesional

elektronikoa (TPE)—, ezinbestekoa da zure ordenagailuan elementu hauek izatea:

• Windows, Mac OS X edo Linux sistema eragilea

• Interneteko nabigatzaile eguneratua. Nire Osasun-karpeta bateragarria da nabigatzaile

hauekin:

o Microsoft Internet Explorer (6.0 bertsioa edo berriagoa)

o Mozilla Firefox (1.5 bertsioa edo berriagoa)

o Google Chrome

o Safari
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• ISO-7816 estandarra betetzen duen txartel adimendunen irakurgailua.

• Erabiltzen duzun ziurtagiriaren arabera txartelen ziurtagiriak irakurtzeko aukera ematen

duen programa (software kriptografikoa):

o TPErako eta ONArako, Izenperen webgunean lor dezakezu, "Ziurtagiri Digitalak

– Ziurtagiri digitala kudeatzea – Ziurtagiria abian jartzea” atalean,

www.izenpe.com helbidean.

o eNANerako, http://www.dnielectronico.es webgunean lor dezakezu.

Zein dira zerbitzuaren lege-baldintzak? Itzuli

Zerbitzura sartzen zarenean, egin duzun eskaera espezifikoari dagokion informazioa edo
dokumentazioa ikusi ahal izango duzu, eta, une horretatik aurrera, informazio edo
dokumentazio horren erabileraren eta zaintzaren arduradun izango zara erabat; Osakidetza
erabiltzaileak informazio edo dokumentazio horri emandako erabileraren ardura orotatik
salbuetsita geratuko da informazio hori haren kontroletik eta ardurapetik kanpo geratzen den
unetik.

Zerbitzu honen erabiltzaile zaren aldetik, hau jakinarazten dizugu: Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta haren garapenerako arauetan
aurreikusitakoa betetzeko, zerbitzura sartzeko ematen dituzun datuak, ikusi duzun
informazioa edo dokumentazioa eta sartu zaren data eta ordua Osakidetzaren ardurapean
dauden fitxategietan erregistratzen eta sartzen dira.

Osakidetzak bere gain hartzen du baldintza hauek noiznahi aldatzeko eskubidea, aldaketa
gauzatu orduko edukiak eguneratzea beste betebeharrik gabe.

Zergatik onartu behar dut lege-oharra? Itzuli

Ziur egon behar dugu zerbitzuan sartzeko eta hura erabiltzeko lege-baldintzak irakurri dituzula
eta haiekin ados zaudela. Gogoan izan Nire Osasun-karpeta zerbitzuak bide telematikoetatik
zenbait informazio kliniko (segurtasun-maila altua eskatzen duten datuak) ikusteko sarbidea
ematen duela, eta, beraz, ezinbestekoa dela erabiltzaileek dakizkiten berme eta erabilera-
baldintza jakin batzuk ematea.

Zer segurtasun du ziurtagiri digitalak? Itzuli

Labur-labur, esan dezakegu ziurtagiri digital bat eskuarki txartel batean sartutako dokumentu
digital bat dela, agente ziurtatzaile batek modu pertsonalizatuan eman ondoren
eramailearekin lotzen dena, eta gako pribatu baten bidez erabiltzen dena.

NAN elektronikoak, ONA txartelak eta Osakidetzako txartel profesionalak ziurtagiri digitalak
dituzte, eta horrek segurtasun handiagoa ematen die beste dokumentu batzuekin alderatuta,
hala nola ohiko NANarekin.
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Txartel horietariko edozein eta titularrak baino ez dakizkien gakoak erabilita, segurtasun-maila
handiarekin berma daiteke komunikazio telematiko bateko solaskideen identitatea, bai
informazio-trukerako, bai datuetara sartzeko.

Dokumentu bati dagokion ziurtagiri digitala erabiltzeak, halaber, aukera ematen du
dokumentu horretan ikusgai ez dauden ezaugarriak, hala nola bistaratze-data, deskarga-data
edo dokumentuan gerora egindako aldaketak, kontsultatzeko.

Zergatik ez dute balio ofizialik bistaratutako dokumentuek? Itzuli

Nire Osasun-karpeta zerbitzuaren bidez bistaratutako dokumentuek ez dute sinadura digitalik.

Beraz, dokumentua bide informatikoetatik deskargatuz gero, ezin da ziurtatu aldatuko ez

denik. Horregatik, bistaratutako dokumentu guztiek ur-marka bat dute dokumentuan bertan

inprimatua, eta han adierazten da balio ofizialik gabeko informazioa dela.

Nola bilatu dezaket txosten jakin bat? Itzuli

Txosten jakin bat bilatu nahi baduzu, hautatu orriaren ezkerreko menuan zer txosten-mota

kontsultatu nahi duzun. Gaur egun, ospitaleko alta-txostenetara, proba erradiologikoei

buruzko txostenetara, anatomia patologikoko txostenetara eta lehen mailako arretako

profesionalek egindako txostenetara sar zaitezke.

Dagokion orrira joan ondoren, txostena egin den dataren arabera hautatu ahal izango dituzu

bistaratutako emaitzak, erregistro-kopurua murrizteko. Osasun-jarduera egin zen zentroaren

arabera ere iragaz daitezke emaitzak.

Zer da alta-txosten bat? Itzuli

Artatu zaituzten profesionalek egindako dokumentu bat da alta-txostena. Ospitalean egon

ondoren, larrialdi-zerbitzuan artatu ondoren edo kanpo-kontsultetan aldi batez artatuta izan

ondoren alta jasotzean Osakidetzak herritarrei ematen dien dokumentua da. Nire Osasun-

karpetaren bidez, zure alta-txosten digitalizatuak kontsultatu ahal izango dituzu.

Zer da erradiologia-txosten bat? Itzuli

Osasun-profesional batek erradiologia-irudi bati buruz egiten duen dokumentu idatzia da

erradiologia-txosten bat. Eskuarki, miaketa erradiologiko baten ostean ematen dio Osakidetzak

pazienteari. Nire Osasun-karpetaren bidez, zure erradiologia-txosten digitalizatuak kontsultatu

ahal izango dituzu. Gogoan izan gaur egun ezin dela bistaratu proba erradiologikoko irudia;

egindako proba ebaluatzen duen profesionalak idatzitako txostena baino ezin da kontsultatu.

Zer da anatomia patologikoko txosten bat? Itzuli

Pazienteari hartutako laginak (adibidez, biopsia bat) ebaluatzen dituen profesionalaren

dokumentu bat da anatomia patologikoko txostena. Oro har, ehunetako eta organoetako
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lesioekin edo zelula-alterazioekin zerikusia duen probaren bat egin eta zenbait egunera

ematen dio Osakidetzak pazienteari. Nire Osasun-karpetaren bidez, anatomia patologikoko

zure txosten digitalizatuak kontsultatu ahal izango dituzu.

Zer da de lehen mailako arretako historia klinikoko txosten bat? Itzuli

Normalean artatzen zaituzten lehen mailako arretako profesionalek egindako dokumentu bat

da lehen mailako arretako historia klinikoko txostena. Pazienteak berak eskatu duelako egin

daiteke. Nire Osasun-karpetaren bidez, lehen mailako arretako historia klinikoko zure txosten

digitalizatuak kontsultatu ahal izango dituzu.

Zer da tratamendu aktiboaren orria? Itzuli

Paziente bati agindu zaizkion botikak, hartzen ari denak, haien dosiak eta emateko jarraibideak

jasotzen dituen dokumentua da tratamendu aktiboaren orria. Kontsulta egin den unean

pazientea hartzen ari den botikak agertzen dira.

Zer da txertaketa-egutegia? Itzuli

Osakidetzan zer txerto hartu dituzun eta noiz hartu dituzun jasotzen duen dokumentua da

txertaketa-egutegia.

Zer da alergia-txosten bat? Itzuli

Alergia-txostena Osakidetzak ematen duen dokumentu bat da, non adierazten baita zer

produktuk edo botikak eragiten dizuten alergia eta zer egoeratan dauden alergia horiek .

Kontuan izan Osakidetzan diagnostikatu edo tratatu zaizkizun alergiak baino ez direla agertzen,

eta litekeena dela taulan jaso ez diren zenbait produktu edo botikaren aurrean intolerantzia-

prozesuak edo alergia-erreakzioak izatea. Nire Osasun-karpetaren bidez, zure alergia-txosten

digitalizatuak kontsultatu ahal izango dituzu.

Zer da ics bat? Itzuli

Agenda eta egutegien artean datak eta informazioa trukatzeko modu berria da iCs-ak

erabiltzea. Gertaera jakin bati buruzko informazioa emateko, eta erabiltzaileak hartuak edo

libre dituen egunak eta orduak adierazteko erabiltzen da, eta aukera ematen du bileretarako

gonbitak egiteko edo beste erabiltzaile batzuei posta elektroniko bidez zereginak esleitzeko.

Nire Osasun-karpetaren kasu zehatzean, lehen mailako arretako eta arreta espezializatuko

zure hurrengo hitzorduak automatikoki deskargatzeko aukera ematen dizu, hitzordua zure

egutegian erregistratua gera dadin.
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Zertarako balio du hitzordu-gogorarazpenak? Itzuli

Nire Osasun-karpetan aukera hau hautatzen baduzu eta helbide elektroniko bat ematen

badiguzu, mezu elektroniko baten bidez gogoraraziko dizugu lehen mailako arretako edo

arreta espezializatuko zure hurrengo hitzordua. Jasoko duzun mezu elektronikoan agertuko

zaizu zer zentrotara joan behar duzun, zer egunetan eta zer ordutan.

Zer da hitzordu-kodea? Itzuli

Lehen mailako hitzordu bat webgunearen bidez kudeatzen duten pazienteei ematen zaien

zenbakia da hitzordu-kodea. Kode horrek hitzordua kontsultatzeko edo ezeztatzeko aukera

ematen du. Hitzordu bakoitzak bere hitzordu-kodea du. Beraz, hitzordu-data bat baino gehiago

badituzu, bakoitzari dagokion kodea erabili behar duzu hitzordua aldatzeko edo ezeztatzeko.

Zergatik ezin dut txosten bat aurkitu? Itzuli

Nire Osasun-karpetan, Osakidetzaren informazio-sistemetan digitalizatuta dauden txostenak

baino ez dira bistaratzen. Litekeena da txosten zaharrak edo zerbitzu jakinetako txostenak

oraindik ez egotea formatu digitalean. Kasu horretan, ezingo duzu Nire Osasun-karpetaren

bidez ikusi, eta, behar baduzu, zure osasun-zentroarekin harremanetan jarri beharko duzu,

kopia bat lortzeko.

Erradiologia-txostenei dagokienez, kontuan hartu behar duzu erradiografiei txosten gehigarriak

egin zaizkienean baino ez direla bistaratuko.

Zergatik ezin dut tratamendu bat aurkitu? Itzuli

Nire Osasun-karpetan, SUPRE errezeta elektronikoaren eredu berriaren arabera gordetako

tratamenduak baino ez daude erregistratuta. Litekeena da kasuren batean tratamendua eredu

berri horren arabera oraindik erregistratu ez izana.


