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Gure ESIk 2018-2021 aldi estrategiko berria hasi du; aldi 
honetan 2011ko urrian hasi genuen integrazio prozesuan aurrera 
egin behar dugu eta etorkizuneko erronkak jorratu behar ditugu, 

Osakidetza bezalako erakunde baten barne gaudelako, baina 
gure identitatea galdu gabe.

Debagoieneko ESI



Erakunde Sanitario Integratu publikoa gara, iraunkorra eta berritzailea, eta pertsonen 
osasuna jorratu eta sustatzen dugu. Horretarako osasunaren emaitzetan eta Deba-
goieneko gizartearen inplikazioan konprometituta dauden profesionalak ditugu.

Xedea

Erakunde honen arretarako eredua integratua eta 
pertsonetan zentratua da. Lehenengo mailako arretaren 

balioa sustatzen du, eta ospitaletako arreta etorkizuneko 
erronketara egokitzen du. Osasunaren eta eraginkortasun 

emaitzei dagokienez balioa zerk ematen duen zalantzan jartzen 
duen erakundea gara, pazienteek duten erantzukidetasuna 

txertatzeko ahaleginak egiten dituena, baita bizilagunek eta 
bestelako intereseko taldeek parte hartzeko ahalegina ere.

Erakundearen oinarria enpresa osasuntsua eta ingurumenarekin 
konprometituta dagoen eredua da, lidergo partekatua bultzatzen 

duena, eta erakundea aldatzeko eragile aktiboak diren langileen 
konpromisoa lortzeko apustua egiten duena. Debagoieneko 

bizilagunek ondasun publiko bezala aitortu eta baloratu gaitzaten 
nahi dugu, ematen dugun laguntza zerbitzuaren kalitatean oinarrituz.

Ikuspegia

INTEGRATUTAKO ETA 
PERTSONETAN 

ZENTRATUTAKO 
ARRETARAKO 

EREDUA



Balioak

Osakidetzaren barnekoak, kultura korporatiboa
Osakidetzaren barne egotea baloratzen dugu, bere kultura, estrategia eta helburuak hedatzen 
baititugu; horri esker sinergiak aprobetxatzen ditugu eta baliabideak, programak eta praktika
onak partekatzen ditugu.

Zerbitzu publikoaren bokazioa
Unibertsaltasun, ekitate, elkartasun eta kalitatezko printzipioetan oinarritutako sanitatean
sinesten dugu, osasunaren beharrak betez eta gizarteari balioa emanez.

Pertsonetan zentratutako arreta
Pertsonen duintasuna errespetatzen dugu, pertsonen bizi kalitatea bilatuz eta beraien 
parte hartzearekin kontatuz.

Profesionaltasuna, erantzukizuna
Lanean bikaintasuna baloratzen dugu osasunaren emaitzekin konprometituta dauden 
profesionalen inplikazioaren bitartez.

Taldeko lana eta kultura parte-hartzailea
Parte-hartzea, lankidetza eta taldeko lana sustatzen ditugu, ezagutzaren elkartruke
hobea eta handiagoa erraztuz.

Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza
Proaktiboak gara gure ikuspegia lortzen lagunduko diguten hobekuntza eta berrikuntza 
bilatzeari dagokionez.

Gardentasuna eta gobernu ona
Inguru sozialarekiko konpromisoa dugu, gizartearen arau eta printzipio etikoak errespetatzen 
ditugu, gardentasunetik abiatuz konfiantza sortuz eta baliabide publikoak zuzen kudeatuz.



Erronka estrategikoak eta helburuak

PERTSONETAN ETA OSASUNEKO EMAITZETAN
ZENTRATUTAKO ARRETA
Arreta gizatiartzea.
Pazienteak ahalduntzen aurrera egitea.
Herritarren parte-hartzea sustatzea.
Lehentasunezko hizkuntza ofizialean arreta ematea.
Osasuneko emaitzei bideratutako arreta.
Laguntzazko prozedura guztietan pazienteen
segurtasun klinikoa bermatzea.
Osasun sistemarako irisgarritasuna hobetzea.

PREBENTZIOA ETA OSASUNA SUSTATZEA
Ohitura eta bizitza estilo osasuntsuak sustatzea.
Prebentzio eta baheketa programak.

LAGUNTZAZKO INTEGRAZIOA SENDOTZEA 
Bizilagunen beharretara egokitutako estaldura duen
Zerbitzu Zorroa sortzea.
Integrazioa eta laguntzazko jarraikortasuna ahalbidetzen
duten mekanismoak garatzen aurrera egitea.
Erizaintza berrantolatzea.
Arreta soziosanitarioa finkatzea eta sendotzea.
Medikamenduak zuzen erabiltzea.
Pazienteen historia kliniko osoa ezartzea.
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GAITUTAKO ETA KONPROMETITUTAKO
PROFESIONALAK
Kide izatea eta izaera korporatiboa sustatzea.
Lidergo eredua izatea.
Kualifikazioa eta garapen profesionala.
Euskararen normalizazioan aurrera egitea.
Enpresa osasuntsuaren eredua ezartzea.

KUDEAKETA AURRERATUA ETA IRAUNKORRA
Efikazia eta laguntzazko eraginkortasuna.
Kudeaketa eredu bat eta horrekin bat datorren 
Antolaketa eredu bat berrikustea eta ezartzea.
Azpiegituren Plan Zuzentzailea amaitzea.
Korporazioko erantzukizun soziala.

BERRIKUNTZA ETA IKERKETA
Berrikuntza estrategia definitzea.
Antolakuntza eredu integratuak ebaluatzea.
Osasuneko emaitzak neurtzeko proiektuan 
aurrera egitea.
Berrikuntza eraginkorren benchmarking-a.
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