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AURRERAPEN-FITXA  

2. ERRONKA. LARRIALDIEN KUDEAKETA  

ARLO TEMATIKOA: PERTSONARENGAN ARDAZTUTAKO ARRETA-PROZESUA 

LARRIALDIETAN 

 

ERAKUNDE KOORDINATZAILEA: EROSKETA PUBLIKO BERRITZAILERAKO BULEGOA. ZUZENDARITZA 
NAGUSIA 

 

1. Abiapuntuko egoera:  

Ospitaleko larrialdi kasuetan eskaintzen den arretak eragin zuzena izaten du pertsonen 

bizitzako une zail batean. Osasun-egoeraren inguruko ziurgabetasunari arreta-prozesua 

nolakoa izango den eta nola ebatziko den ez jakiteagatiko aztoramena gehitzen zaio (ingurune 

arrotza, itxaronaldiak, eman beharreko pausoak). 

2. Jasotako proposamen kopurua eta parte hartu duten enpresak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proiektuaren irismena: 

Eredu bat lankidetzan sortzeko gai den soluzio bat lortzea, pazientearen eta haren ingurukoen 

esperientzia ardatz hartuta, larrialdietako zerbitzuko prozesuaren kudeaketa optimizatzeko.  

4. Garatu beharreko osagai berritzaileen identifikazioa:  

Larrialdietako prozesuko arretarako soluzio berritzaile oso bat behar da, pertsonaren 

esperientzian ardaztua. 

5. Ikuspuntu funtzionala: 

Soluzio proposamenak pertsonaren esperientzia jarri behar du erdigunean, diagnostiko, 

prototipo-diseinu, proba eta ebaluazio faseetan. Fase horiek honako behar hauei erantzun 

 PROPOSAMEN 

KOPURUA ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEAK 

2. 

ERRONKARAKO 

KONPONBIDE 

BERRITZAILEEN 

PROPOSAMENET

ARAKO DEIALDI 

IREKIA 

9 

ALCAD ELECTRONICS SL, BILBOMATICA-REKIN LANKIDETZAN 

DOWAYO FORESIGHT SL, ACCENTURE HEALTH-EKIN LANKIDETZAN 

EVERIS, DESIGNTHINKING.GAL-EKIN LANKIDETZAN 

GAIA INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA SL, SKUKO SOLUTIONS SL-

REKIN LANKIDETZAN 

IBERMÁTICA SA, ERNST & YOUNG SL-REKIN LANKIDETZAN 

IKUSI 

INDRA SISTEMAS SA 

LKS S.COOP., LKS INGENIERÍA S.COOP.REKIN LANKIDETZAN DIARA 

DESIGN BERE DISEINU-UNITATEAREN BITARTEZ 

LKS S.COOP, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOAREKIN 

(MEP-MU) LANKIDETZAN. ISEA BERRIKUNTZA ETA 

EKINTZAILETASUN ZENTROA, MONDRAGON KORPORAZIOKO 

INGENIARITZA ETA ENPRESA ZERBITZUEN DIBISIOA. 
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beharko diete: 

 Lehenengo, pertsonak osasun-arazoa hautematen duen unea esku-hartzearen 

hasiera-une gisa identifikatu beharko dute, eta ospitaleko larrialdien zerbitzurako 

sarbiderako beharrezkoa den informazioa eskainiko dio pertsonari. Beste alde 

batetik, herritarrei erabakiak hartzeko zer informazio eman behar zaien zehaztu beharko da 

(homogeneizazioa), eta itxaronaldiei balioa emango die (pertsona eta haren laguntzailea(k)). 

Azkenik, komenigarria izango da gune fisikoak esku-hartzearen osagaitzat hartzea, eta pertsona 

eta haren laguntzaileak informatzeko protokoloak identifikatzea eta zehaztea. 

 Bigarrenik, pazientearen eta langilearen arteko komunikazioari arreta jarri beharko zaio; hori 

kontuan hartzeko, larrialdietako zerbitzuko prozesuari buruzko informazio pertsonalizatua 

eskaini beharko da (itxaronaldiak, dagokion prozesuko mugarriak eta hurrengo pausoak) eta 

pazientearen eta langilearen artean joan-etorriko informazioa bermatu beharko da. Horri 

esker, pazientearen inguruko pertsonek garrantzitsutzat jotzen duten informazioari buruzko 

datuak iritsi ahal izango dira osasun-sistemara. Triaje maila ezberdinetara ere egokitu beharko 

da, eta informazio globala zein «pertsonalizatua» eskaini beharko da, Erakunde Sanitario 

Integratuaren (ESI) eragin-eremu edo alorraren arabera. Era berean, balioa emango zaie egin 

beharreko itxaronaldiei (itxaronaldiaren arrazoiei buruzko informazio pertsonalizatua emanez 

eta itxaronaldian zeharrerako osasun-heziketarako aukerak / entretenimendua eskainiz). 

Azkenik, larrialdietako zerbitzuaren arretan egingo diren hurrengo pausoei buruzko informazio 

pertsonalizatua eskainiko da, eta jasotako arretaren gogobetetasuna eta pertsonak larrialdian 

izan duen autokudeaketa neurtuko dira. 

6. Eranskinak:  

N/A 

 


