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PLAN ESTRATEGIKOAREN AURKEZPENA 

2017-2020ko Plan Estrategiko hau lantzen lortutako parte-
hartze handia izan denez (1. eranskina), datozen 4 
urteetarako ESTRATEGIA argi eta garbi bat dator Osasun 
Sailaren estrategiarekin, eta, gainera, pertsona ugariren 
kezkak ere jaso dira bertan.  

Plana bete egingo da, baldin eta ESIko eta OSASUNAREN 
erronkei lotutako beste erakunde batzuetako 
profesionalok hura abian jartzen eta garatzen esku 
hartzen badugu.  

Barakaldo-Sestao ESIn zinez uste dugu osasun-
zentroetan eta ospitalean eskaintzen dugun osasun-
arreta baino askoz gehiago dela OSASUNA. Guztioi 
dagokigun ERRONKA PARTEKATUA da, eta horri 
ELKARLANEAN heldu beharko diogu. 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiet plana egiteko lanean 
jardun duten pertsona guztiei, baita, jakina, plana bete 
dadin egunero lan egiten duzuen guztioi ere. 

 Julen Ballestero Zárraga 
Zuzendari Gerentea  
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HAUSNARKETA ESTRATEGIKORAKO 

METODOLOGIA 
Lehen fasean, handitutako zuzendaritza-taldea arduratu da aurreko Plan 

Estrategikoan (2. eranskina) lortutako aurrerapenak aztertzeaz; horien artean 

honako hauek nabarmendu behar ditugu, besteak beste: Kirurgia 

Anbulatorioko Unitatea sendotzea, PEAZ berriz diseinatzea, Segurtasun 

Klinikoko Plana, Kudeaketa Klinikoko Kontratuak ezartzea, barneko 

komunikazioa hobetzea (aldizkaria, intraneta...) edo baliabideen erabilera 

arrazionalizatzea (erosketa-batzordea, AEOP-Antibiotikoen Erabilera 

Optimizatzeko Programa...). 

 

 

 

 

 

 

Osasun Sailaren ildo estrategikoak eta erakundearen oraingo egoera aztertu 

dituzte AMIA matrizearen bidez (3. eranskina). Hausnarketa estrategikorako 

oinarriak ezarri dira informazio hori aintzat hartuta, eta aurreko Plan 

Estrategikoaren XEDEA laburtzea eta gure balioen garapen-mailari buruzko 

gogoeta partekatua egitea proposatu da horren barruan. Gainera, IKUSPEGI 

berria ez ezik, plan berriaren ardatz diren BOST ERRONKAK ere zehaztu 

zituzten. 
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Bigarren fasean, ESIko unitate/zerbitzuetako 24 arduradunek osatutako talde 

batek 5 erronka estrategiko horiek landu, eta esku hartzeko proiektu zehatzak 

adierazi zituen.    

 

Jarraian, World Kafe bat antolatu zen, aurretik egindako lana egiaztatu eta 

aberaste aldera. ESIko 61 profesionalek parte hartu zuten hor. Erakundeko 

profesional guztiei galdetegi bat ere bidali zitzaien, aipatutako talde horien 

ikuspegia osatzeko. 

 

 

Azkenik, ESI harremanetan egoten den interes-taldeentzako beste dinamika 

bat ere antolatu zen. Dinamika horretara 34 lagun agertu ziren, eta bi helburu 

izan zituen: batetik, gure estrategia azaltzea, gure helburuak bateratzeko, eta, 

bestetik, elkarlaneko proiektuak zehaztea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azkenik, Zuzendaritza Taldeak lantaldeen informazioa eta ekarpenak bildu 

ditu 2017-2020ko Plan Estrategiko berria onartu aurretik (2017ko urrian), eta 

estrategia komunikatzeko planean (4. eranskina) ezarritakoari jarraikiz 

zabaldu du hori. 
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Xedea 
Barakaldo eta Sestaoko pertsonen osasun-beharrei 

erantzutea, ekitate-, kalitate- eta segurtasun-irizpideekin, 

eta profesionalen eta gizartearen arteko parte-

hartzearekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ikuspegia 
2020rako, integrazioa eta koordinazioa bateratu dituen 

ESI bat dagoela irudikatzen dugu, honako alor hauek 

hobetuta: 

  Taldeen gogobetetasuna 

  Herritarren osasunaren emaitzak  

  Erakundearen jasangarritasuna 

 

Balioak 
Hurbiltasuna: Zerbitzuetara erraz jotzeko bidea ematen 

dugu, enpatiaz informatzen eta komunikatzen dugu, eta tratu 
pertsonalizatua eskaintzen dugu. 

Kalitatea: Profesionaltasunez, inplikazioz eta 

eraginkortasunez lan egiten dugu, eta konpromisoa dugu 
etengabeko prestakuntzarekin eta berrikuntzarekin. 

Koordinazioa: Talde bakar gisa lan egiten dugu, arretaren 

jarraitutasuna bermatzeko. Horregatik, elkarlana eta 
komunikazioa.jarraitua da.  

Zainketak: Pazienteei eta haien zaintzaileei entzuten 

diegu , eta dituzten premietan babesa ematen diegu. 

Konpromisoa: Helburuekin eta emaitzekin inplikatzen 

gara. Parte-hartzea eta itxaropena sustatzen duen lan egiteko 
estilo batean sinesten dugu. 

Jasangarritasuna: Baliabideak modu arduratsuan 

erabiltzen ditugu, bikoiztasunak saihestuz eta efizientzia 
irabaziz, ahal den laguntza onena emateko. 
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5 ERRONKA ESTRATEGIKO 

 

 

 

 

 

 

Pertsonak  

1. ERRONKA 

Herritarren 
osasun-beharrei 

erantzutea, 
kalitate- eta 

segurtasun-maila 
bikainekin 

2. ERRONKA 

Arreta integratua 
ematea 

kronikotasunari, 
zahartzaroari eta 
mendekotasunari 

erantzuteko 

3. ERRONKA 

Prestakuntza, 
kohesio eta 

koordinazio handiko 
lantalde 

profesionala 

4. ERRONKA 

Kudeaketa 
aurreratua, 

modernizazioa, 
berrikuntza eta 
jasangarritasuna 

5. ERRONKA 

Gizartearekin 
elkarlanean 

aritzea 
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Erronka horretan aurrera egiteko, honako hau behar dugu: 

o Herritarren eta interes-taldeen beharrizanak eta 

esoektatibak identifikatu. 

o Irisgarritasuna hobetu, erabakimen handiko 

kontsultak eta aurrez aurrekoak ez diren 

kontsultak sustatuz, eta itxarote-zerrenden 

kudeaketa optimizatuz. 

o Zerbitzu-zorroa behar berrietara egokitu. 

o Prebentziorako eta osasuna sustatzeko 

jardueren eta programen estaldura handitu, eta herritarren osasunean zer 

eragin duten aztertu eta ebaluatu.  

o Segurtasun klinikoa lehenetsi laguntza-kalitatearen funtsezko elementu 

gisa, eta aurreikusitako planen ezarpena sendotu. 

o Medikuaren eta pazientearen arteko harreman pertsonalizatuan aurrera 

egin. 

o Jarduera klinikoak eta laguntzakoak osasuneko emaitzetara bideratu, eta 

OSASUNeko emaitzen adierazleak sortu. 

Garatu beharreko proiektu estrategikoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ERRONKA 

Herritarren osasun-beharrei kalitate- eta 

segurtasun-maila bikainarekin erantzutea, eta 

horrek osasunari dagozkion emaitzetan eragina 

izatea 

 

Laguntzako prozesuak eta 

ibilbideak berriz diseinatzea, 

taldeetako profesionalek parte 

hartuta. 

Historia kliniko elektronikoaren 
erabilera are gehiago zabaldu eta 
optimizatzea (funtzionalitateak, 
komunikazio-bideak eta abar), 
kalitatea eta jarraitutasuna 
bermatzearren.   

Hala behar duten ibilbideetan 
irisgarritasuna aztertzea, laguntza-
prozesuan (jatorria-helmuga) esku 
hartzen duten agente guztiak kontuan 
hartuta. 

ESIaren segurtasun klinikoko 
estrategian jada abian diren 

proiektu guztiak sendotzea. 



 

8 2017-2020 Estrategia 

 
 
 

Erronka horretan aurrera egiteko, honako hau behar dugu: 

o  Arreta integratuko tresnak garatu 

(antolakuntzakoak, prozesuenak, 

informazio-sistemak), paziente 

zaharraren, paziente kronikoaren 

eta/edo mendekotasuna duten 

pazienteen beharrei erantzun ahal 

izateko.  

o Bi laguntza-mailetako profesionalen 

arteko komunikazio eta 

koordinazioko prozesuak areagotu 

eta hobetu.  

o Erizainen eginkizuna indartu, funtsezko pieza baitira zainketan eta 

koordinazioan.  

o Patologia anitzeko pazienteari eman beharreko arreta are gehiago 

hobetu.  

o Eskari soziosanitarioak eta beste agente batzuek emandako gizarte-

laguntza modu erreal eta praktiko batez integratu. 

Garatu beharreko proiektu estrategikoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ERRONKA 

Arreta integratua, kronikotasunari, zahartzaroari eta 

mendekotasunari erantzuteko  

Kronikotasunari, zahartzaroari eta 

mendekotasunari arreta emateko 

prozesua zehaztea populazioaren 

araberako irizpide proaktibo bati jarraikiz 

eta osasun- eta gizarte-baliabideekin 

koordinatuz (Kirurgia Anbulatorioko 

Unitatea, baliabide soziosanitarioak, 

LMAko lantaldea, etxez etxeko arreta). 

ESIaren zainketa aringarrien 

plana aurreratzea eta 

sendotzea, eta eragile 

bakoitzaren eginkizunak 

zehaztea pazienteek bizitzaren 

amaierako fasean zer behar 

dituzten aintzat hartuta. 
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Erronka horretan aurrera egiteko, honako hau behar dugu: 

o Belaunaldi-txandaketa kudeatu. Prozesu honetan 

langile kopuruak eta egonkortasunak izango dute 

lehentasuna. 

o Etengabeko prestakuntza bultzatu barneko 

eskariei erantzuteko (lanpostuaren aurretiko 

prestakuntza, adibidez), betiere prestakuntza-

ibilbide berriekin bat etorrita. 

o Barneko komunikazioan aurrera egin, elkarri gehiago eta hobeto entzun 

behar diogu irtenbide adostuak aurkitu ahal izateko.  

o Diziplina anitzeko lantaldeak eta barneko koordinazioa bultzatu.  

o Zehaztutako balio eta erronka estrategikoekin bat datorren lidergo-eredu 

bat garatu. 

o Profesionalen prebentzioan eta lan-osasunean eta hizkuntza-

normalizazio politikan aurrera egiten jarraitu. 

Garatu beharreko proiektu estrategikoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ERRONKA 

Talde profesional prestatu, kohesionatu eta 

koordinatu bat, bere talentua, ardura eta 

berrikuntzarako gaitasuna proiektuaren zerbitzura 

jartzen duena eta haren parte izateagatik harro 

dagoena 

 

Zerbitzu/unitate bakoitzean 

antolamendu-eredua berrikustea, 

hala funtzionamenduari nola egiturari 

dagokionez, eta laguntzako zein 

estrategiako helburuetara egokitzea. 

Prestakuntza-planaren ikuspegia 

eguneratzea, eta Osakidetzako 

prestakuntza-ibilbideen eredura 

egokitzea.  

Barne-komunikazioko metodologia 

berriak hartzea, ezarritako kanalen 

bitartez (intraneta, aldizkaria, etab.) 

komunikazioa bultzatzea eta topaketarako 

espazioak sustatzea, hitz egiteko, elkar 

ezagutzeko, jakintza trukatzeko eta abar.  

 

ESIaren lidergo-ereduan aurrera 

egitea, eta liderrak horren partaide 

egitea, eta komunikazio-erronkan, 

besteak beste, haien eginkizuna 

indartzea. 
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Erronka horretan aurrera egiteko, honako hau behar dugu: 

o Berrikuntza Plan bat garatu, ESIko berrikuntza-jarduera guztien 

kudeaketa integratua ahalbidetuko duena.  

o Historia klinikoaren erabilera optimizatu.  

o Komunikaziorako tresna ez-presentzialen erabilera sustatu. 

o Diseinu erraz eta integratuetan sakondu, eta tresna informatikoen 

zabalpena eta prestakuntza sustatu, kalitatea, efizientzia eta denbora 

irabazteko.  

o Gastu farmazeutikoa arrazionalizatu. 

o Proben bikoiztasunak eragotzi.  

o Energia-kontsumoak optimizatu. 

o Materialak eskuratzeko prozesua 

optimizatzen jarraitu. 

o Zerbitzu bakoitzean kudeaketa-sistematika bat sortu, baliabideen 

erabilera optimizatzea bermatuko duena. (Kudeaketa klinikoko kontratuak). 

Garatu beharreko proiektu estrategikoak: 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

ERRONKA 

Kudeaketa eta berrikuntza aurreratua, modernizatze-

maila (IKTak erabiltzea) eta jasangarritasun-maila 

(baliabideak, teknologiak, farmazia-gastua eta abar 

modu efizientean erabiltzea) handiagoak lortzeko. 

 

Tresna informatikoen erabilera 

kudeatzeko plan bat egitea, 

antolamenduaren eta erabiltzaileen 

beharrak aintzat hartuta eta 

Osakidetzaren eredu korporatibora 

egokiturik. 

Baliabideak optimizatzeko eredu bat 

diseinatzea eta ezartzea, jarritako 

helburuak oinarri hartuta, eta lan horretan 

zerbitzuek/unitateek esku har dezaten 

lortzea: aginte-taula, baliabideen kudeaketa, 

kostuak eta kudeaketa klinikoko kontratuak. 

ESIaren berrikuntza-eredua 

sendotzea. 

Zehaztutako ingurumen-kudeaketako 

eredua ezartzea (aginte-taula, 

hondakinen kudeaketa berrikustea). 
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Erronka horretan aurrera egiteko, honako hau behar 

dugu: 

o Herritarrak beren osasunaren zaintzaren eta 

sustapenaren arloan inplikatu, ahaldundu 

eta hezi. 

o Herritarrei informazioa argi eta garbi 

eman, osasunean duten rol proaktiboaz 

sentsibilizaturik egon daitezen.  

o Osasunari buruzko gaietan iritzi-liderrak 

izatea lortu, eta bizi-ohitura osasungarriak 

zabaltzen eragin.  

o Herritarrak sentsibilizatu dauden 

baliabideen erabileraren optimizazioari 

eta jasangarritasunean zein arreta-mailetan 

duten erantzunkidetasunari dagokienez. 

o Beste eragile batzuekiko elkarlan aktiboa sustatu (egoitza eta 

elkarteekin, adibidez). 

Garatu beharreko proiektu estrategikoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

ERRONKA 

Lankidetza-harremana gizartearekin, OSASUNARI 

dagozkion emaitzen garrantzia eta eraginkortasuna 

zabaltzeko. 

Komunitate-proiektuen plan bat 

diseinatzea, eta komunitate-

proiektuen erreferentearen figura 

sortzea. Prestakuntza- eta 

sentsibilizazio-proiektuez arduratuko 

da, gizarte- eta osasun-arloko beste 

eragile batzuekin elkarlanean. 

Kanpoko komunikazioko 

metodologia berriak erabiltzea, 

gizarteratzea gizarte-eragileekiko 

koordinazioa bultzatzeko, honako 

hauen bitartez: hedabideetako 

kanpainak, sare sozialak, pazienteen 

taldeak, itxarongeletako ikus-

entzunezko materiala, 

herritarrentzako baliabide-gidak 

(egitea eta zabaltzea), 

hedabideekiko harremanak. 

Beste gizarte- eta erakunde-eragile 

batzuekin proiektu bateratua egitea, 

biztanleen osasunaren arloko beharrak 

zein diren ondo jakiteko. 
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ESTRATEGIAREN EBALUAZIOA ETA 

JARRAIPENA 

Aurkeztutako Plan Estrategikoa 4 urte egongo da indarrean (2017-2020). Plan 

hau tresna dinamikoa da, eta urtero berrikusiko dugu gure jarduera egiten 

dugun inguruneko aldaketetara egokitzeko.  

Bertan bildutako ildo estrategikoen aurrerapen-maila ebaluatu ahal izateko, 

lan-ildo bakoitzean banaka lortutako emaitzen berri ematen diguten hainbat 

adierazle ditugu, baina horiekin batera beste tresna bat ere izan nahi dugu, 

horren bitartez jakin ahal izan dezagun profesionalak erakundean betetzen ari 

diren proiektu estrategikoek, osorik hartuta, zer-nolako aurrerapena duten. 

Zenbait profesional buru dituzten proiektu horiek garatuz lortu ahal izango 

dugu guztion artean epe ertain-luzera jarri dugun ikuspegia gauzatzea. 

Proiektu estrategiko horien jarraipena erraztea helburu hartuta, aginte-taula 

bat egin dugu, Midenet tresna informatikoan gure estrategiako aurrerapen-

maila aztertu ahal izan dezagun. Aginte-taula hori osatzen duten adierazle 

estrategikoak (5. eranskina) plana lantzen aritu diren pertsonek eginiko 

proposamenen ondorioz sortu dira.  
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Eranskinak 

  
1. eranskina.- Gogoeta-prozesuan parte hartu dutenen 

zerrenda 

2. eranskina.- 2014-2016ko Plan Estrategikoaren 

aurrerapenak  

3. eranskina.- AMIA matrizea 

4. eranskina.- PE komunikatzeko plana 

5. eranskina.- Adierazle estrategikoak 
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1. eranskina: Gogoetan parte hartu duten pertsonak 

ESIko zuzendaritza-taldeak zuzendu du gogoeta, eta hainbat gogoeta-

taldetan 130 pertsonak parte hartu dute guztira. Aurrez aurreko 

taldeetan parte hartu duten horiez gain, beste 86 profesionalek ere 

erantzun diote langile guztiei telematikoki bidali diegun galdetegiari. 

ESIa harremanetan dagoen interes-taldeetako 34 lagunek ere parte 

hartu dute. 
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Interes-taldeak 

 
1. ERABILTZAILEAK 

 
2. OSASUN-SISTEMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. HORNITZAILEAK 

 
 
 
 
 
4. IRAKASKUNTZA-ERAKUNDEAK, 

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA 
 
5. PERTSONAK 

 
 
 
6. GIZARTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paziente Bizia (Pazienteak) 

Bizkaiko Osasun Lurralde 
Ordezkaritza 
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia 
Gorlizko Ospitalea 
San Juan de Dios Ospitalea 
Santa Marina Ospitalea 
Osatek 
Enkarterri-Ezkerralde-Cruces ESI 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea 
Ellacuría egoitza 
Miranda Egoitza Fundazioa 

Eurest 
Ferroser 
Giroa 
Techman 
 
BioCruces 
Barakaldo-Sestao ESI 

Erizainen Elkargoa  
Sendagaigileen Elkargoa 
Medikuen Elkargoa  

ACAMBI (Bularreko Minbiziaren 
aurkako Bilboko Elkartea) 
Acompaña-Laguntzen 
Alaiak (Emakumeen Elkartea) 
ARGIA Bizkaiko Ostomizatuen 
Elkartea 
Barakaldoko Udala 
Sestaoko Udala 
Barakaldo Digital 
Bizkaiko Foru Aldundia 
(Soziosanitarioa) 
Rontegigara 
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2. eranskina: 2014-2016ko PEaren aurrerapenak 
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3. eranskina: AMIA matrizea 
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4. eranskina: Plan Estrategikoa Komunikatzeko Plana 

 
 

HARTZAILEAK 
HELBURU 
NAGUSIA 

MEZUA BIDEA BALIABIDEA ARDURADUNA 

OSASUNEKO ZUZ. Informatzea A, B, C,  POSTA LIBURUA 
ZUZ. 
KUDEATZAILEA 

ZUZ. NAGUSIA Informatzea A, B, C,  POSTA LIBURUA 
ZUZ. 
KUDEATZAILEA 

ERDI-MAILAKO 
ARDURADUNAK 

Inplikatzea A, B, C, D BILERA 
POWER 
POINTA 

ZUZENDARITZA-
TALDEA 

PROIEKTUBURUAK Inplikatzea A, B, C, D BILERA 
POWER 
POINTA 

ZUZENDARITZA-
TALDEA 

INTERES-TALDEAK Parte hartzea  B BILERA 
POWER 
POINTA 

ZUZ. 
KUDEATZAILEA 

LMA-KO 
PROFESIONALAK 

Lankidetzan 
aritzea  

A, B,  BILERA 
POWER 
POINTA 

ZUZENDARITZA-
TALDEA 

OSPITALEKO 
PROFESIONALAK 

Lankidetzan 
aritzea  

A, B,  BILERA 
POWER 
POINTA 

ZUZENDARITZA-
TALDEA 

PROFESIONAL GUZTIAK Informatzea A, B, C,  
INTRANETA, POSTA 

ELEK. 
TRIPTIKOA, 

LIBURUA  
ZUZ. 
KUDEATZAILEA 

HERRITARRAK  Informatzea A, B,  
BARAKALDO DIGITAL, 

UDALERRIETAKO 
ALDIZKARIAK 

PRENTSA-
OHARRA 

ZUZ. 
KUDEATZAILEA 

A: Xedea, Ikuspegia, Balioa B: Ibilbide estrategikoak C: Proiektu estrategikoak D: Hausnarketa estrategikoaren 
prozesua 

 

 

HARTZAILEAK 
KRONOGRAMA 

IRA. URR. AZA. ABE. 

OSASUNEKO ZUZ.         

ZUZ. NAGUSIA         

ERDI-MAILAKO ARDURADUNAK         

PROIEKTUBURUAK         

INTERES-TALDEAK         

LMA-KO PROFESIONALAK         

OSPITALEKO PROFESIONALAK         

PROFESIONAL GUZTIAK         

HERRITARRAK          
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5. eranskina: Adierazle estrategikoak 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Erabiltzaileen gogobetetasunaren 
indizea  

2 Laguntza-ibilbideen kopurua, eta 
ibilbide horri onura zenbat pazientek 
ateratzen dioten  

3 Atzerapenak eta itxarote-zerrendak: 
kontsultetako eta kirurgiako itxarote-
zerrendak  

4 Irisgarritasuna (%) LMAko 
kontsultetan, mediku eta erizainekin, 
hitzordua eskatu eta 24 ordu baino 
gutxiagoren buruan 

5 BE2: Arriskura egokitutako heriotza-
tasa 

6 BE3: Arriskura egokitutako 
konplikazioak  

7 Osasun-arretarekin lotutako 
infekzioen intzidentzia/prebalentzia  

8 LMAren eta OAren artean adostu eta 
berrikusitako protokolo/prozesuen 
kopurua 

9 Arrisku-taldearen araberako arreta 
jasotzen ari diren 70 urtetik gorako 
pazienteak (%)  

10 Informatizatuta dauden balorazio 
soziosanitarioak (%) 

11 KAEET emaitza 

12 PKEET emaitza 

13  BE21: Arriskura egokitutako 
berrospitaleratzeen indizea (AEBI). 
Paziente kronikoetan 

14 ACSCagatiko ospitaleratze-tasa 

15  D´AMOUR galdetegiaren emaitza 

16  Pertsonen gogobetetze-mailaren 
indizea  

17  Lantalde eta batzorde mistoetan parte 
hartzen duten profesionalak (%) 

18  Prestakuntza-ibilbidea egin duten 
pertsonak (%)  

19  Barneko komunikazioarekin pozik 
dauden profesionalak (%) 

1. ERRONKA 

Herritarren osasun-beharrei 

erantzutea, kalitate- eta 
segurtasun-maila bikainekin. 

2. ERRONKA 

Arreta integratua 
kronikotasun, zahartzaro 

eta mendekotasunari 

erantzuteko. 

3. ERRONKA 

Prestakuntza, kohesio eta 
koordinazio handiko lantalde 

profesionala. 
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20  Kontsumoen monitorizazioari buruzko 
ingurumen-adierazleak (papera, 2. 
motako hondakinak, ura eta 
elektrizitatea). 

21  Indikazioa/preskripzioa erlazioko 
eraginkortasun-adierazleak (farmazia) 

22  Berrikuntza-prozesuan ebaluatu, onartu, 
ezarritako ideia berritzaileak (%) 

23  Prebenitzeko/zuzentzeko 
mantentzeari buruzko plana zenbatean 
bete den (%) 

24  Kontsultetara agertu gabeak (%) 

25 Beste eragile batzuekin 
elkarlanean egindako 
proiektuen kopurua 

26  Esku-hartze komunitarioko 
jardueren estaldura (%) 

27  Herritarren gogobetetze-
mailaren indizea 

28  Egoitzekin koordinaturik 
egindako prestakuntza-
jardueren kopurua 

4. ERRONKA 

Kudeaketa aurreratua, 
modernizazioa, berrikuntza 

eta jasangarritasuna. 

5. ERRONKA 

Gizartearekiko elkarlan-
harremanak. 


