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Akronimoak
AE Arreta Espezializatua
LMA Lehen Mailako Arreta
JE Jardunbide Egokiak
BIOEF Berrikuntza Eta Ikerkuntza 

Sanitariorako Euskal Fundazioa
KKKK Kanpo Kontsultak
AK Aginte-Koadroa
KHA Kirurgia Handi Anbulatorioa
KEP Kontsulta Ez Presentziala
KOT Kirurgia Ortopedikoa eta 

Traumatologikoa
SOB Segurtasun eta Osasun 

Batzordea 
K Kontsulta 
SAILA Saila
EMAS Europako Erkidegoko Ekokudeaketa Eta 

Ekoauditoriako Erregelamendua
BGBK Biriketako Gaixotasun Buxatzaile 

Kronikoa
APSE Arrisku Psikosozialen Ebaluazioa
PPEE Pluripatologikoen Erreferentzia-

Erizaina 
STG Sexu-Transmisiozko Gaixotasunak
AIET Gaixotasun Kroniko Konplexuak 

Dituzten Umeen Arreta Integratua 
Baloratzeko Taldea Etxosp Etxeko 
Ospitalizazioa

BUO Basurtuko Unibertsitate Ospitalea
BG Bihotz-Gutxiegitasuna
IGb Ikerkuntza, Garapena Eta Berrikuntza
GKPET Gaixotasun Kronikoak Dituzten 

Pertsonen Esperientzia Ebaluatzeko 
Tresna

ITEMAS Teknologia Mediko Eta Sanitarioen 
Berrikuntza-Plataforma

KIZ Kirurgiako Itxarote-Zerrenda
JAKEH Jarduera Asistentzial Eta Klinikoaren 

Egokitzapenaren Hobekuntza
KAE Kudeaketa Aurreratuaren Eredua
XIB Xedea, Ikuspegia Eta Balioak
OBBIEE Oracle Business Intelligence Enterprise 

Edition 
FB Farmazia Bulegoak
OHSAS Lan Segurtasuna eta Osasuna 

Kudeatzeko Sistemak
EZ Erakunde Zentrala
ORL Otorrinolaringologia
ZE Zerbitzu-Erakundea
BBESI Bilbao-Basurto Erakunde Sanitario 

Integratua
LZB Lehiakortasuna Zaintzeko Behatokia
EAG Etengabeko Arreta Gunea
PADI Haurren Hortzak Zaintzeko Programa
AIP Arreta Indibidualerako Programa
PO Proba Osagarriak
LAP Lan-Arriskuen Prebentzioa
EAE Euskal Autonomia Erkidegoa
ABO Agindu Bizimodu Osasungarria
BIZK Bizkortzea
ESK Erantzukizun Sozial Korporatiboa
OMS Osasun Mentaleko Sarea
XI X Izpiak
SAP Sistemak, Aplikazioak eta Produktuak
PEAZ Pazientearen eta Erabiltzailearen 

Arreta Zerbitzua
KS Kudeaketa-Sistema
IKS Ingurumena Kudeatzeko Sistema
SNASP Pazientearen Gorabeherak 

Jakinarazteko eta Haren 
Segurtasunaren Inguruan Ikasteko 
Sistema

OTA Ordenagailu Bidezko Tomogra� a Axiala
IKT Informazioko eta Komunikazioko 

Teknologiak
EJT Elikadura-Portaeraren Trastornoa
LMAU Lehen Mailako Arretako Unitatea
POU Prebentzioko Oinarrizko Unitatea
BZU Bitarteko Zainketa Unitatea
KIKBIU Kalitate, Ikerkuntza, Komunikazio, 

Berrikuntza eta Ingurumena
BZBU Bitarteko Zainketa Balioaniztunen 

Unitatea
UNE Espainiako Arau Bat
PU Presio-Ultzerak
EHU Euskal Herriko Unibertsitatea
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Aurkezpena
Hona hemen Bilbao Basurto ESIaren 2. 
Plan Estrategikoa, 2018-2021 aldiari 
dagokiona. Bertan jasotzen dira 4 urte 
hauetarako ditugun helburuak, eta horiek 
lortzeko erabiliko ditugun estrategiak eta 
egintzak. Plan anbiziotsua da, Erakunde 
Bikain gisako gure Politikarekin bat 
datorrena. Plan honen bidez, erantzun 
egokia eta orekatua eman nahi diegu 
gure Interes Taldeen beharrizan eta 
espektatiba gero eta esijenteagoei, betiere 
kontuan hartuta, batetik, ingurune sozial 
aldakorrean jarduten dugula, eta, bestetik, 
euskal gizarteak gure Sistema Sanitario 
Publikoa baliorik estimatuenetakotzat 
jotzen jarraitzen duela.

Plan hau egiteko, hainbat informazio-
iturri hartu ditugu aintzakotzat. Horien 
artean, hauek nabarmendu behar:

 ■ Osakidetza Entearen lerro, helburu 
eta egintza estrategikoak. Izan 
ere, gure Plana egin aurretik, Plan 
korporatiboa noiz argitaratu zain 
egon gara; beraz, guztiz lerrokatuta 
dago harekin.

 ■ ESIak Osasun Sailarekin sinatzen 
dituen helburuak, urtero ebaluatzen 
direnak.

 ■ Gure testuinguruaren analisia, bai 
barrukoarena bai kanpokoarena, 
horrela ulertzeko zein diren gure 
indarguneak eta ahulguneak, baita 
gure aukerak eta mehatxuak ere.

 ■ Inkesten emaitzak, kexa eta 
erreklamazioenak, auditoria eta 
ebaluazioenak, baita beste era-
kunde batzuetako zaintza- eta 
benchmarking-jarduerarenak ere.

 ■ Bestelako barne-emaitzak, gure 
Adierazleen Aginte Koadroetan 
neurtzen ditugunak: jarduera, 
baliabide-kontsumoa, ikerkuntza, 
prestakuntza, etab.

Estrategia-aldi berriko Xedea, Ikuspegia 
eta Balioak birdefi nituta, lantaldeak eratu 
ziren gure Plana egituratzen duten 6 
Erronkak lantzen hasteko; talde horietan 
parte hartu zuten Zuzendaritza Taldeko 
kide batzuek, arduradun batzuek eta gure 
ESIko zentro eta zerbitzuetako hainbat 
profesionalek.

Taldeen ekarpenak kontuan hartu eta 
bateratze-lana eginda, dokumentua gure 
Interes Taldeen eskura jarri genuen, eurek 
ebaluatu eta ekarpenak egin ahal izan 
zitzaten. Azkenik, ekarpen horiek Planean 
sartu ziren.

Gure asmoa da Plan Estrategiko honek 
fi nkatu ditzala 4 urte hauetan gure ibileran 
gidari izan behar ditugun lerro nagusiak. 
Plan honen bidez, erantzuna eman nahi 
diegu gure erabiltzaileen beharrizanei eta 
Erakunde Sanitario Publiko, berritzaile, 
garden eta ingurune sozialarekin eta 
ingurumenarekin begirunetsu gisa 
ditugun betebeharrei. ESI hau osatzen 
dugun profesional guztien konpromiso eta 
ahaleginarekin, espero dugu errealitate 
bihurtzea dokumentu honetako edukiak.

Eduardo Maiz Olazabalaga

Zuzendari Kudeatzailea
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Xedea 

Pertsonen osasun-beharrak asetzea, eta osasuna sustatzea modu seguru, integral, ka-
litateko eta eraginkorrean. Betiere, ikuspegi sanitario publiko batetik, eta profesional 
bikainak prestatzeko eta ikerkuntza eta ezagutza sustatzeko konpromisoa hartuta.

Ikuspegia 

Erakunde sanitario publiko segurua, jasangarria eta berritzailea izatea; eta erreferentea 
Estatuan zein nazioartean, zio hauengatik: 

 ■ bere asistentzia-kalitategatik, 

 ■ Gobernu Onean oinarritutako kudeaketa-sistema garatzeagatik,

 ■ eremu soziosanitario eta komunitario mailako jardueragatik,

 ■ eta, konprometituta egoteagatik gure profesionalen lidergo partekatuarekin eta 
gure paziente eta erabiltzaileen ahalduntzearekin.

Balioak 

 ■ Jokabide profesional, etiko eta arduratsua.

 ■ Pertsona ardatz duen talde-lana.

 ■ Gardentasuna eta gobernu ona.

 ■ Jarrera positiboa, irekia eta berritzailea.

 ■ Hobekuntzarako orientazioa.

 ■ Beste erakunde / instituzioekin lankidetzan aritzeko kultura.

 ■ Erakundeko kide izatearen zentzua.
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Interes-taldeak 
 ■ Osakidetza

 ■ Osasun Saila 

 ■ Osakidetzako profesionalak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Gizartea

 ■ Santa Marina Ospitalea

 ■ Paziente eta erabiltzaileen 
elkarteak 

 ■ Komunikabideak

 ■ Senideak, zaintzaileak edota 
laguntzaileak

 ■ Hornitzaileak

 ■ Sindikatuak

 ■ Elkarte zientifi koak eta profesional 
sanitarioenak

 ■ Lanbide-elkargoak 

 ■ Osakidetzako beste ESIak

 ■ Ente soziosanitarioak (zentro 
gerontologikoak eta etxean 
laguntzekoak)

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak 

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Ziurtapen-organismoak eta 
-enpresak 

 ■ Eusko Jaurlaritzako organismoak: 
HABE, IVAP, Emakunde, Osalan…

 ■ Ikerkuntza Sanitarioko institutuak

 ■ Erakunde pribatu sanitarioak 
(hitzartuak eta hitzartu gabeak)

 ■ Berrikuntza eta Ikerkuntza 
Sanitariorako Euskal Fundazioa 
(BIOEF), Kronikgune…

 ■ Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

 ■ Euskalit, Innobasque

 ■ Enpresak

 ■ Unibertsitateak (EHU, Deustuko 
Unibertsitatea)

 ■ Kanpo Sanitatea 

 ■ � Hezkuntza Saila

 ■
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Erronkak
1. Pertsonak eta osasun-emaitzak, arretaren 

ardatz
• 1.1 lerroa: Pazientearen Segurtasuna

• 1.2 lerroa: Osasun-emaitzetara bideratutako arreta

• 1.3 lerroa: Unibertsaltasuna eta ekitatea osasun-arreta jasotzeari dagokionez

• 1.4 lerroa: Arreta humanizatzea

• 1.5 lerroa: Herritarren parte-hartzea eta ahalduntzea

• 1.6 lerroa: Asistentzia-irisgarritasuna hobetzea

• 1.7 lerroa: Lehentasunezko hizkuntza o� zialean arreta ematea

2. Promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad

• 2.1 lerroa: Bizi-ohitura eta –estilo osasungarriak bultzatzea

•  2.2 lerroa: Prebentzioko populazio-programak

•  2.3 lerroa: Baheketako populazio-programak

3. Integración asistencial y cronicidad
• 3.1 lerroa: Arreta integratua

•  3.2 lerroa: Koordinazio soziosanitarioa

•  3.3 lerroa: Preskripzioa egoki erabiltzea

•  3.4 lerroa: Informazio klinikoaren sistema integratua

•  3.5 lerroa: Erizaintza berrantolatzea

•  3.6 lerroa: Osasun mental integraturantz

•  3.7 lerroa: Gaixotasun espezi� koak dituzten pertsona-kolektiboen arreta

4. Profesionalak, kudeaketa korporatiboaren 
kulturaren sortzaile

• 4.1 lerroa: Kuali� kazio profesionala

•  4.2 lerroa: Enpleguaren kalitatea hobetzea

•  4.3 lerroa: Profesionalen oraingo eta geroko beharrizanak

•  4.4 lerroa: Partaide izatearen eta nortasun korporatiboaren sentimendua

•  4.5 lerroa: Enpresa segurua eta osasungarria
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5. Kudeaketa aurreratu jasangarria eta 
modernizazioa

• 5.1 lerroa: Eraginkortasun eta e� zientzia asistentziala

•  5.2 lerroa: E� zientzia eta modernizazio teknologikoa

•  5.3 lerroa: Kudeaketa aurreratua

•  5.4 lerroa: Azpiegitura � sikoak berriztatu eta modernizatzea

•  5.5 lerroa: Aurrekontu-e� zientzia

•  5.6 lerroa: Jasangarritasun eta e� zientzia energetikoa

•  5.7 lerroa: Kontratazio administratiboaren eredu berria

6. Berrikuntza eta ikerkuntza
• 6.1 lerroa: Ikerkuntza eta berrikuntza sanitarioaren inpaktua

•  6.2 lerroa: I+G+b jardueretan parte hartzea sustatzea

•  6.3 lerroa: Jarduera ikertzailea eta berritzailea lan asistentzialean eta 
irakaskuntzakoan integratzea



Pertsonak eta 
osasun-emaitzak, 
arretaren ardatz

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

1
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Pazientearen segurtasuna

Helburu orokorra

Pazientearen segurtasunaren kultura errotzen laguntzea Osakidetzan, aurretik dauden 
ekintza-lerroetan sakonduz eta proiektu berri eta garrantzitsuak garatuz.

Interes-taldeak

 ■ Senideak, zaintzaileak eta laguntzaileak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Emaitzak bezeroen arloan

Helburu espezifi koak

1.1.1

Atentzio sanitarioari lotutako infekzioen (ASLI) prebentzioa eta kontrola 
hobetzea

 ■ Kateter baskularrei lotutako infekzioak murrizteko neurriak ezartzea.

 ■ Banagailu hidroalkoholikoak ohe ondoan jartzen jarraitzea.

 ■ Estrategia osagarriak aztertzea, infekzioen transmisioa errazten duten objektu 
pertsonalen gainean (uniformeak, eskumuturrekoak / erlojuak / eraztunak, etab.). 

1.1.2

Antibiotikoen erabilera segurua eta arrazoizkoa bermatzea
 ■ PROA programaren irismena handitzea.

 ■ Antibiotikoak arrazoizko eran erabiltzeko jarduerak sartzea Kudeaketa Farmako-
terapeutikoaren Prozesuko urteko planetan: FARMABIBA, saio klinikoak…

 ■ Neurriak hartzea antibiotikoen dosi osoa hartzea sustatzeko, neurri horiek eri-
zaintzako prozedura-eskuliburuan sartuta; eta, emateko ekipoak errebisatzea.

 ■ Antibiotikoen erabilerari lotutako hobekuntzak aztertzea, eta, hala badagokio, 
IKTen bidez eskaintzea.

1.1
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1.1.3

Aurrera egitea praktika klinikoari lotutako jardunbide egokiak orokortzeari 
dagokionez

 ■ Aurrera egitea Haurduntza-Erditzea-Puerperioa prozesuan jardunbide egokiak 
ezartzeari dagokionez: 

• Protokolo korporatiboak ezartzea.

• Haurduntza Arrisku ertaineko haurduntzaren protokoloa

• Erditzea: “erditze-plana” ezartzea, pazienteek aurretik ezagutu dezaten 
arreta emango zaien Unitatea eta haren funtzionamendua

• Puerperioa: Puerperioko tratamenduak eta jaioberrienak seguruagoak izatea.

 ■ Kanpaina egitea, Hileko Erronkak jarrita. 

 ■ Aurrera egitea, erradiazio ionizatzaileak erabiltzen dituzten proba diagnostikoak 
optimizatzeari dagokionez: ekipoak berriztatzea, Erradioterapiako Unitateen 
Proiektu Nazionala gauzatzea, proba erradiologikoen eskaeretan laguntzea (es-
katzaileak galdera-sorta betetzea), kliniko-erradiologoen lantaldeak sortzea, etab.

 ■ Aurrera egitea, medikazioa ematean segurtasuna hobetzeari dagokionez: pres-
takuntza; laguntzailerik gabeko pazienteei begirako hobekuntza-plana zehaztea; 
medikazioa ematearen erregistro-prozedura hobetzea, edozein asistentzia-ere-
mutatik ikusi ahal izateko; eta, prestakuntza ematea medikazioa ematearen 
gainean (tabletak…).

 ■ Aurrera egitea, erizaintzako zainketa seguruei dagokienez: PU, erorketak eta 
ospitalizazio-aldiko desnutrizioa murrizteko estrategiak; inkontinentziaren ma-
neiua; saio klinikoak eta prestakuntzakoak sarbide benoso, zunda, ostomia, 
dialisi peritonealetarako giden gainean. Intranet eta bestelako bidez zabaltzea.

 ■ Hobekuntza-neurriak gauzatzea transfusio-prozesuari dagokionez: hemoderiba-
tuen optimizazioa eta arrazoizko erabilera.

 ■ Arrisku handiko medikamentuen identifikazioa hobetzea Bilbao Basurto ESIko 
erizaintzako unitate guztietan.

 ■ Egintzak gauzatzea, pazienteen zalantzarik gabeko identifikazioa hobetzeari 
begira: psikiatriako pazienteak, proba endoskopikoak egin beharreko pazien-
teak, narriadura kognitiboa duten pazienteak Larrialdi aldean identifikatzea, 
prestakuntzako mini-pilulak, hatz-markak…

 ■ Aurrera egitea, kirurgia seguruari begirako neurriei dagokienez:

• Operazio-geletan tresna informatikoak eskura jartzea, kirurgia seguruaren 
egiaztapen-zerrenda aztertzeari begira.

• Check list: erregistroa bete dadila sustatzea.

• Lokalizazio kirurgikoaren markaketa hobetzea: prozedura zehaztea gida 
nazionalen arabera; markaketa kirurgikoa errazten duten neurriak ezartzea 
(klorhexidina tindatu berria banagailuan)…
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1.1.4

Aurrera egitea, kalterik gabeko segurtasun-intzidenteen jakinarazpen ego-
kiari dagokionez, ikasteko helburuarekin, baita aurkako gertaeren kudeaketa 
egokiaren arloan ere

 ■ Pilotutza gauzatzea, zerbitzuetan eta LMAUetan diziplina anitzeko taldeak 
sortzeko, segurtasun-intzidenteak aztertzeari begira. 

 ■ Aurrera egitea, profesionalak prestatzeari dagokionez: on line erako prestakunt-
zako mini-pilulak SNASP eta aurkako gertakarien kudeaketa tresnaren bidez, 
tailerrak…

 ■ Onartu eta gauzatzea kalterik gabeko intzidenteen kudeaketaren gaineko BB 
ESIaren protokoloa.

 ■ Aurrera egitea ezagutza kudeatzearen arloan: txostenak intranet bidez bista-
ratzea, etab.

1.1.5

Pazientea bere segurtasunaz arduratu dadila sustatzea
 ■ Herritarrak informatuago edukitzea, hainbat bide erabiliz: kanpainak / kartelak, 

BIBA, extraneta, triptikoak…

 ■ Bide ematea herritarrei segurtasun-intzidenteen gaineko komunikazioak egiteko 
(App edo PEAZ bidez).

1.1.6

Pazientearen segurtasuna sustatzea Larrialdi Aldeetan
 ■ Larrialdietako alde guztietara hedatzea Pazientearen Segurtasun Arriskuak 

Kudeatzeko UNE 179.003:2013 ziurtapena.

 ■ Larrialdietako Zerbitzuan ponpa adimendunen erabilera sustatzea.

1.1.7
Abordatze integrala gauzatzea, aurkako gertaeretan bigarren eta hirugarren 
biktimei laguntzeko

 ■ ESIan 2. biktimei begirako zirkuitu/prozedurak zehaztea.

1.1.8

Jardunbide egokiak ezartzea desnutrizio-arriskuan dauden ospitaleratutako 
pazienteei begira

 ■ Berariazko nutrizio-lerroak ezartzea, kirurgiatik azkar errekuperatzeari begira.

 ■ Baheketa-sistema ezartzea, ospitalean ingresatzeko uneari begira.

 ■ Nutrizio enteraleko vademecuma eguneratzea.

 ■ Nutrizio enteralen eta parenteralen preskripzioa protokolizatzea, osasun profe-
sionalak horretan prestatzeko eta arrazoizko nutrizioa sustatzeko.

 ■ Nutrizio Unitatea bultzatzea.

1.1.9

Profesionalen arteko komunikazioa eta koordinazioa hobetzea Pazientearen 
Segurtasunari dagokionez

 ■ Hobekuntza-estrategiak sustatzea, ospitaleko altan medikazioa kontziliatzeari 
dagokionez. Ospitaleko altan medikazioa kontziliatzeko proiektua pilotatzea 
Digestibo, Urologia eta Erreumatologiako zerbitzuetan eta Zazpi Kaleetako, 
Karmeloko eta Abusuko LMAUetan.

 ■ Metodologia egokia zehaztea, gure profesionalek Pazientearen Segurtasunaren 
gainean duten iritzia jasotzeko.

 ■ Diziplina anitzeko lantaldeak sortzea helburu hauetarako: aurkako gertaera 
aztertzea; jardunbide egokiak partekatu eta gauzatzea; irizpideak zehaztea os-
pitale-altako txostenetan jaso beharreko informazioaren gainean, etab.
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Osasun-emaitzetara bideratutako arreta

Helburu orokorra

Gauzatutako jarduerak neurtzea osasun-emaitzen arabera, eta beharrezkoak diren 
neurriak ezartzea ahal den baliorik handiena emateko.

 ■ Pazienteari balio handiena ematen dioten esku-hartze sanitarioak zehaztea eta, 
ondorioz, zerbitzu-zorroa egokitzea. 

 ■ Informazioa edukitzea zerbitzuak emateari buruz, bai zein erakundetan bai zer 
maila asistentzialetan eman behar diren zehaztuta, osasun-emaitzak optimizat-
zeari begira. 

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila (Aseguramendua eta kontratazioa)

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Estrategia-emaitzak

 ■ Emaitzak bezeroen arloan

1.2
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Helburu espezifi koak

1.2.1

Aurrera egitea, tresna eta metodologia egokiak ezartzeari dagokionez, gure 
zerbitzu-zorroaren osasun-eraginkortasuna eta -efi zientzia ebaluatu eta 
analizatzeari begira

 ■ Adierazleen Aginte Koadroak jartzea ESIko Antolamendu Unitateetan, eta hilean 
behin eguneratzea.

 ■ Prestakuntza ematea, Antolamendu Unitateek Aginte Koadroak analizatzeko 
metodologiari dagokionez, informazioa era egokian erregistratu dadila sustatuta, 
ondoren ustiatu ahal izateko. 

 ■ Talde-lana bultzatzea osasun-emaitzak hobetzeari begira, Antolamendu Unitate 
bakoitzak aldizkako bilerak eginez Aginte Koadroei segimendua egiteko.

 ■ Gure profesionalen arrakasta-kasuak ezagutzera ematea: bilerak, Aginte Koadroak, 
etab.

 ■ MAPAC Batzordearen eginkizuna sustatzea, gure ESItik kanpoko arrakasta-kasuak 
identifi katu eta analizatzeari dagokionez.

 ■ Berariazko Aginte Koadro bidez, osasun-emaitzen ebaluazio-sistema hobetzea 
(bai LMAUetan bai Ospitaleko Antolamendu Unitateetan), eta emaitza horiek 
hobeto hedatzea.

 ■ Benchmarking-a bultzatzea beste ESI eta erakunde sanitario batzuetan.
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Unibertsaltasuna eta ekitatea 
osasun-arreta jasotzeari dagokionez

Helburu orokorra

Pertsona orok osasun-zerbitzuak eskuragarri dituela bermatzea, unibertsaltasun, ekitate 
eta kalitatearen oinarriei men eginez, eta bide horretatik osasungintzan desberdinta-
sunak murriztea eta genero ikuspegiaren alde egitea, baita gizatalde behartsuen eta 
babesgabeen alde eta gizartetik baztertzeko arriskuan dauden gizataldeen alde ere. 

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak – Gizatalde behartsuak

 ■ Osasun Saila (Osasun Publikoa eta Mendekotasunak) 

 ■ Emakunde

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

1.3.1

Aurrera egitea, generoaren arloan diskriminazio positiboko estrategikoak 
aztertu eta gauzatzeari dagokionez

 ■ Aurrera egitea, asistentzia-txostenak aztertzean sexu-aldagaia erabiltzeari da-
gokionez (diabetesa, MIA…).,Baita Osakidetzako Informazio Sistemetan ere.

 ■ 3. sexua kontuan hartzeko neurriak aztertzea (seinaletika,…).

 ■ Genero-ikuspegia erabiltzea, gizarte-bazterketaren arriskurik handieneko kole-
ktibo espezifi koak artatzean: GIB…

1.3
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1.3.2

Behar bereziak dituzten haurrei arreta integratua emateko prozesua (PAIN-
NE) hedatzea

 ■ Erakundeen artean koordinatzeko estrategiak bultzatzea (gizarte, hezkuntza, 
osasun mailan), horrelako pazienteak maneiatzeko.

 ■ “Adin pediatrikotik helduarora igarotzearen gaineko protokolo sozio-sanita-
rio-hezkuntzakoa” ezarri eta hedatzea.

 ■ Haurduntzari jarraipena egiteko kontsultetan, haurdunaren edo haren inguruko 
arrisku sozialeko faktoreak aztertzea.

 ■ Azalera ateratzea amak izan ditzakeen edo haurraren inguruan izan daitezkeen 
arrisku sozialeko faktoreak, zaintzeko gaitasunari eragin eta lotura afektiboa 
behar bezala ezartzea galarazi baitezakete..

 ■ Diziplina Anitzeko Kontsulta pediatrikoaren irismena handitzea, gaixotasun 
kroniko konplexuak, mendekotasuna eta desgaitasuna dituzten umeentzat. 
Paziente pediatrikoaren Diziplina Anitzeko Batzordea finkatzea.

 ■ Pediatria eta HDOM arteko kolaborazioa finkatzea, eta protokolo bateratuak 
garatzea. Zainketa aringarri pediatrikoen arloan, aurrera egitea prestatzeari eta 
gauzatzeari dagokionez.

 ■ EVAI proiektu pilotua egikaritu eta ebaluatzea (gaixotasun kroniko konplexuak 
eta bestelako beharrizan bereziak dituzten haurren Arreta Integratua Baloratzeko 
Taldea).

 ■ Balorazio soziala egitea, baldin eta alerta-zeinuak azaltzen badira edo Lehen 
Mailako Arretako pediatrak alterazioak detektatuz gero.

 ■ Arrisku-faktoreak, alerta-seinaleak eta garapen-alterazioak detektatzea Lehen 
Mailako Arretako Pediatriako osasun-kontroletan.

 ■ Alarma psikopatologikoaren seinaleak eta sufrimendu emozionalaren zeinuak 
detektatzea, eta Haur eta Gazteen Osasun Mentalera deribatzea.

 ■ Arreta Goiztiarreko ebaluazio-zerbitzuetara deribatzea programa horietan sartu 
litezkeen 6 urtetik beherako umeak.

 ■ Egoera espezifiko indibidualizatuak aztertzea, ikastetxeetan esku-hartze sanita-
rioak egitea beharrezkoa izan daitekeen kasuetan.

1.3.3

Trastorno mentala duten pazienteen desestigmatizazio soziala bultzatzea
 ■ Aurrera jarraitzea ikerketa kualitatiboak egiten, paziente eta senideek gaixota-

sunari eta jasotako tratamenduari lotuta edukitako esperientziari buruz: Ospi-
talizazio Unitatean ingresatzen diren gazteen gurasoak, Jokabide Trastornoak 
dituzten adoleszenteen familiak.

 ■ Sentsibilizazio-lanarekin jarraitzea, errotazioa Psikiatriako Zerbitzutik egiten 
duten zerbitzuetako mediku egoiliarrei dagokienez.

 ■ Lankidetza-bideak bultzatzea patologia mentalaren arloko paziente eta senideen 
elkarteekin.

 ■ Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jarraitzea ikastetxeetan, 
ikasleak eta irakasleak emozioen unibertsaltasunaz sentsibilizatzeko eta erre-
silientzia sustatzeko. 

 ■ Osasun Mentalaren Estrategia Proiektu Nazionalaren eguneraketa eta hedapena 
bultzatzea, gaixotasun mentalari lotutako estigma murriztu beharra azpimarratuta.
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1.3.4

Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea proiektu espezifi koak garatzen, 
ekitate sozial eta ekonomikoan aurrera eginda

 ■ Erakunde arteko Batzorde Soziosanitarioaren erabakiak abiarazi daitezela bul-
tatzea: paziente kroniko konplexu pediatrikoa, etab.

 ■ Batzorde eta lantaldeetatik ateratako erabakiak eta protokoloak hedatu eta 
abiarazi daitezela bultzatzea: Genero Indarkeria, Mina, Nutrizioa, Zainketa 
Aringarriak…

 ■ Lankidetza bultzatzea Udalarekin, Aldundiarekin, beste instituzio batzuekin, 
hirugarren sektorearekin eta instituzio pribatuekin, kolektibo behartsuei edo 
arrisku-egoeran daudenei zuzendutako programa espezifi koak abiarazteko.
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Arreta humanizatzea

Helburu orokorra

Asistentzia humanizatzea, arreta pertsonalizatuan aurrera eginda eta zaintzaileak 
kontuan hartuta. 

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila (Aseguramendua eta kontratazioa)

 ■ Senideak, zaintzaileak eta laguntzaileak 

KAEko elementua

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

1.4.1

“Giza Faktorea” proiektua ezartzea, jarrera eta jokabide humanizatuagoak 
sustatzeko pazientea artatzean

 ■ Aurretiazko borondateen adierazpenaren gaineko proiektua bultzatzea.

 ■ Behar diren neurriak bultzatzea, pazientea ingresatuta egon eta programatuta 
dituen kanpo-kontsultetara modu erosoagoan eta seguruagoan joateko.

 ■ Jardunbide Egokien kode bat bultzatzea, pazienteen intimitatea babesteari begira.

 ■ Boluntariotza sustatzea, ingresatuta egon eta familia laguntzarik ez duten 
pertsonei lagun egiteko. 

 ■ Larrialdi arloko zirkuitu diagnostiko osoan senide bat egon dadila sustatzea.

 ■ Humanizazio Batzordea sortzea (Ama-umeen arloa, Larrialdiak,…), eta Minaren 
Batzordearekin lotzea.

 ■ Senideen akonpainamendua egituratzea: bisita-ordutegiak errebisatzea; pazien-
tearekin familia egon ahal izatea, oraingo denbora-tarteak handituta: Larrialdiak, 
ZIU, BIZK, etab.

 ■ Tratuari lotutako kexa eta erreklamazioen azterketa hobetzea.

 ■ Heriotzen gaineko zirkuitua errebisatu eta hobetzea, aldi kritikoetan gertatzen 
direnerako (asteburuak, uda…).

 ■ Telefono-deiak ezartzeko aukera aztertzea, erosotasunaz eta prozesu klinikoaren 
jarraipenaz galdetzeari begira: erizain espezialistak alta emandako paziente 
kirurgikoak, etab.

1.4
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1.4.2

Hobeto ezagutzea erabiltzaileen beharrizanak eta espektatibak, eta haien 
iritzia txertatzea prozesuen diseinu eta hobekuntzan

 ■ IEXPAC inkesta kontuan hartzea diabetes, bihotz-gutxiegitasun eta BGBKren 
ibilbideen balorazioan; eta, beste patologia batzuetara ere hedatzeko aukera 
aztertzea (artritisa,…).

 ■ Foku-taldeak egitea, pazienteen gogobetetze-maila ezagutzeko, prozesu hauetan: 
Helduen larrialdiak, KHA, HDOM, etab.

 ■ Paziente pediatrikoak ere sartzea foku-taldeetan, prozesuetan duten gogobetet-
ze-maila ezagutzeko (HDOM, batez ere).

 ■ Metodologia egokia egituratzea, erabiltzaileek LMAko medikuaren eta erizainaren 
etxeko bisitez duten iritzia ezagutzeko.

 ■ Prozesu klinikoen araberako gogobetetze-inkestak ezartzea: paziente urologikoa, 
onkologikoa…

1.4.3

Espazio atseginagoak prestatzea, paziente eta senideen esperientzia hobet-
zeko

 ■ Espazio egokiagoak prestatzea, familiari informazioa ematen zaioneko intimi-
tatea babesteko.

 ■ Lorategietako altzariak egokitzea.

 ■ Kontsultetarako espazio gehiago prestatzea.

 ■ Ama-haurren aldea sortzeko aukera aztertzea.

 ■ Ospitalizazioko gelak hobetzea.

 ■ Areilza Pabiloiko espazioak hobetzea: Itxarongela atseginagoa eta erosoagoa, 
umeentzako espazioa…

 ■ Espazioen klimatizazioa hobetzea, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak dioenari 
jarraiturik (bero handiegia, etab.).

 ■ Ospitalizazio-solairuetako pasilloak egokiagotzea eta behar bezala erabil daitezen 
sustatzea (pazienteen joan-etorriak eta itxaronaldiak).

 ■ Itxarongelen kokalekua aztertzea, hari musikala jartzeari begira; telebista ge-
letan…

1.4.4

Komunikatzeko bestelako aukera eraginkorrak ezartzea, beharrizan bereziak 
dituzten pazienteei begira

 ■ Aurrera egitea komunikazio eraginkorraren arloko prestakuntzan, minaren sinto-
ma era zehatzagoan baloratzeko: PAINAD eskala (komunikazioa zailduta duten 
pazienteen mina). 

 ■ Aurrera egitea Braille sistemaren araberako txostenak inprimatzeari dagokionez.

 ■ Gure ESIan zeinu-hizkuntza ezagutzen duten profesionalak identifikatzea.
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1.4.5

Datu pertsonalen eta asistentzia-jarduerari lotutakoen segurtasuna, integri-
tatea eta konfidentzialtasuna bermatzea

 ■ Itxarongela eta kontsultetan, era progresiboan ezartzea pazienteen arretari 
begirako TOTEM moduko sistema automatikoak (pazienteen identifikazioa, 
asistentzia eta kontsulta-egiaztagiria).

 ■ Profesionalak sentsibilizatzen jarraitzea, beharrizanik gabe pazienteen informa-
ziodun dokumenturik ez inprimatzeko (“paperik gabeko ESI”).

 ■ Prestakuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak bultzatzea, Informazio Segurtasunaren 
inguruko Jardunbide Egokien gainean.

 ■ Aurrera egitea, pazienteen datuak dituzten hondakinak modu seguruan ezerez-
teko neurriei dagokienez.

 ■ Profesionalak gehiago informatzea, gradu aurreko / osteko ikasleak hartzea 
sustatuta.

1.4.6

Bezeroen Arreta Eremuak eta Harrera Administratiboak sendotzea: beharriza-
nak detektatu eta bideratzea, sistema kliniko-administratiboen konbergentzia, 
osasun-karpeta, etab

 ■ Eskariak kudeatzeko proiektua bultzatzea, LMAU bakoitzaren egoera aztertuta: 
administrazio-rolaren protagonismoa erabiltzaileen eskarien kudeaketan (eri-
zaintzako zerbitzu-zorroa, etab.).

 ■ Konponbide informatikoak ezartzea, aurrera egin ahal izateko zitazio-prozesuetan 
“leihatila bakarraren” ikuspegia hartuta lan egingo duten unitate administrati-
boak eratzeko bidean.

1.4.7

Herritarrei informazio eta arreta pertsonalizatua, osoa eta kalitatekoa ematea 
 ■ BB ESIko Extranet garatzea.

 ■ Aurrera egitea, osasunari lotutako mezuak emateko bide propioak erabiltzeari 
dagokionez: telebistak geletan eta itxarongeletan. 

 ■ Informazio-katalogoak prestatzea, herritarren hainbat kolektibo Zerbitzu Zorroaren 
gainean eta bertara sartzeko moduaz informatzeko.
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Herritarren parte-hartzea eta 
ahalduntzea

Helburu orokorra

Pertsonak ahalduntzea, bai osasuntsuak (osasuna zaintzea) bai gaixoak (paziente 
aktiboa), modu aktiboan parte hartu dezaten beren osasunaren zainketan, eta beren 
gaixotasuna autokudeatzeaz arduratu daitezen.

Herritarren parte-hartzea sustatzea, osasun-kultura hobetuta (informazioa); horrela, 
euren ahotsaren eta esperientziaren ekarpena egin ahal izango dute zerbitzu eta 
prozesu asistentzialetan.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila (Aseguramendua eta kontratazioa, Osasun Publikoa eta Mendeko-
tasunak)

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Gizartea

Helburu espezifi koak

1.5.1

Paziente Bizia programa garatzea, eta berariaz sartu beste populazio batzuk: 
GIB duten pazienteak, mina dutenak, etab

 ■ Paziente Bizia programa zabaltzea paziente-talde berriak kaptatu ditzaketen 
unitate/zerbitzuetan.

 ■ Paziente Bizia programaren barruan, Nire osasuna zaintzea minbiziaren ostean 
tailerra zabaltzea.

 ■ Herritarrei begirako estrategia informatibo eta komunikatiboak bultzatzea, pro-
grama ezagutu dezaten eta hari atxiki dakizkion.

 ■ Prestakuntza-estrategiak eta sentsibilizatzekoak sustatzea profesionalen artean, 
paziente gehiago kaptatzeko eta monitore-kopurua handiagoa izateko.

 ■ Aurrera egitea, pazientea ere bere medikazioaz arduratzeko bidean, bai osasuna-
ren ikuspegitik bai baliabide-kontsumoarenetik.

1.5



2018 - 2021eko Plan Estrategikoa Bilbao - Basurto ESI

22

1.5.2

Osasuneko Tokiko Sareak sendotzea eta zabaltzea, elkarlanean aritzeko egi-
turak izan daitezen, Lehen mailako arretako, Osasun publikoko, Udaletako 
eta tokiko sektore eta elkarteetako zerbitzuen artean

 ■ Bultzada ematea osasuneko tokiko sareak sortzeko metodologia hedatzeari 
LMAUetan (tokiko bi sare berri LMAUetan).

 ■ Era sistematizatuagoan sendotzea eta egituratzea LMAren harremanak Udale-
kin, Aldundiarekin eta Osasun Sailarekin, esku-hartze komunitarioko programa 
berriak garatzeari begira.

1.5.3

Herritarren parte-hartzea sustatzea ESIaren estrategiak zehaztu, zabaldu eta 
jarraitzeari dagokionez

 ■ Aurrera jarraitzea, gaixotasun kroniko konplexuak eta bestelako beharrizan be-
reziak dituzten umeen senide/zaintzaileak kaptatzeari dagokionez, arreta-proze-
suen diseinu-faseetatik.

 ■ Gehitzea eta sistematizatzea pazienteen, zaintzaileen edo ordezkaritza-elkarteen 
parte-hartzea BB ESIko lantaldetan, kontuan hartuta betiere baztertze-arriskuan 
dauden pazienteak/kolektiboak: batzordeak, asistentzia-ibilbideak (IKTUSA, 
adibidez) aztertzea eta hautatzea.

1.5.4

Pertsonek beren ardura-maila hartzea prebentzio-jardueretan, pazienteen 
autozainketa sustatuta eta zaintzaileei prestakuntza emanda

 ■ LMAtik heziketa-programa bat garatzea, zaintzaile informalei begira.

 ■ Gobernuz Kanpoko Erakundeak kontuan hartzea (Caritas, Gurutze Gorria, 
AECC…), zaintzaileei begirako heziketa-programetan laguntzeko.
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Asistentzia-irisgarritasuna hobetzea

Helburu orokorra

Itxarote-zerrendetako atzerapenak egonkortzea, bai kontsultetan, bai proba diagnos-
tikoetan, eta bereziki kirurgia-atzerapenari dagokionez, zerrenden kudeaketan kalita-
te-irizpideak txertaturik.

Hobera egitea itxarote-zerrendak kudeatu, planifi katu, produzitu eta kontrolatzeko 
sistemetan

Zerbitzu sanitarioen antolamendua eta kalitatea hobetzea, arreta-epeak bizkortzeko 
(65/2006 Dekretua, premiazkoak ez diren prozedura kirurgiko programatuak eskuragarri 
izateko gehienezko epeen gainekoa).

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Erakunde pribatu sanitarioak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Estrategia-emaitzak

 ■ Emaitzak bezeroen arloan

Helburu espezifi koak

1.6.1

Erantzun hobea ematea ospitale-espezialitateetako kontsulta-eskariei
 ■ Aurrera egitea LMA – AE deribazioa berrantolatzeari dagokionez: probak esku-

ragarri izatea, etab.

 ■ Sistema bat ezartzea ez-bertaratzeak aztertzeko.

 ■ Zitazio-patroiak errebisatzea Arreta Espezializatuko agendetan.

 ■ Zerbitzuak Kudeatzeko Akordioetan zenbait helburu sartzea, eskariak Kanpo 
Kontsultetara egokitzeari begirakoak. 

 ■ Erizain kliniko espezialisten fi gura sendotzea.

1.6
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1.6.2

Hobera egitea, gehiegizko preskripzioari eta proba diagnostikoen errepikapenei 
edo desegokitasunari dagokienez

 ■ Aurrera egitea proba diagnostikoen eraginkortasuna ebaluatzeari dagokionez: 
erradiologiako proba diagnostiko ez-indikatuak aztertzea (not to do), etab.

 ■ Praktika klinikoan eskuragarri jartzea proba erradiologikoen inguruko erabakietan 
laguntzeko sistemak.

 ■ MAPAC bazordean (Jarduera Asistentzial eta Klinikoaren egokitasunaren hobe-
kuntza), indikazioen eta preskripzioen jarraipena bultzatzea. 

 ■ LMAn sartzea Hemoglobina Glikosilatuaren determinazio kapilarra.

 ■ Operazio aurrekoen zirkuitua errebisatzea, kirurgia-egunera ahalik eta gehien 
hurbilduta.

1.6.3

Aurrera egitea, indikazio kirurgikoaren eta beste jarduera asistentzial batzuen 
egokitasunari eta homogeneotasunari dagokienez: PPPei lotutako kirurgia, 
ospitale-ingresuaren indikazioak, ospitale-egonaldia…

 ■ Lantalde korporatiboekin jarraitzea, preskripzio kirurgikoaren formularioak sortu 
eta zerbitzuetan zabaltzeari dagokionez.

 ■ MAPAC Batzordearen eginkizuna sustatzea, preskripzio kirurgikoen egokitasuna-
ren definizioari eta jarraipenari dagokienez. 

 ■ Barne Medikuntzaren eta Traumaren aurrebisita bateratua ezartzea aldaka-haus-
turaren kasuan; beste bisita-pasatze bateratu batzuk aztertzea (Urologia – Barne 
Medikuntza…).

 ■ Estrategia egokiak ezartzea ospitale-egonaldien denbora-optimizaziorako: altak 
asteburuetan, koordinazio soziosanitarioa, puerperaren alta goiztiarra, azterketa 
egiteko ingresuen erregistroa eta lagin-analisia, …

 ■ Bultzada ematea protokolo kirurgiko berriak KHAaren zirkuituan sartzeari (Ki-
rurgia Handi Anbulatorioa).

1.6.4

Aurrera egitea baliabideak ebaluatu eta optimizatzeari dagokionez, ESIak 
hobeto erantzuteko asistentzia-eskaerei

 ■ Abian jartzea kirurgia traumatologikoaren atala.

 ■ Biktima Anitzen kasuan esku hartzeko Plana.

 ■ Toraxeko Minaren Unitatearen plan funtzionala eta ezarpena.

 ■ Bultzada ematea Etxeko Ospitalizazioko zerbitzu-zorroa zabaltzeari.

 ■ Zirkuitu espezifikoa sortzea haustura urgenteetarako, pazienteen egonaldia eta 
antolamendu-inefizientziak murrizteko. Traumatologiako Atala sendotzea Kirurgia 
Ortopediko eta Traumatologikoko Zerbitzuaren barruan. Asistentzia-bidea handit-
zea. Anestesiarekin, Errehabilitazioarekin eta Gizarte Laguntzarekin kolaboratzea.

 ■ Berriz diseinatzea nola egin bizi-ohiturak aldatzea zaila zaien paziente kronikoen 
jarraipena.

 ■ Informazio Sistemak bultzatzea, datu hobeak eskaini ditzaten eskaerei eta 
jarduera asistentzialari dagokienez.

 ■ Mekanismo egokiak ezartzea, Arreta Espezializatuko erizainen kolaborazioari 
begira, arreta integratuko zentroetan Lehen Mailako Arretako diagnostikoari eta 
tratamenduari laguntzeko prozesuetan.

 ■ Funtzioak aztertu eta birbanatzea, erizaintzak bi asistentzia-eremuetan bere 
gain hartu beharreko eskumen berriak direla-eta.
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1.6.5

Aurrera egitea, itxarote-zerrendetako leheneste-irizpideak errebisatzeari da-
gokionez, eta Kirurgiako Itxarote-zerrenda kontrolatzeko neurriak ezartzearen 
gainean

 ■ Itxarote-zerrendak hobetu ditzaketen aldagaiak aztertu eta ezartzea.

 ■ Informazio Sistemak hobetzea, Kirurgiako Itxarote-zerrendaren barruan pazien-
teen lehenespena errazteari begira.

 ■ Estrategia egokiak ezartzea Kirurgiako Itxarote-zerrendari lotutako atzerapenaren 
kontrola hobetzeko: operazio-gela berrien optimizazioa…
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Lehentasunezko hizkuntza ofi zialean 
arreta ematea

Helburu orokorra

Erantzun egokia ematea herritarren eta profesionalen lehentasunezko hizkuntza-auke-
rari, euskera edo gaztelania, horretarako prestazio eta zerbitzu elebidunak gehituta eta 
Osakidetzako profesionalen hizkuntza-gaitasuna sustatuta.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Euskalit

 ■ Senideak, zaintzaileak eta laguntzaileak

 ■ HABE

 ■ IVAP

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

 ■ Sindikatuak

 ■ Gizartea

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Pertsonak

 ■ Gizartea

Helburu espezifi koak

1.7.1

Osasun-zerbitzuaren prestazioak hobetzea, paziente eta erabiltzaileen hi-
zkuntza-aukerari erantzuteko

 ■ Estrategia egokiak ezartzea, pazientearen hizkuntza-aukera gero eta hobeto 
identifi katzeko: informazio-jarduerak.

 ■ Neurri egokiak bultzatzea hizkuntza-erabileraren irizpideen betetze-maila neu-
rtzeko: telefono bidezko auditoriak.

1.7
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1.7.2

Aurrera egitea zerbitzu, unitate eta profesional elebidunak identifi katzeko 
sistema hedatzeari dagokionez

 ■ Estrategia egokiak bultzatzea, profesional, unitate eta zerbitzu elebidunei ikus-
garritasun handiagoa emateko.

1.7.3

Euskera erabiltzeko programak garatzea herritarren eta ESIko profesionalen 
arretarekin zuzenen lotutako ESIko lehentasunezko unitateetan

 ■ Euskera erabiltzeko programa espezifi koak egitea lehentasunezko unitateetan: 
PEAZ, komunikazioa, etab.

 ■ Euskera erabiltzeko programa orokorrak egitea lehentasunezko unitateetan: 
ospitalizazioa, LMAU, etab.

1.7.4

ESIko euskera-programa etengabe ebaluatzea
 ■ ESIan barne-jarraipenak egitea aldizka.

 ■ Jarraipena egitea Programa Kontratuaren arabera.

 ■ Aldizkako barne-auditoriak egitea, BIKAINetik proposatutako ebaluazio-ereduari 
jarraituta.



Osasuna sustatzea 
eta gaixotasuna 
prebenitzea

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

2
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Bizi-ohitura eta bizi–estilo 
osasungarriak bultzatzea

Helburu orokorra

Hainbat gizataldetan osasuna hobetzeari begirako ohitura osasungarriak sustatzea, 
Osasun Sailarekin koordinatuta. 

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilbo eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Komunikabideak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Emaitzak bezeroen arloan

Objetivos específi cos

2.1.1

Osasun Heziketarako programak zabaltzea
 ■ Agindu Bizimodu Osasungarria estrategia korporatiboari atxikitzea.

 ■ LMAUetan prestakuntza-jarduerak garatzea, Esku-hartze Komunitarioko Erre-
ferenteei zuzendutakoak.

 ■ Loaren Tailerra era progresiboan hedatzea LMAUetan.

 ■ Erorketen Tailerra fi nkatzea.

2.1.2

Nutrizio-programak zabaltzea: umeentzat, helduentzat eta zaharrentzat
 ■ Herritarren atxikimendua sustatzea, Osasun Sailak Euskadin Elikadura Osasun-

garria bultzatzeko dituen ekimenei dagokienez.

 ■ ESIko Nutrizio Unitatearen protagonismoa bultzatzea.

 ■ Adineko pertsonei zuzendutako elikadura-tailerra zabaltzea, Udaleko Osasun 
arloarekin koordinatuta.

 ■ Elikadura osasungarriari begirako kanpainak areagotzea, beste agente batzuekin 
elkarlanean: enpresak, hornitzaileak, elkarteak…

2.1
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2.1.3

Aurrera bultzatzea osasuna eskola-eremuan sustatzeko programak
 ■ Katalogo bat egitea, eskola-eremuko heziketa esku-hartzeen gainean (lehenengo 

laguntzak, generoa, kontsumo toxikoak, sexualitatea, elikadura osasungarria…).

 ■ Bilbao Basurto ESIko Eskola Osasuneko Zerbitzuaren zerbitzu-zorroa aztertzea.

 ■ Aurrera egitea, osasun arloan desberdintasun handieneko eremuak detektatzeari 
begira; eta, estrategia egokiak ezartzea: eskola-martxa osasungarria, tokiko 
agenteekin lankidetzan aritzea…

2.1.4

Zahartze osasuntsuaren programak zabaltzea
 ■ Bilbao Kirolak-ekiko lankidetza-akordioa zabaltzea.

 ■ Bilboko Ibiltarien Sarea eta horrelako beste estrategia batzuk fi nkatu eta hedat-
zea: “kirol-parke osasungarriak”, etab.
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Prebentzioko populazio-programak

Helburu orokorra

Osasun Sailarekin batera, prebentzio espezifi koko programak indartzea, osasunean 
desberdintasun sozialak murrizteko ikuspegitik; eta, era berean, dieta, tabako eta 
alkoholarekin lotutako prebentzio-programak sustatzea.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Komunikabideak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

2.2.1

Estaldurak hobetzea, gripearen aurkako txertaketaren xede-populazioetan
 ■ Finkotasuna ematea txertaketa-ekimenei espezialitate batzuetako kontsultetan 

(pneumologia, kardiologia), baita erabiltzaileei telefonoz deitzeari ere. 

 ■ POUtik asistentzia-unitateetan ezarritako jarduerak sendotzea, profesionalak 
sentsibilizatuz eta kanpainaren barne-komunikazioa hobetuz.

2.2.2

Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana gauzatzea
 ■ Osasunaren arloan desberdintasun handieneko eremuak zehaztea.

 ■ LISA proiektuaren inpaktua ebaluatzea (haurren gainpisua) ezarritako LMAUetan.

 ■ LISA proiektuaren ezarpena bultzatzea prebalentzia handieneko eremuetan.

2.2
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2.2.3

Talde behartsuenei irisgarriagoa egitea Haurren Hortzak Zaintzeko Programa 
(PADI)

 ■ PADIren erabilera sustatzea gurasoen elkarteetan.

 ■ Estrategia egokiak ezartzea, PADI gehiago erabiltzeko gure dispositibo asis-
tentzialetan.

 ■ Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI) gehiago sustatzea: LMAko saioak 
pediatriarekin,…

2.2.4

Aurrera egitea, haurren eta zaharren tratu txarrak prebenitzeari dagokionez
 ■ Profesionalen prestakuntza eta sentsibilizazioa bultzatzea, adineko pertsonen 

tratu txar fisiko eta ekonomikoak EAEn detektatu eta prebenitzeko prozedurari 
dagokionez.

 ■ Zabaltzea eta finkatzea “Emergentzia eta garraio sanitario urgenteko zerbitzuak 
Osasun eta Gizarte arloekin koordinatzeko prozedura, adinekoen tratu txarrak 
susmatzen direnean”.

 ■ Haurren tratu txarrak prebenitze aldera, aurrera egitea egoera aztertzeari eta 
LMAUetan eta Pediatriako Larrialdietan ekimen berriak bilatzeari dagokionez. 

2.2.5

Aurrera egitea, genero-indarkeria eta, bereziki, mutilazio genitala prebenit-
zeari dagokionez

 ■ Eremu soziosanitarioarekiko koordinazio-egiturak sendotzea.

 ■ Profesionalak gehiago informatzea eta prestatzea, genero-indarkeriari eta mu-
tilazio genitalari dagokienez.

 ■ Gurasotasun positiboaren gaineko heziketa sartzea emaginen eskutik ama izateko 
prestakuntza-saioetan.

 ■ Behar bezala garatu eta ezartzea Osasun Sailaren “Protokolo sanitarioa etxeko 
tratu txarren eta emakumeen aurkako sexu-indarkeriaren aurrean”.

 ■ Behar bezala garatu eta ezartzea arlo sanitarioaren, Barne Sailaren eta Bilboko 
Udalaren arteko koordinazio-protokoloa, genero-indarkeriaren biktimak artatzeari 
dagokionez.

 ■ Sendotasuna ematea mutilazio genitala prebenitzeko ezarritako neurriei.

2.2.6

Aurrera egitea, GIB eta sexu-transmisioko beste infekzio batzuk prebenitzeko 
eta kontrolatzeko Planari dagokionez

 ■ Bultzada ematea Udalak sinatutako “Parisko adierazpena” proiektuari atxikitzeari 
eta bertan aktiboki parte hartzeari.

 ■ Aurrera egitea, LMAUetan sexualitate arduratsuaren tailerra hedatzeari dago-
kionez (San Inazio LMAUan ezarrita).

 ■ STGen gaineko heziketa sartzea eskola-eremuko katalogoan.
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2.2.7

Aurrera egitea tabakismoa, alkohola eta bestelako adikzioak prebenitzeari 
dagokionez, Adikzioen VII. Planaren arabera

 ■ Adikzioen eta droga-mendekotasunen gaineko heziketa sartzea eskola-eremuko 
katalogoan.

 ■ Alkohol-kontsumoaren detekzioa eta balorazioa sustatzea Lehen Mailako Arre-
tako kontsultetan.

 ■ Tabakoari taldeka uzteko estrategiak hobetzea.

 ■ Adingabekoei zuzendutako alkohol-programa hedatzea LMAn eta BUOko Pe-
diatriako Larrialdietan.

2.2.8
Prebentzio-programak garatzea Osasun Mentalaren eremuan

 ■ Egunean jartzea trastorno mental larriak detektatzeko prozedura (BBESI, Bilboko 
OMS eta Bilboko Udala).
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Baheketako populazio-programak

Helburu orokorra

Baheketa-programen xede-populazioaren estaldura handiagotzea, eta horri lotutako 
prestazioak eguneratzea.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Komunikabideak

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

KAEko elementua

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

2.3.1

Bularreko minbizia bahetzeko programa bultzatzea
 ■ Dokumentu egokiak diseinatzea (profesionalentzat eta erabiltzaileentzat) popula-

zio mailako prebentzio- eta baheketa-programen gainean, adinaren eta sexuaren 
arabera, eta bularreko minbizia sartuta: sartzeko irizpideak, gomendioak, etab.

2.3.2

Kolon-ondesteko minbizia bahetzeko programa bultzatzea
 ■ Atzerapenak aztertzea, eta estrategia egokiak ezartzea, baheketako kolonosko-

piara iristeko. 

 ■ Dokumentu egokiak diseinatzea (profesionalentzat eta erabiltzaileentzat) po-
pulazio mailako prebentzio- eta baheketa-programen gainean, adinaren eta 
sexuaren arabera, eta kolon-ondesteko minbizia sartuta: sartzeko irizpideak, 
gomendioak, etab.

2.3
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2.3.3

Hobera egitea, umetoki-lepoko minbiziaren baheketa-programa ezartzeari 
dagokionez

 ■ Dokumentu egokiak diseinatzea (profesionalentzat eta erabiltzaileentzat) po-
pulazio mailako prebentzio- eta baheketa-programen gainean, adinaren eta 
sexuaren arabera, eta umetoki-lepoko minbizia sartuta: sartzeko irizpideak, 
gomendioak, etab.

 ■ Populazio-baheketa programa korporatiboa hedatzea ESIko LMAUetako kont-
sultetan.

 ■ Zitologia likidoa hedatzen jarraitzea.

2.3.4

Aurrera egitea, buruan eta lepoan lesio pregaiztoak goiz detektatzeari da-
gokionez

 ■ Programan sartzea Urbi Basauri Espetxeko populazio egoiliarra. 

 ■ Dokumentu egokiak diseinatzea (profesionalentzat eta erabiltzaileentzat) popula-
zio mailako prebentzio- eta baheketa-programen gainean, adinaren eta sexuaren 
arabera, eta buruko eta lepoko minbizia sartuta: jarraibideak, gomendioak, etab. 



Integrazio 
asistentziala eta 
kronikotasuna

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

3
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Arreta integratua

Helburu orokorra

Aurrera jarraitzea, arreta integratua bultzatzen asistentzia-mailen, profesionalen eta 
agenteen artean: horrela, integrazio klinikoaren bidez, arretaren jarraitutasuna ber-
matzeko, eta populazio mailan osasun-emaitzak hobetzeko.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia 

 ■ Erakunde soziosanitarioak (Zentro gerontologikoak eta etxean laguntzekoak)

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

3.1



2018 - 2021eko Plan Estrategikoa Bilbao - Basurto ESI

38

Helburu espezifikoak

3.1.1

Pazientearen arretaren jarraitutasuna hobetzea
 ■ Prestakuntza ematea profesionalei, pertsonen osasun-egoera behar bezala 

baloratzeko, eta pazientearen Historia kliniko bakarrean erregistratzeko. Pres-
tatzeko bideak:

• Tailer teoriko/praktikoak egitea OsaNAIA zainketa-aplikazioaren gainean.

• Erregistroari lotutako eguneraketak hedatzea, “egunkari” baten bidez. 

• LMA-BUO arteko hobekuntza-taldea sortzea, erizaintzako zainketa-txoste-
neko edukiak bateratzeko.

 ■ Diziplina anitzeko kudeaketa-taldeak garatzea asistentzia-prozesu garrantzit-
suetarako, ahalmena edukita betiere kudeatzeko, erabakitzeko eta ebazteko: 
Iktus, gripe, bihotz-gutxiegitasun, pneumonia, dementzia, muin-konpresioaren 
sindrome eta abarretako batzordeak.

 ■ Pazienteak gehiago deribatzea egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetara: akordio 
zabala Santa Marinarekin, paziente-kopuru handiagoa deribatzeko eta hitzartu-
tako patologietarako, koordinazio- eta jarraipen-bilerak eginda hori bideratzeko.

 ■ Destinoen etengabeko errebisioa prozesu kirurgikoetan: kirurgia osteko Bizkort-
zeko / BZBUko destinoak maila egokira eramatea.

 ■ Paziente pluripatologikoa artatzeko zirkuitua errebisatu eta hobetzea. 

 ■ LMAko CONS PROF GLOBAL egintzaren zitazioa hobeto ezagutzea ospitale-zer-
bitzuetan.

 ■ Urgentzia Plana/EAG ezartzea.

 ■ Mendekotasun-maila handieneko patologietako protokoloak eguneratzea: BGBK, 
BG, kroniko konplexu pediatrikoa, etab.

 ■ Lantaldeak sortzea, paziente pluripatologikoen eta egoitzetakoen ingresu pro-
gramatuak aztertu eta baloratzeko.

 ■ Etxeko Ospitalizazioko Zerbitzua bultzatzen jarraitzea, zerbitzu-zorroko jarduerak 
gehitzeko aukera aztertuta (dialisia egin behar duten egoitzetako pazienteak, 
sendaketa eta zainketa bereziak…).
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3.1.2

Aurrera egitea, AE / LMAren integrazio asistentzialeko prozesua sendotzeko 
kudeaketa-egiturak ezartzeari dagokionez

 ■ Berriz definitzea espezialitateetara deribatzeko mapak, LMAU bakoitzean “erre-
ferentziako figura espezialistak” ezarrita. 

 ■ Osasun Zentro Integratuetan sortutako espazioak egokitzea, profesionalen arteko 
integrazioa eta irisgarritasuna errazteko.

 ■ Bultzada ematea ingresatutako pazienteek esleituta dituzten ziten errebisioari, 
eta ezeztatzea, behar izanez gero.

 ■ Aurrera egitea Historia kliniko integratua erabiltzeari dagokionez: LMAko Osabide 
Global, Presbide, Osabide Integra.

 ■ Kontrol-mekanismoak ezartzea (alertak), bikoiztasunik ez izateko.

 ■ Azken jardueren bistaratzea sustatzea informazio-kanpaina bidez.

 ■ Integrazio-adierazleen aginte-koadroak diseinatzea asistentzia-bide guztietan.

 ■ Mekanismo integratzaileak ezartzea, prozesuak aztertu ostean (adibidez, altak 
asteburuetan).

3.1.3

“Alta-unea” eta “Bizitzaren amaiera” erronkak hedatzea (IntegraSarea 
proiektua)

 ■ Honelako altak sustatzea: denbora aldetik egokiak diren esku-hartze sozial goiz-
tiar gisako alta medikoak, behin betiko edo behin-behineko altak asteburuetan, 
puerperei alta goiztiarra emateko programa, etab.

 ■ Aurrera egitea, bizitzako azken faseko arretan parte hartzen duten profesional 
guztiek Arreta Plan Indibidualak erabiltzeari dagokionez. 

 ■ “Bizitzaren amaiera” erronkaren irismena beste prozesu batzuetara hedatzea.

 ■ “Bizitzaren amaiera” erronkan ohikoak diren galderen sorta ezartzea. 

 ■ “Alta-unea” erronkari lotutako neurriak hedatzea. 

 ■ Zenbait kasutan, konfort-deia sustatzea alta-unetik 24 ordu igarota.

 ■ Paziente pediatrikoak sartzea bai “Bizitza-amaierako zainketak” erronkan bai 
“Alta-unea” erronkan.

3.1.4

Asistentzia-maila, asistentzia-arlo eta profil profesionalei lotutako funtzioak 
berrorientatzea, zerbitzu sanitarioak herritarren osasun-beharretara egokitzeko

 ■ Lehen Mailako Arreta sendotzeko plan operatiboa egitea, pazienteen arreta 
(kronikoena eta beste batzuena) komunitate-mailara eramanda. 

 ■ LMA sendotzeko Planaren jarduerak gauzatzea (aldaketak kudeaketa-sisteman; 
LMAn, Programa Kontratuko helburuak kudeaketa klinikoko kontratuetara era-
matea,…). 

 ■ LMAtik proba diagnostikoak eskatzeko katalogoa handitzea.
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Koordinazio sozio-sanitarioa

Helburu orokorra

Koordinazio soziosanitarioa bultzatzen jarraitzea, bai entitate ezberdinetako gizarte 
zerbitzuen arlo desberdinen artean, bai Osakidetzako zerbitzu-erakundeen mailan, 
populazioari eta integrazioari gehiago begiratzen dien ikuspegi batetik.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilbo eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Erakunde soziosanitarioak (Zentro gerontologikoak eta etxean laguntzekoak)

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Pertsonak

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

3.2.1

Adinekoen arreta soziosanitarioa hobetzea
 ■ Adinekoen Arreta Plana hedatu eta ezartzea.

 ■ Tratu txar fi sikoak eta ekonomikoak detektatzeko tresna bat ezartzea LMAU eta 
Larrialdietako Zerbitzu guztietan. 

 ■ Irizpideak bateratzea tratu txarren mota guztien gainean.

3.2.2

Historia soziosanitarioa garatu eta ezartzea (RAICA)
 ■ RAICA historia soziosanitarioa hedatzen jarraitzea: prestakuntza ematea Erakun-

deko profesionalei InterRAICA tresnari buruz, lankidetzan aritzea beste agente 
instituzional soziosanitario batzuekin, emaitzak monitorizatzea, etab.

3.2
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3.2.3

Bultzada ematea Batzorde Soziosanitarioen eta Lehen Mailako talde sozio-
sanitarioen protagonismoari; eta, lankidetza sustatzea erakundeetako Gizarte 
Ongizateko Sailekin, asistentzia-bide soziosanitarioak lantzeko

 ■ Koordinazio soziosanitarioko protokoloari lotuta LMAUetan izandako jarduerak 
ebaluatzea, eta hobekuntzak proposatzea. 

 ■ Koordinazio soziosanitarioaren kasu positiboak LMAUetara hedatzea. 

 ■ Aurrera egitea egoitzetako adinekoen koordinazio soziosanitarioari dagokionez.

 ■ Lankidetza soziosanitarioaren prozesuan inplikatutako profesionalen eta baliabi-
deen koordinazioa hobetzea. 

 ■ Arreta soziosanitarioari lotutako Aginte Koadroa defi nitzea.

3.2.4

Arreta-espazio berriak sortzea arlo soziosanitarioan: Arreta Goiztiar pediatrikoa, 
Desgaitasun intelektuala eta sentsoriala, bizi-kalitatea Mendekotasunean eta 
Hauskortasunean…

 ■ Kolaborazio Akordio berriak egitea eragindakoen elkarteekin.

 ■ Kolaborazio sozio-sanitario-hezkuntzakorako proiektua diseinatu eta pilotatzea, 
gaixotasun kroniko konplexuak eta bestelako beharrizan bereziak dituzten umeen 
arreta integratuari begira.

 ■ Entitate soziosanitarioekin eta hirugarren sektorearekin kolaboratzeko espazioak 
sortzea, zainketen jarraitutasuna hobetzeari begira, gizartetik baztertzeko arris-
kuan dauden pertsonei alta eman ostean.
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Preskripzioa egoki erabiltzea

Helburu orokorra

Medikamentuen arrazoizko erabilera bultzatzea ikuspegi integral eta koordinatu batekin; 
eta, aurrera egitea historial farmakoterapeutiko bakarraren arloan, informazioa ustiatu 
eta aztertzeko sistema korporatiboa ezarriz, eta medikamentuen erabilera homogeneo-
rako mekanismo egokiak jarriz.

Interes-taldeak

 ■ Elkarte zientifi koak eta profesional sanitarioak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Farmazia Elkargoa

 ■ Osasun Saila

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Emaitza estrategikoak

Helburu espezifi koak

3.3.1

Preskripzio medikorako erabiltzen diren tresnen integrazioa hobetzea
 ■ Presbideren hedapena Arreta Espezializatuan erabat egin dadila sustatzea.

 ■ Antibiotikoen preskripzioa egokitzea Larrialdietan.

 ■ Preskripzioko programa informatikoak integratzen jarraitzea.

 ■ Egin beharreko jarraipena bultzatzea, ebidentziaren arabera onartu eta “fi txa 
teknikoz kanpo” gisa erabiltzen diren medikamentuei dagokienez.

 ■ Aurrera egitea medikazioekiko alergia duten pazienteak zalantzarik gabe iden-
tifi katzeari dagokionez (lotura Osabide Global eta e-Osabide artean), egoerari 
dagokion alerta eragiteari begira.

 ■ Osabide Global eta e-Osabide arteko lotura sustatzea, medikamentu bereziak 
edo arriskukoak erabiltzen dituzten pazienteak identifi katzeko: medikamentu 
biologikoak, saiakuntza klinikoak, kimioterapia…

3.3
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3.3.2

Hobera egitea, depreskripzio-estrategiei eta tratamenduak errebisatzekoei 
dagokienez

 ■ Farmazia Batzordetik gomendioak, jardunbide egokiak, etab. zabaltzea, depres-
kripzioaren eta tratamenduak errebisatzearen gainean. 

 ■ Biekronikoak-en eta Adinekoen Arreta Planaren arteko integrazioa osatzea. 

 ■ Medikazioen errebisioa sustatzea asistentzia-trantsizioetan (ingresua eta alta). 

 ■ Benzocarta proiektua beste tratamendu batzuetara zabaltzea.

 ■ Hobekuntza-plana ezartzea protoi bonbaren inhibitzaileen preskripzioaren 
kalitateari dagokionez, LMAUetan eta preskripzio gehien egiten dituzten ospi-
tale-zerbitzuetan.

 ■ Aurrera egitea Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearekin kolaboratzeko estrategietan, 
patologia mentalaren arloan farmakoen preskripzioa hobetzeko.

3.3.3

Aurrera egitea medikamentuen kontziliazioari eta atxikimenduari dagokienez
 ■ Medikazioa kontziliatzeko programa, Pazientearen Segurtasunaren estrategia 

berriaren ondoriozkoa, ezartzea; eta, bereziki sustatzea eta ziurtatzea bai me-
dikazioaren kontziliazioa bai tratamendu aktiboaren historiaren entrega asis-
tentzia-trantsizio bakoitzean.

 ■ Prestakuntza-jarduerak sustatzea kontziliazioaren eta tratamenduarekiko atxi-
kimenduaren arloan.

 ■ Pazientearen ez-bertaratzeak hobeto kontrolatzea ospitale-medikazioa jasotzean, 
eta fakultatibo arduradunei jakinaraztea.

3.3.4
Printzipio aktiboaren araberako preskripzioa hobetzea

 ■ DOEren araberako preskripzio-tasaren berri ematea, ustiatzeko eta preskripzioa 
modu eraginkorrean kudeatzeko.

3.3.5
Kolaborazioa sustatzea gure eremuko farmazia-bulegoekin

 ■ Farmazia Bulegoaren kolaborazioa sustatzea, kontziliazioa eta atxikimendua 
hobetzeko, Biekronikoak programaren barruan.
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Informazio klinikoaren sistema 
integratua

Helburu orokorra

Informazio klinikoko sistemen integrazioa erabat ezartzea eta fi nkatzea, ele bitan 
betiere, asistentzia-mailen eta agente sozialen artean.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia 

 ■ Erakunde soziosanitarioak (Zentro gerontologikoak eta Etxeko Laguntza)

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

 ■ Hornitzaileak (enpresa informatikoak eta bestelako hornitzaile teknologikoak)

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Bezeroak

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

3.4.1

Aurrera egitea Historia Klinikoaren interoperabilitateari dagokionez: Historia 
Soziosanitarioarekin, Osasun Karpetarekin, Hitzartutako Zentro Sanitarioe-
kin…

 ■ Informazio hobea ematea Erakundeko profesionalei Osabide Globaleko aukera 
guztiei buruz, datu klinikoen erregistro egokian aurrera eginda.

 ■ Informazio-sistemak hobetzea, preskripzio-egilea modu bizkorragoan eta auto-
matizatuagoan ohartarazteko eskabide, emaitza eta zitei buruz (berriak edota 
egiteko daudenak).

3.4.2
 Telemonitorizazioa garatzen jarraitzea

 ■ Akordioak sustatzea kanpoko zerbitzu/unitateekin eta agenteekin, telemonitori-
zazioko konponbideak gauzatzeko.

3.4
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3.4.3

Kontsulta ez-presentzialak bultzatzea asistentzia-maila ezberdinetako pro-
fesionalen artean, eta profesionalen eta pazienteen artean

 ■ Kontsulta ez-presentzialak ezartzea erizain espezialistekin (ostomiak, digestiboa, 
onkologia,…).

 ■ Kontsulta ez-presentzialak ezartzen jarraitzea hedatuta ez dauden eremuetan.

 ■ Telefonozko kontsultak bideratzea, proba osagarrien emaitzen gaineko informa-
zioa hobetzeko.

 ■ Hobekuntzak aztertzea AEko agenda-patroiei dagokienez, LMArekin batera 
kontsulta ez-presentzialak edota kasu bereziak errazago baloratu ahal izateko.

3.4.4

Historia Klinikoa digitalizatzen jarraitzea
 ■ Sinadura biometrikoa ezartzen jarraitzea (oftalmologia, operazio aurrekoak…).

 ■ Paperezko historia murrizteko egintzak gauzatzea, historia klinikoaren digitali-
zazioa finkatu ahala: sinadura biometrikoa; proba osagarriak eta interkontsultak 
bide elektronikoz eskatzea; proba osagarrien emaitzak eskaneatzea eta Historia 
Digitalean sartzea, etab.

3.4.5

 Osasun Karpetaren Hedapena bultzatzea
 ■ Neurri egokiak hartzea, Osasun Karpeta LMAUetan hedatu eta horren jarraipen 

eta neurketa egiteko.

 ■ Osasun Karpetaren gainean informazio handiagoa eskaintzea, zentroetako pan-
tailetan informazioko mini-pilulak emanez. 
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Erizaintzako rolak berrantolatzea

Helburu orokorra

Erizaintzarako arreta-eredua defi nitu eta garatzea Osakidetzan, horrela aurre egin ahal 
izateko gure herritarren gaurko eta etorkizuneko beharrei eta errealitate profesional 
berriari.

Interes-taldeak

 ■ Elkarte zientifi koak eta profesional sanitarioenak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Elkargo profesionalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

 ■ Sindikatuak

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

3.5.1

Erizaintzako eskumen-esparru berriak hedatzea, profesionalak birbideratuz, 
batez ere ospitale-loturako eta lehen mailako arretako praktika aurreratuko 
profi letan

 ■ Erizaintzaren eginkizuna bultzatzea, paziente kronikoen eta kroniko konplexuen 
(pediatrikoak…) jarraipenaren erreferente eta kudeatzaile gisa, arreta pazien-
tearen etxean edota egoitza-tokian egin dadila sustatuta.

 ■ Bultzada ematea Lehen Mailako Arretatik paziente pluripatologikoaren erizain 
erreferentea aktibatzeari, eta koordinazioa sendotzea pazientearen erreferentziako 
LMAko medikuarekin eta erizainarekin. 

 ■ Bultzada ematea ospitale-loturako erizainaren fi gurari, indarra emanez berak 
dituen funtzioei kroniko konplexuaren arretarako diziplina anitzeko taldea 
koordinatzeko.

3.5
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3.5.2

Erizaintzaren eginkizuna sendotzea, asistentziaren koordinazio eta jarraitu-
tasunaren gainean, ospitale-altari buruz, lekualdaketen inguruan…

 ■ Aurrera egitea erizaintzako kontsulta espezifikoei dagokienez. 

 ■ Lantalde bat sustatzea Zainketen Batzordean, bi asistentzia-mailetako profesio-
nalekin, prozesu honetan hobekuntza-arloak zehaztu eta garatzeko.

3.5.3

Erizaintzako profesionalen protagonismoa sendotzea, paziente kronikoaren 
arreta integratuari dagokionez

 ■ Eskariaren kudeaketa-eredu pilotatua hedatzea, bai helduen bai paziente pe-
diatrikoen arloan, gainerako LMAUei kontsulta egiteko arrazoi gehiago sartuta.

 ■ Kontsultako erizaintzako arreta-eredua birdefinitzea, paziente kronikoari dago-
kionez, populazio-talde berriak sartuta (min kronikoa, osteomuskularra, egoerari 
dagokion edo kronikoa den autoestimu eskasa…) eta arreta-modalitate berriak 
aztertuta bizi-ohitura osasungarriak onartzen ez dituzten pazienteen kasuan.

 ■ Erizaintzak ume osasuntsuaren gainean egin beharreko jarraipen- eta kontrol-ere-
dua birdefinitzea.

 ■ Hobekuntzari begirako estrategia definitu eta bultzatzea, Lehen Mailako Arretan 
zainketa indibidualizatuak planifikatzeari dagokionez.

 ■ Kronikoei jarraipena egiteko Erizaintzako Eskuliburua eguneratu eta berriz 
hedatzea.

 ■ Proba diagnostikoak edo interkontsultak Erizaintzatik eskatzeko aukera aztertzea.

3.5.4
Erizaintzako profesionalen eskumen komunitarioak garatzea

 ■ LMAU bakoitzean Esku-hartze Komunitarioko erizain erreferenteak ezartzea.
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Osasun mental integraturantz

Helburu orokorra

Sakon lan egitea, baliabide guztiak (lehen mailakoak, espezializatuak eta ospitalekoak) 
modu integralean koordinatzeko, patologia psikiatrikoak abordatzeari begira.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

 ■ OMS

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

 ■ Bezeroak

Helburu espezifi koak

3.6.1

Hobera egitea, zahartzeari lotutako patologia mentala abordatzeari dagokionez
 ■ Bultzada ematea NANDA domeinu hauen balorazioari, Adinekoen Arreta Planari 

lotutako zainketen planifi kazioan: 5 (pertzepzioa – kognizioa), 6 (autopertzepzioa) 
eta 9 (aurre egitea).

3.6.2

Bultzada ematea umeen eta adoleszenteen trastorno mentalak prebenitu eta 
abordatzeari dagokionez

 ■ Bultzada ematea NANDA domeinu hauen balorazioari, ume osasuntsuaren 
zainketen planifi kazioan: 5 (pertzepzioa – kognizioa), 6 (autopertzepzioa) eta 
9 (aurre egitea).

3.6.3
Bultzada ematea helduen nortasun-trastornoak abordatzeari

 ■ Bultzada ematea NANDA domeinu hauen balorazioari, helduen zainketen plani-
fi kazioan: 5 (pertzepzioa – kognizioa), 6 (autopertzepzioa) eta 9 (aurre egitea).

3.6.4

Bultzada ematea psikiatriaren arloan emergente diren patologien abordatzeari, 
hala nola elikadura-jokabidearen trastornoak eta suizidioaren prebentzioa

 ■ Ebidentzian oinarritutako esku-hartze eraginkorrak ezartzea ume osasuntsua 
kontrolatzeko LMAko bisitetan, elikadura-jokabidearen trastornoak prebenitzeko.

3.6
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3.6.5

Aurrera egitea, Lehen Mailako Arretan trastorno mental arrunta abordatzeko 
esku-hartze eraginkorrei dagokienez

 ■ Prozesu bat diseinatu eta ezartzea, LMAko erizaintzak jarraipena egin diezaion 
egoera jakin bati dagokion edo kronikoa den autoestimu baxua duen pazienteari.

3.6.6

Hobera egitea, osasun mentalaren arloko zerbitzu eta jardueren efi kazia 
ebaluatzeko prozesuari dagokionez: adierazle berriak…

 ■ Sistematika bat ezartzea, Osasun Mentaleko zentroen eta erreferentziako LMAUen 
artean egin beharreko bilera eta saio klinikoei begira.

 ■ Hobera egitea, datuak batu/ustiatzearen arloan eta inplikatutako agenteen artean 
hedatzeari dagokionez.

3.6.7
Aurrera egitea, trastorno mental larria goiz detektatzeari dagokionez

 ■ Egunean jartzea trastorno mental larriak detektatzeko prozedura (BBESI, Bilboko 
Osasun Mentaleko Zentroen Sarea eta Bilboko Udala).
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Gaixotasun espezifi koak dituzten 
pertsona-kolektiboen 

Helburu orokorra

Lankidetzan jardutea paziente talde jakin batzuk artatzeko, eta lan hori ebaluatu eta 
hobetzeko.

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Bilboko eta Alonsotegiko udalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia 

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Osakidetzako profesionalak

KAEko elementua

 ■ Bezeroak

3.7
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Helburu espezifikoak

3.7.1

Arreta hobea ematea min akutua eta kronikoa duten pazienteei
 ■ Sentsibilizazio-lana egitea profesionalekin, mina modu egokian abordatzeari 

dagokionez, pertsonaren balorazio integrala egin eta diziplina anitzeko arreta 
emateari begira.

 ■ Mina duten pazienteei zuzendutako informazio-testu bidez, haien artean bizi-ohi-
tura osasungarriak sustatzea, mina prebenitu, atzeratu edo hobetzeari begira. 

 ■ Goiz identifikatzea min kronikoa izan dezaketen pertsonak, haiengan eta esfera 
psikosozialean izan daitezkeen ondorioak baloratzeko.

 ■ Behar bezala garatzea operazio inguruko edo osteko mina atenditzeko proze-
durak, adostuak betiere, eta eskura dagoen ebidentzia zientifikorik onenean 
oinarritutakoak.

 ■ Atentzio-prozedura egokiak sustatzea, egintza diagnostiko eta terapeutikoei edo 
mingarriak izan daitezkeen bestelako prozedurei lotutako mina prebenitzeko 
edo minimizatzeko. 

 ■ Eskala egokiak garatu eta erabiltzea komunikazio-gaitasuna murriztuta duten 
pertsonekin, hala nola narriadura kognitiboa edo defizit sentsoriala dutenekin.

 ■ Minari lotuta betiere, jarduera klinikorako gidak ezartzea, edo erabakitzen 
lagundu dezaketen eta ebidentzia zientifikoan oinarrituta dauden bestelako 
tresnak eskaintzea.

 ■ Mina duten pertsonei begirako arreta sustatzea, Bilbao Basurto ESIak ezarrita 
duen etxeko arretaren barruan, batez ere zainketa aringarrien kasuan.

 ■ Minaren gaineko ikerketa klinikoko lerroak sustatzea asistentzia-mailen artean.

 ■ Beren gaixotasunaren barruan egoera terminal aurreratuan dauden pertsonei 
begirako arreta integralean, lehentasunezko osagaietakotzat hartzea mina abor-
datzea eta arintzea, jatorria onkologikoa izan zein ez. 

 ■ Lehen Mailako Arretako profesionalen gaitasuna hobetzea, mina duten pertsonei 
arreta integrala emateari begirako prozesuak koordinatzeari dagokionez.

 ■ Behar bezala sustatzea bai minaren diziplina anitzeko abordatzea, bai zainketen 
jarraitutasuna, bai eta arreta integraleko prozesuaren ebaluazioa eta jarraipena 
ere.

 ■ Prozedura adostuak sustatzea, minaren maneiua seguruagoa izan dadin, minaren 
tratamenduari lotutako jarduera seguruak zehaztuz eta ezarriz.

 ■ Komunikazioa eta informazioaren transferentzia sustatzea asistentzia-trantsizioe-
tan, minari lotutako prozedurei dagokienez, baila maila bereko profesionalen 
artean bai asistentzia-mailen artean.

 ■ Koordinazio egokia sustatzea Lehen Mailako Arretako taldeen eta Ospitaleko 
Farmazia Zerbitzuaren artean, medikazioaren kontziliazioa bultzatzeari begira.

 ■ Minaren maneiuaren gaineko protokoloa egitea, interbentzio kirurgikoa izan 
ostean Pediatrian ospitalizatuta dauden umeei begira (ORL, traumatologia, 
kirurgia digestiboa…).

 ■ Neurri egokiak hartzea, mina duten pazienteei berehalako tratamendua emateko, 
BB ESIaren estupefazienteen gaineko jarraibideei egokituta eta trazabilitatea 
bermatuta.
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3.7.2

C Hepatitisari eskaini beharreko arreta hobetzea
 ■ Estrategia korporatiboarekin bat, jarraitutasuna ematea C Hepatitisarako kont-

sultei, baloratu, kontrolatu eta tratamendua emateari begira.

 ■ Prestakuntza-jarduerak bultzatzea, LMAN hepatitisari arreta ematearen gainean.

3.7.3

Aurrera egitea, Gaixotasun Arraroak eta bestelako patologia espezifi koak 
abordatzeari dagokione

 ■ Diziplina aniztasuna bultzatzea Gaixotasun Arraroak abordatzean, eta lankidet-
za-mekanismo eta asistentzia-zirkuitu eraginkorrak ezartzea bi asistentzia-mailen 
artean. 

 ■ Aliantza estrategikoak sustatzea pazienteen elkarteekin. Kolaborazio-akordio 
berriak egitea gaixotasun arraroek eragindakoen elkarteekin. 

 ■ Loturak handitu eta sendotzea sareko beste zentro batzuetako Gaixotasun Arra-
roen inguruko taldeekin, esperientziak eta antolaketa-ereduak partekatzeko.

 ■ Lankidetza sustatzea jarduera zientifi ko eta dibulgaziokoen inguruan.

 ■ Bultzada ematea osasuna sustatzeari eta gaixotasuna prebenitzeari paziente 
hipoakusiko-kofotikoen artean.

 ■ FLS (Frakturak Koordinatzeko Unitatea) ezartzea, berraustura prebenitzea, eri-
zaintza koordinatuz eta Erreumatologiako osteoporosi-unitatea sartuz.



Profesionalak, 
kudeaketa 
korporatiboaren 
kulturaren sortzaile

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

4
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Kualifi kazio profesionala

Helburu orokorra

Lanean jarraitzea gure profesionalen kualifi kazio optimoaren eta birziklapen profe-
sionalaren alde (prestakuntza-ibilbidearen eredua), kanal eta foro egokiak eskainiz, 
ezagutza hedatzeari eta elkarren artean trukatzeari begira.

Interes-taldeak

 ■ Elkarte zientifi koak eta profesional sanitarioenak 

 ■ Elkargo profesionalak

 ■ Osasun Saila

 ■ Euskalit

 ■ Innobasque

 ■ Profesionalak

 ■ Hornitzaileak

 ■ Sindikatuak

 ■ Unibertsitatea

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

4.1.1

Aurrera egitea, prestakuntza-ibilbideak hainbat kategoria profesionaletan 
ezartzeari dagokionez

 ■ Lankidetzan jarraitzea Osakidetzako Erakunde Zentralarekin, prestakuntza-ibilbi-
deak diseinatu eta hainbat kategoriatan ezartzeari dagokionez.

 ■ Kategoria eta unitate/zerbitzu bakoitzean identifi katzea gaitasun espezifi koetan 
aditu diren profesionalak, lanpostuari lotutako prestakuntza sustatzeko. 

 ■ Behar bezala garatzea Pazientearen Segurtasunaren arloko gaitasun-prozedura. 
Bultzada ematea maila orokorrean teknika berezietan prestatzeari, jasotzaileak 
erakunde guztietako espezialistak izanik (helburu gisa sartzea zerbitzuetan). 

4.1
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4.1.2

Bultzada ematea kategoria profesional guztien kualifikazio eta gaikuntza 
optimoari, horretarako prestakuntza kudeatzeko eredu estrategikoa sustatuta

 ■ ESIaren Urteko Prestakuntza Planaren barruan, garrantzia ematea ESIaren 
helburuak eta prestakuntza-jarduerak elkarren artean lerrokatuta egon eta 
koherenteak izateari.

 ■ Estrategia egokiak erabiltzea, gure profesionalak barne-prestatzaile gisa kaptatu 
eta sustatzeari begira.

 ■ IKTak bultzatzea, prestakuntza-jardueren tresna dinamizatzaileak izan daitezen: 
Lync/Bideokonferentziak, webinar, on line ikastaroak, tutoretza-bideoak, etab.

 ■ Prestakuntza-jarduerak gehitzea honelako arloetan: enpatia, adimen emozionala, 
gatazken kudeaketa, pertsona arteko harremanak, etab.

 ■ Bultzada ematea kateatutako prestakuntzari eta zerbitzu espezifikoetan egonal-
diak / errotazioak egiteari, prestakuntzari bideratutako baliabideak optimizatzeko 
(baliabide teknikoak, ekonomikoak, eta giza baliabideak). 

 ■ Prestakuntzako Urteko Jardunaldiei eustea, baita elkargune eta ezagutza hedat-
zeko esparru diren bestelako ekitaldiei ere.

 ■ Prestakuntza arloan, aliantzak eta kolaborazioak bultzatzea Osakidetzako beste 
erakunde batzuekin, baita kanpoko bestelako erakundeekin ere (elkargo profe-
sionalak, pazienteen elkarteak, unibertsitateak, etab.).

 ■ Bultzada ematea kontratazio-zerrendetako pertsonei eman beharreko prestakuntza 
espezifikoari.

 ■ Prestakuntza-planen betetze-maila ebaluatzea, profesional bakoitzaren pres-
takuntza-ibilbidearen arabera. 

4.1.3

Profesionalek eurek parte hartuta, bultzada ematea prestakuntza-baliabideak 
hainbat formatutan produzitzeari

 ■ Sustapen-estrategia egokiak lantzea, profesionalek era aktiboan parte hartu 
dezaten Erakundearentzat interesgarriak diren prestakuntza-edukiak diseinatzen, 
Jakinsareatik edo kolaborazioko beste plataforma batzuetatik eskuragarri jarrita.

4.1.4
Jakinsarea bultzatzea, ezagutza partekatzeko tresna gisa

 ■ Jakinsarean espazio egokiak bultzatzea ESIko ezagutza bertan biltzeko, eta infor-
mazio-trukea sustatzea bai profesionalen artean bai beste erakunde batzuekin.  

4.1.5

Aurrera egitea profesionalen jarduketa ebaluatzeari dagokionez
 ■ Eredu korporatiboaren osagarri, adierazle-txantiloiak edo bestelako ereduak 

diseinatu eta ezartzea modu progresiboan, informazio erabilgarria eskaintzeko 
profesionalen jarduketaren ebaluazioari dagokionez.
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4.1.6

Gaitasuna hobetzea, euskera ezagutu eta erabiltzeari dagokionez
 ■ Euskerazko etengabeko prestakuntza sustatzea, bai Erakundearena bai korpo-

ratiboa.

 ■ Trebakuntza handiagotzea eta hedatzea, postuko funtzioetan euskeraz jarduteari 
begira.

 ■ Kolaborazio-guneak bultzatzea, profesionalen artean euskera erabiltzea sus-
tatzeko.

 ■ Irakaskuntza elebiduna areagotzea profesional egoiliarren praktiketan, tutore 
elebidunak esleituz.

 ■ Euskerazko saio klinikoak bultzatzea.

 ■ Profesionalen artean foro egokiak bultzatzen jarraitzea, ezagutza trukatu eta 
hedatzeko, eta lana eta ikaskuntza sarean partekatu ahal izateko. Mintzatzen 
programa korporatiboa bultzatzea.
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Enpleguaren kalitatea hobetzea

Helburu orokorra

Osakidetzan enpleguaren kalitatea hobetzea, egonkortze handiagoa ekarriko duten 
kontratazio-estrategiak garatuz, eraginkortasuna eta bizkortasuna areagotuz horniketa- 
eta hautaketa-prozesuak izapidetu eta ebazteari dagokionez, eta negoziazio kolektiboa 
sustatuz.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Profesionalak

 ■ Sindikatuak

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

4.2.1

Bizkorragoak eta eraginkorragoak izatea, ESIaren beharrei erantzuteari da-
gokionez. Bat egitea Osakidetzak hautaketa eta horniketaren gainean duen 
arau-markoarekin

 ■ Lerrokatuta egon daitezela BB ESIko prozedurak eta Osakidetzak hautaketa eta 
horniketaren gainean duen arau-markoa.

 ■ Estrategia egokiak ezartzea, plaza hutsei lotutako erreleboak edo estaldurak edo 
bestelako beharrizanak optimizatzeko. 

 ■ Abian jartzea beharrizanaren araberako izendapen-eredu berriak. 

4.2.2

Tresna egokiak ezarri eta sustatzea, lagungarriak izan daitezen pertsona-beha-
rrizanen estaldura-kudeaketa planifi katu, ordenatu, bizkortu eta eraginkorrago 
egiteari dagokionez

 ■ Enplegatuaren Ataria fi nkatzea kontratazio-beharrak eta lizentzia eta baimenak 
kudeatzeko tresna gisa.

 ■ Planigune inplementatzea.

4.2



2018 - 2021eko Plan Estrategikoa Bilbao - Basurto ESI

58

Profesionalen oraingo eta geroko 
beharrizanak

Helburu orokorra

Zerbitzu-erakundeetan, giza baliabideen dimentsionamendua aztertzeari ekitea, pro-
fesionalen oraingo eta geroko beharrizanak planifi katzen eta kudeatzen laguntzeko, 
asistentzia-eskaerei erantzun egokia emate aldera.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Profesionalak

 ■ Sindikatuak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

4.3.1

 ESIan giza baliabideen oraingo eta geroko beharrizanak zehaztea
 ■ Beharrizanen Aurreikuspen Plana egitea profi l profesionalen arabera.

 ■ Gure ESIan beharrezkoak diren profi l profesionalak identifi katzea, eta Osakidet-
zako lanpostu funtzionalen zerrenda eguneratzea. 

 ■ Kudeaketa Planeko urteko helburuen artean, profesional-beharrizanak sartzea. 

 ■ Estrategia egokiak ezartzen jarraitzea, profesionalak opor-aldietan kontratatzeari 
dagokionez, unitate/zerbitzuak hobeto eta goizago integratzeko.

4.3.2

Zerbitzuak antolatzeko sistema berriak proposatu eta ezartzea, profi l profe-
sional jakin batzuen oraingo eskasiara egokitzeko edo bestelako antolamen-
du-beharretara moldatzeko

 ■ Diziplina anitzeko lantaldeak bultzatzea, aholkatzeko eta neurriak planteatzeko, 
osasun-zentroetako arreta-prozesuetan, ospitalizazioan, kanpo-kontsultetan.

 ■ Neurri egokiak hartzea, estaldura zaileko kategorietako profesionalak kaptatu 
eta fi delizatzeko.

 ■ Aztertu eta erabakitzeko taldeetan parte hartzea, Osakidetzako Erakunde Zen-
tralarekin batera, antolamendu-eredu berriei buruz. 

 ■ ESIko zerrenda espezifi koetako kontratazioetan, eta arau-markoaren barruan, 
estrategia egokiak aztertu eta ezartzea, hobeto egokitu daitezen lanpostu funt-
zionalaren beharrizanak eta kontratatutako profesionalen gaitasun-maila.

4.3
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Partaide izatearen eta nortasun 
korporatiboaren sentimendua

Helburu orokorra

Profesionalengan Osakidetza Korporazioko partaide izatearen sentimendua bultzatzea, 
funtsezko elementu gisa antolamendua eraldatzeko prozesu baten barruan. Horretarako, 
komunikazioa eta parte-hartzea sustatu behar dira, Osakidetzako balioak eta identi-
tate-ezaugarriak fi nkatu, eta humanizazioa lehentasun korporatiboa izateko estrategia 
egokiak bultzatu. Eta, hori guztia, antolamendu-prozesu guztiak besarkatzen dituen 
ikuspegi integral batetik. 

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Profesionalak

 ■ Sindikatuak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Pertsonak

Helburu espezifi koak

4.4.1

Jarduera egokiak bultzatzea, taldeak eta liderrak kudeatzeko, parte hartuz 
eta kolaboratuz

 ■ Jarduera egokiei eustea ESIko Urteko Prestakuntza Planean: talde-lana, lidergoa, 
gatazka-kudeaketa.

 ■ Topaketa presentzialak edo birtualak bultzatzea ESIko liderren artean, jardunbi-
de egokiak partekatzeko, alderdi estrategikoak lantzeko, eta taldeen kohesioa 
sustatzeko.

 ■ IKTen balioa bultzatzea, taldeen kudeaketa erraztuko duten elementu gisa: 
Osagune, bideokonferentziak, Doodle, Jakinsarea, Google Drive, Kahoot…

 ■ Osakidetzako “giza faktorea” proiektua hedatzen laguntzea. 

 ■ Gure informazio-sistemen koordinazioa areagotzea, integrazioa errazteko: adibi-
dez, intranet bakarra ESI osoan; talde orekatuak sortzea, Zuzendaritzako langileek 
eta inplikatutako profesionalek osatutakoak.

 ■ Diziplina anitzetako profesionalek parte hartuko duten batzordeak sustatzea.

4.4
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4.4.2

Gure profesionalei aitorpena egitea, Osakidetza proiektuarekin hobeto iden-
tifikatzea bultzatzen duten aldetik

 ■ Diziplina anitzeko lantaldea sortzea, ESIko Aitorpen Planerako.

 ■ ESIko Aitorpen Plana egitea, gure Xede/Ikuspegi/Balioekin lerrokatua: ezagutza 
kudeatzea, parte-hartze aktiboa taldeetan, emaitzak lortzea, I+G+b…

 ■ Finkotasuna ematea Urteko Aitorpen Jardunaldiei eta Erakundeak aitorpen 
publikoa egiteko baliatzen dituen bestelako ekitaldiei.

 ■ Aitorpen Plan indibidualizatuak bultzatzea gure Xede/Ikuspegi/Balioekin lerroka-
tutako unitate/zerbitzuetan.

4.4.3

Hobera egitea barne-komunikaziorako tresnen arloan; eta, bizkortasuna 
ematea profesionalen artean egin beharreko kontsultei eta hartu beharreko 
erabakiei

 ■ Prestakuntza-jarduerak bultzatzea, ESIko profesionalek lideratuta, zenbait 
tresnaren arloan:Parte Hartu, Enplegatuaren Ataria, JakinSarea, Lync, Outlook 
Express, Osagune, Osabide (Eginkizunak, alertak...).

 ■ Intranet bizkor eta intuitiboa ezartzea eta eguneratuta edukitzea, profesionalei 
balio erantsiko informazioa eskainiko diena.

 ■ Intraneteko erreferentearen figura bultzatzea unitate/zerbitzuetan.

 ■ Prozedura bat ezartzea, gure ESIko intranetean egiten diren iradokizunak ku-
deatzeko.

 ■ Lizentzia eta baimenen kudeaketa Enplegatuaren Ataritik bideratzea.

 ■ Prozedura bat ezartzea, edukiak Intranetean sartu eta eguneratzea arautzeko.

 ■ Lantaldeen kultura finkatzea; Osagune, Intranet, Link bultzatzea; informazioa 
Erakundearen beheko mailetara heldu dadila bermatzea; emaila bultzatzea, 
komunikazio-kanal gisa.

4.4.4

Gardentasun- eta erantzukidetasun-politika egitea, profesionalen parte-hart-
zea sustatzeko

 ■ Lantaldeen Mapa eguneratzea, eta ESIan zabaltzea (batzordeak, proiektuei 
lotutakoak, prozesuen ingurukoak…). 

 ■ Informazio hauek barne-kanal nagusietan aldizka zabaltzen direla bermatzea 
(Intranet, eBiBa....): zerbitzu/unitateetako funtsezko emaitzak, lantaldeen 
memoriak, kostu esanguratsuak, kanpoko jarduera hitzartua, hornitzaileak, 
aliantzak eta kolaborazioak…

 ■ Neurri egokiak hartzea, diziplina anitzeko taldeak eta asistentzia-maila ezber-
dinen artekoak sortu eta mantentzeko.

4.4.5

Aurrera egitea, lidergo-eredu baten garapenari dagokionez
 ■ Autoebaluazio parte-hartzailea egitea ESI mailako lidergoari buruz, arlo horretan 

Hobetzeko Plan bat definitzeko abiapuntu gisa. 

 ■ ESIko Lidergoa Hobetzeko Plan bat egin eta hedatzea.

 ■ Estrategia egokiak bultzatzea, liderrek inplikazio handiagoa izan dezaten, 
Erakundearen informazio estrategikoa transmititzeari dagokionez.
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4.4.6

Profesionalen gogobetetze-mailaren ebaluazioa sistematizatzea
 ■ Bi urterik behin, profesionalen gogobetetzearen gaineko metodologia gauzatzea: 

inkesta korporatiboa edo erakundearena, edota foku-taldea, hori abiapuntutzat 
hartuta hobekuntza-neurriak aztertu eta sartzeko ESIko urteko kudeaketa-pla-
netan.

 ■ Modu sistematikoan errepikatzea D´Amour inkestak eta informazioa jasotzeko 
bestelako tresnak edo metodoak (ikerketa kualitatibo / kuantitatiboko azterlanak).

4.4.7

Aurrera egitea, profesional berriak hartzeko prozesuari dagokionez, balioen 
transmisioa hobetzeko eta erakundea hobeto ezagutarazteko 

 ■ Lantalde bat sortzea ESI mailan, harrera-plana diseinatu eta egituratzeko, eta 
ESIko zerbitzu eta unitateetan hedatzeko.

 ■ ESI mailako jarduera-protokoloa edo –zirkuitua prestatzea, profesional berriak 
hartzeari dagokionez.

 ■ Harrera taldeka egiteko saioak egituratzea, profesionalak era masiboan sartzen 
diren prozesuetan (EPE, lekualdaketak).

 ■ Metodologia egokia zehaztea, profesional berriek harreraren inguruan duten 
iritzia jasotzeko.

 ■ Harrera Integratuko Protokoloa Pertsonal Sailean ezartzea.
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Enpresa segurua eta osasungarria

Helburu orokorra

Enpresa osasungarriaren eredua bultzatzea, lan-ongizaterako programak aplikatuz, eta 
lan-osasuna korporazioko giza baliabideetako politika guztietan integraturik.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Osalan

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Hornitzaileak

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

 ■ Gizartea

Helburu espezifi koak

4.5.1

Prebentzioa integratzea ESIko zerbitzu/unitateen diseinu eta garapenean
 ■ LAPeko helburu espezifi koak ezartzea zerbitzu/unitateetan. 

 ■ POUrekin kontsultatzea, baldin eta lanposturen batean aldaketa handiak egin be-
har badira, aldaketa horiek prebentzio-baldintzei egokitzen zaizkien baloratzeko.

 ■ Zirkuitu eraginkorragoa ezartzea, prebentzioaren gaineko prestakuntza orokorra 
bermatzeko profesional berriei zuzendutako ESIko harrera-prozesuetan.

4.5.2

LAP Kudeatzeko Sistema errebisatzea; eta aurrera egitea, kontratatutako 
kanpo-enpresek eta gure Erakundeko beste entitate batzuek eginbeharrak 
betetzen dituztela bermatzeari dagokionez

 ■ ESIko Prebentzioko Politika Korporatiboa Osakidetzako Politika Korporatiboarekin 
lerrokatzea, eta profesionalen artean zabaltzea.

 ■ LAP kudeatzeko sistemako dokumentuak egiten eta errebisatzen kolaboratzea, 
eta ESIko beharrizan eta ezaugarrietara egokitzea. 

 ■ Azpikontratekin koordinatzeko protokoloa ezartzea, azpikontrata bakoitzerako 
ESIak dituen arduradunen eta azpikontratetako solaskideen artean.

4.5



2018 - 2021eko Plan Estrategikoa Bilbao - Basurto ESI

63

4.5.3

Aurrera egitea, instalazio eta ekipamenduek dituzten arriskuak prebenitzeko 
neurriak diseinutik bertatik hartzeari dagokionez

 ■ Instalazioen inbentarioa eguneratzea, izan daitezkeen arau-urratzeak zehaztuta 
eta konpontzeko epeak jarrita.

 ■ Ekipoak 1215 / 97 EDra egokitzea sustatzea, behar diren neurriak hartuta 
egokitze hori teknikoki posible ez den ekipoei begira.

 ■ ESIan autobabes-planak sustatzea, eta aldizkako simulakroak mantentzea.

 ■ Prebentzio-betekizunak integratzea Erosketa eta Hornidura Sailean, eskuratzen 
diren ekipo eta produktuei dagokienez.

 ■ Prestakuntza areagotzea segurtasun-dispositiboen bidez (segurtasun-bideoa).

 ■ Lan-baldintza egokiak mantentzea Anatomia Patologikoko Zerbitzuan, eta jar-
dunbide egokiak sustatzea.

 ■ Erosketa Batzordean LAPeko eta Ingurumen Kudeaketako profesionalak sartzea.

4.5.4

Prebentzio-neurriak hartzen jarraitzea, medikamentu arriskutsuak, produktu 
kimikoak eta abar erabiltzeari lotutako arriskuei dagokienez

 ■ ESIan erabiltzen diren medikamentu arriskutsuen katalogoa egitea, eta horre-
lakoak emateko sistema zehaztea (unidosia, sistema itxiak, etab.).

 ■ ESIan erabili beharreko lan-prozedurak zehaztea, langileek manipulatu beharreko 
medikamentu arriskutsuei dagokienez (Farmazia Zerbitzuan eta Zerbitzu Asis-
tentzialetan). Zenbait medikamentu arriskutsu emateko protokoloak errebisatzea 
(zitostatikoak), horrelakoak ematea ohikoa ez den eremuetan.

 ■ Produktu kimikoen erabilera segurua sustatzea.

4.5.5

Aurrera egitea, LAP Kudeatzeko Sistema akreditatzeari eta barruan eta 
kanpoan aitortzeari dagokionez, eta OHSASetik ISOra egin beharreko trant-
sizioa planifikatzea

 ■ Prebentzioko urteko helburu espezifikoei eustea, eta horien betetze-maila egiaz-
tatzea, neurri egokiak hartzeari begira.

 ■ Prebentzioko betekizunak era progresiboan gauzatzea, ISO Ziurtapena esku-
ratzeari begira.

 ■ Bi urterik behin barne-auditoria egitea, ziurtapena eskuratu arte.

4.5.6

Erakundeko pertsona guztiak subjektu aktibo gisa inplikatzea lan-arriskuen 
prebentzioan

 ■ Aurrera egitea, unitate/zerbitzuetako lider eta langileek prebentzioko oinarrizko 
printzipioen gainean kultura handiagoa edukitzeari dagokionez. 

 ■ Batzorde parte-hartzaileak mantentzea eta bultzatzea (Segurtasun eta Osasun 
Batzordea, Erasoen Batzordea eta Autobabes Batzordea).

4.5.7

Babes handiagoa ematea gure Erakundeko pertsona bereziki sentiberei
 ■ Osasun Arrazoiengatik Lekualdatzeko Batzordearen jarduerarekin jarraitzea.

 ■ Jarduera espezifikoak bultzatzea, haurdunen taldeari zuzendutakoak.

 ■ Norberaren defentsarako prestakuntza eskaintzea (Larrialdiak, Escuza, Revilla 
3, espetxea,…).
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4.5.8

Prebentzioa eta osasunaren sustapena arlo berrietara eramatea
 ■ Langileen artean bizi-ohitura osasungarriak sustatzea: menu osasungarriak, 

vending makinak, ariketa fisikoa sustatzea, etab.

 ■ Neurriak hartzea erorketak saihesteko. 

 ■ Egintza egokiak sustatzea ospitale-esparruan ez erretzeko, eta tabakoari uzteko 
eskaintza handiagotzea.

 ■ Barne-zirkulaziorako plan bat ezartzea Ospitale-esparruan.

4.5.9

Prebentzio-neurri espezifikoagoak ezartzea, segurtasuna eta osasuna hobetze-
ko, gure langileei eragiten dieten faktore psikosozialen ebaluazioan oinarrituta

 ■ Arrisku Psikosozialen Ebaluazioaren emaitzak aztertu eta jakinaraztea, hobe-
kuntza-arloak eta zerbitzu edo gune kritikoak zehaztuta.

 ■ Indarguneei eustea, eta gune kritikoak hobetzea esku-hartze espezifikoen bidez.

 ■ Jardunbide egokien kode bat prestatzea profesionalen arteko harremanei dago-
kienez, onargarriak ez diren jokabideak zehazturik.

 ■ Langileei prestakuntza ematea, arrisku psikosozialen aurrean jokabide egokiagoa 
izan dezaten.

 ■ Jardunbide egokiak bultzatzea bitarteko informatikoen bidez: objektu zorrot-
zak errebisatzea uniformeetan, oinetako egokiak, emergentzietako ateak libre 
egotea…



Kudeaketa 
aurreratu 
jasangarria eta 
modernizazioa

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

5
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Eraginkortasun eta efi zientzia 
asistentziala

Helburu orokorra

Eraginkortasun eta efi kazia asistentziala hobetzea, praktika asistentziala aztertuz. 

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak

 ■ Osakidetza.

 ■ Beste zerbitzu-erakunde batzuk

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Pertsonak

 ■ Berrikuntza

Helburu espezifi koak

5.1.1

Desinbertsioa egitea, osasun-emaitzetan hobetzeko ebidentziarik erakusten 
ez duten teknologia eta praktika asistentzialei dagokienez

 ■ Neurri egokiak hartzea LMAn, erregistro-bikoiztasunik ez izateko (erregistroa 
Osanaian eta erregistroa Osabiden). 

 ■ Diziplina anitzeko barne-talde bat sortzea (MAPAC Proiektua), teknologia eta 
praktika asistentzialak, etab. aztertu eta hobetzeko.

5.1.2

Ebazpen Azkarra bultzatzea prozesu asistentzialetan
 ■ Erizain kliniko espezialisten fi gura sendotzea.

 ■ Asistentzia-mailen integrazioa bultzatzea, eta diziplina anitzeko talde-lana 
sustatzea.

 ■ Zirkuitu asistentzialak errebisatzen jarraitzea.

5.1
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Efi zientzia eta modernizazio 
teknologikoa

Helburu orokorra

Berriztatze eta Eguneratze Teknologikorako Plana garatzen jarraitzea, eta fi nantzazio 
egiturazko eta errekurrentea esleitzea.

Instalatutako parke teknologikoa eta benetan beharrezkoa dena errebisatu eta opti-
mizatzea.

Teknologiaren eta elektromedikuntzaren integrazio errekurrentea informazio asistentzia-
leko sistemekin.

Interes-taldeak

 ■ Innobasque

 ■ Osakidetza

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Hornitzaileak

 ■ Gizartea

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Berrikuntza

 ■ Bezeroak

5.2
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Helburu espezifi koak

5.2.1

Aurrera egitea, ESIko teknologia, ekipamenduak eta lan-prozedurak berritzeari 
dagokionez, eraginkortasun-irizpideekin betiere

 ■ Instalatutako parke teknologikoaren erabilera-maila aztertzea, eta ekipoak fa-
miliaka berriztatu eta eguneratzeko plangintza egitea (OTA, X Izpiak, Ekografi a, 
Azeleragailu linealak,…), ekipamendu-berriztatze hori garrantzi asistentzialaren 
arabera eginda (adibidez: Da Vinci). 

 ■ Diziplina anitzeko batzorde bat sortzea, teknologia berriak eskuratzeko moduak 
aztertu eta, hala badagokio, aldatzeko, honako arrazoi hauen arabera: garrantzi 
asistentziala, fi nantza-eskakizuna, bizitza-ziklo teknologikoa, etab. 

 ■ Bultzada ematea biltegien kudeaketa automatizatuari, eta etengabeko inbenta-
riokoak gehitzea (SAP R/3).

 ■ Mantentze- eta garbiketa-protokoloak eta prozedurak errebisatzea, dinamika 
adostu eta parte-hartzaile bidez. 

 ■ Kontsulta eta probetan ez bertaratzeak eragindako inefi zientzia gutxitzea (adibi-
dez: SMS moduko telefonozko gogoraraztekoak prestatzea, gutunak bidaltzea 
proba osagarriak gogorarazteko, etab.). 

 ■ Zita-gogoraraztekoa hobetzea, eginkizun dauden zita guztiak dokumentu berean 
batuta.

 ■ Ekipamendu teknologiko egokiak aztertu eta eskuratzea, medikamentuak hobeto 
biltegiratu eta erabiltzeko (Kardex Pixys Rowa…).

5.2.2

IKTak erabiltzea, jarraipen hori egin ahal zaien pazienteen kasuan
 ■ IKTen erabilera bultzatzea, eta aukera horretaz baliatu daitezkeen paziente 

gehiago identifi katzea (etxeko oxigenoterapia, diabetikoak, pluripatologikoak, 
tratamenduari atxikitzeko programak…).
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Kudeaketa aurreratua

Helburu orokorra

Aurrera egitea Osakidetzako Kudeaketa Ereduari dagokionez, Erakundearen eraginkor-
tasuna eta efi zientzia hobetzeko.

Metodologia eta tresnak errebisatu eta optimizatzea; eta, zerbitzuak eta estaldurak 
programatzea.

ESIaren integrazioa era sakonean lantzea (Osasun Mentala, egonaldi ertain eta luzeko 
ospitaleak…).

Interes-taldeak

 ■ Paziente eta erabiltzaileen elkarteak 

 ■ Euskalit

 ■ Osakidetza

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Gizartea

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Gizartea

Helburu espezifi koak

5.3.1

Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuaren Eredua garatu eta ezarri dadila sustatzea
 ■ Memoria egitea Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren arabera, ESIaren 

kanpo-aitorpena bultzatuta (Eusko Jaurlaritzaren sariak Kudeaketa Aurreratuari).

 ■ ESIaren Prozesu Mapa egokitu eta bat etortzea Erakundearen errealitatearekin 
eta estrategiekin. 

 ■ Bultzada ematea ESIko profesionalek barne- eta kanpo-ebaluazioetan aritu eta 
aktiboki parte hartzeari.

 ■ Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren gaineko prestakuntza bultzatzen jarraitzea.

 ■ Bultzada ematea Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren araberako 
autoebaluazioak bi urterik behin egiteari.

5.3
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5.3.2

Bultzada ematea Osakidetzaren Erantzukizun Sozial Korporatiboaren ereduari
 ■ ESIko intranet berria garatzen eta hedatzen jarraitzea (galdera-sortak, inkestak, 

etab.). 

 ■ Lanean jarraitzea, kanpotik ebaluatu eta ziurtatu daitezkeen arauak eta estan-
darrak ezartzeari dagokionez (Kudeaketa Aurreratuaren Eredua, ISO, UNE…), 
BB ESIaren Kudeaketa Sistemari laguntzeko.

 ■ ESIan lantalde bat sortzea Boluntariotza Korporatiboa bultzatzeko.

 ■ Metodologia egokiak diseinatu eta aplikatzea, gure interes-taldeek BB ESIaren 
gainean duten iritzia kaptatzeko. 

 ■ Erantzukizun Sozial Korporatiboaren eredua hedatzen jarraitzea: aliantzak eta 
kolaborazioak interes-taldeekin, berdintasun-plana, extraneta hobetzea, etab.

 ■ Aurrera egitea hirugarren sektorearekiko akordio eta kolaborazioei dagokienez, 
herritarren osasuna eta ongizatea hobetzeari begira, kontuan hartuta bereziki 
gizartetik baztertzeko arriskuan dauden kolektiboak.



2018 - 2021eko Plan Estrategikoa Bilbao - Basurto ESI

71

Azpiegitura fi sikoak berriztatu eta 
modernizatzea

Helburu orokorra

Sareko azpiegiturak eta baliabide teknologikoak garatu eta hobetzea.

Azpiegitura- eta teknologia-sarearen etengabeko mantentzea ziurtatzea.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila 

 ■ Osakidetza

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Hornitzaileak

KSEko elementua

 ■ Pertsonak

 ■ Emaitzak pertsonen arloan

 ■ Emaitzak bezeroen arloan

Helburu espezifi koak

5.4.1

Bultzada ematea ESIko elementu fi sikoak eta azpiegiturak berritu eta egu-
neratzeari, baita sistema informatikoei eta informaziokoei dagokienez ere

 ■ Elementuak eta instalazioak berritu eta eguneratzea: igogailuak, transforma-
zio-zentroak eta koadro elektrikoak, hoditeria, etab.

 ■ Azpiegiturak eta instalazio teknologikoak (informatikoak eta informazio-sistemak) 
berriztatzea.

 ■ ESIko Autobabes Plana garatu eta hedatzea.

 ■ Behar bezala garatzea ESIko Beharrizanen 2018ko Plana, Azpiegituren Gida 
Plana:Anatomia Patologikoa, Hemodinamika, Azeleragailu Lineala, etab.

 ■ Aurrera egitea Zainketa Intentsiboetako operazio-gelen eta oheen Planarekin. 

 ■ Gela zuriak ezartzen jarraitzea, bai zitostatikoak bai bestelako medikamentuak 
eta prestakin esteril parenteralak prestatzeko.

5.4
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Aurrekontu-efi zientzia

Helburu orokorra

Prestazio asistentzialen eta gastuaren korrelazio-ratioak errebisatu eta aztertzea.

Aurrekontu kapitatiboa aztertzea eta, hala badagokio, aplikatzea.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Profesionalak

 ■ Hornitzaileak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Gizartea

 ■ Emaitza estrategikoak

Helburu espezifi koak

5.5.1

Informazioaren integrazioa hobetzea, Aginte Koadro asistentzial-ekonomi-
ko-pertsonal optimizatu baten bidez

 ■ Aginte Koadro Ekonomiko Finantzarioaren errebisioa amaitzea, eta Antolamendu 
Unitateetara hedatzea, bertan sartuta kontsultetan eta miaketa osagarrietan 
izandako atzerapenen gaineko datuak.

 ■ Qlickview bultzatzea erakundeen arteko aurrekontu-alderaketarako, eta horren 
alderaketa-asimilazioa egindako jarduera asistentzialari dagokionez.

 ■ Prestakuntza- eta komunikazio-estrategia egokiak bultzatzea, lider eta profesiona-
lei begira, informazio- eta kudeaketa-sistema integratuak asistentzia/aurrekontu/
giza baliabideen arloetan erabiltzeari dagokionez.

 ■ Estrategia egokiak bultzatzea, kostuak eta asistentzia-emaitzak jakinarazteko 
unitateka/zerbitzuka.

5.5
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Jasangarritasun eta efi zientzia 
energetikoa

Helburu orokorra

Osakidetzako Jasangarritasun Energetikorako Plana egitea eta abiaraztea, Eusko 
Jaurlaritzaren markoaren barruan, erosketa eta kontratazio berdearen irizpideak era 
progresiboan aplikatuz, jasangarritasun energetikoaren elementu gisa.

Interes-taldeak

 ■ Osakidetza

 ■ Profesionalak 

 ■ Hornitzaileak

 ■ Gizartea

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Gizartea

 ■ Emaitza estrategikoak

Helburu espezifi koak

5.6.1

Gure ingurumen-politika hobeto helaraztea langile, erabiltzaile eta alderdi 
interesdunei (hornitzaileak…)

 ■ Kontrata eta hornitzaileei helaraztea Erakundeak duen konpromisoa garapen 
jasangarriarekin, etengabeko hobekuntzarekin eta ingurumenarekin; eta, bestetik, 
aplikatu beharreko ingurumen-baldintzen berri ematea.

5.6.2

Hondakinen bereizketa hobetzea, jatorrian minimizatuz, haien balorizazioa 
sustatuz (berrerabiltzea, birziklatzea edo bestela), ezereztu beharreko azken 
hondakinen sorrera eta arriskugarritasuna murriztuz

 ■ Aurrera egitea, ESIko hondakinen kudeaketa egokiaz prestatu eta informatzeari 
dagokionez. 

 ■ Edukiontziak jartzea unitate/zerbitzu/zentroetan, hondakinen bereizketa egokia 
ahalbidetzeko. 

 ■ Berriz ordenatzea hondakinak kudeatzeko barne-zirkuitua ESI osoan (BUOn 
Hondakinen Gela sortzea, etab.).

 ■ Aurrera egitea, medikamentuak emateari lotutako plastikozko poltsak baztertzeari 
dagokionez; eta haien ordez paperezko poltsak/kaxak erabiltzea.

5.6
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5.6.3

Pertsonen motibazioa eta parte-hartze aktiboa sustatzea, baliabideen erabilera 
arduratsuaz kontzientziatuz: materialak, energetikoak, eta ura

 ■ Kontsumo arduratsua bultzatzea, alderdi interesdunak informaturik. 

 ■ Auditoria energetikoak egitea ESIko zentro guztietan.

 ■ Ingurumen-erreferentearen figura bultzatzea BUOko unitate/zerbitzuetan.

5.6.4
HELB: Erosketa berdea bultzatzea, ingurumen-irizpideak sartuz ekipamen-
duak, instalazioak… erostean, efizientzia energetiko handiagoaren alde

 ■ Bultzada ematea ingurumen-irizpideak lehiaketa publikoetan sartzeari.

5.6.5

Ingurumen-informazioaren gaineko sistema hobetzea, horrela bermatzeko 
egiten dela ingurumen-informazio gardena, kalitatekoa, eguneratua eta 
fidagarria (datu-basea, aplikazio informatikoak…)

 ■ Datu-baseak sortzea ingurumen-informazioaren trazabilitatea errazteko.

 ■ Ingurumen-informazio eta –erregistroak zabaltzea hainbat komunikazio-tresnaren 
bidez (intraneta, buletinak, kanpainak…).

 ■ Memoriak egitea bultzatzea, komunikazio gardena bermatuta Erakundearen 
ingurumen-informazioan.

5.6.6

Bultzada ematea Ingurumen Kudeaketa Sistemei, ingurumen-txosten  
edo – adierazpenei (EMAS ISO 14001, ESK...)

 ■ Ospitalez kanpoko zentroetan ezarritako Ingurumen Kudeaketa Sistema man-
tentzea, eta orain arte lortutako ziurtapen-maila finkatzea.

 ■ BUOn Ingurumen Kudeaketa Sistema bultzatzea (ISO 14001:2015 ziurtapenari 
eustea, eta EMAS erregistroa bideratzea).

 ■ Aurrera egitea, Ingurumen Kudeaketako ISO 14064 Sistema ezartzeari dago-
kionez (karbono-aztarna).

5.6.7

Ingurumena babestearen aldeko etika sustatzea, ekitate eta elkartasun 
ikuspegitik eta jokabide eraikitzailea bultzatuta, jarduera eta bizimodu ja-
sangarriak hedatze aldera

 ■ Ingurumen-jardunbide egokiak hedatzen jarraitzea (Ingurumen-buletina, eBIBA, 
kanpainak…). 

 ■ Mugikortasun Plana egin eta zabaltzea. Garraio jasangarriagoaren aldeko egint-
zak bultzatzea.
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Kontratazio administratiboaren 
eredu berria

Helburu orokorra

Kontratazioko prozesu eta prozedurak hobetzea, eta erosketa txikiak optimizatzea 
Espediente Kudeatzaile korporatibo berri baten bidez.

Osakidetzako Kontratazio Administratiboa optimizatzea eta aurrera eramatea, irizpide 
korporatiboen arabera eta eguneratutako tresnak baliatuta: kontratazio elektronikoa.

Erosketa zentralizatua eta erosketa korporatiboa hedatzea.

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Bizkaiko Foru Aldundia 

 ■ Osakidetza

 ■ Profesionalak 

 ■ Hornitzaileak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Emaitza estrategikoak

Helburu espezifi koak

5.7.1

Aurrera egitea kontratazio txikien arloko hobekuntza-estrategiei dagokienez: 
intzidentzia txikiagoa fi skalizazioan, erosketa-baldintza hobeak, etab

 ■ Diziplina anitzeko batzordea sortzea, espediente publiko bidezko erosketa 
bultzatzeko.

 ■ Hornikuntza prozesua eta azpiprozesuak errebisatzea (aginte-koadroak, fl uxu-
gramak, etab.).

 ■ Espedienteen Egutegiaren dinamika onartu eta hedatzea.

5.7



Berrikuntza eta 
ikerkuntza

Erronkak eta proiektu 
estrategikoak:

6
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Ikerkuntza eta berrikuntza 
sanitarioaren inpaktua

Helburu orokorra

Parte hartzea Osasun Saileko I+G+b estrategian, hau eginez: ebaluazioari lotutako 
jarduerak hedatuz; prospektiba eta ebaluazio teknologikoan oinarritutako erabakiak 
hartuz; berrikuntza kudeatuz (transferentzia, ustiapena eta ezarpena barne); enpresa 
eta agenteekin kolaboratuz berrikuntza irekiko eredu baten markoan; sistema sanitarioa 
berrikuntzen eragilea izanez; eta, Euskadiko RIS3 estrategia biozientzien arloan hedatuz.

Interes-taldeak

 ■ Enpresak

 ■ Euskalit

 ■ Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Ikerkuntza Sanitarioko institutuak (Biocruces, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuk

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Gizartea

 ■ Unibertsitateak

KAEko elementua

 ■ Estrategia

 ■ Pertsonak

 ■ Berrikuntza

 ■ Berrikuntza arloko emaitzak

6.1
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Helburu espezifikoak

6.1.1

Hobera egitea, ikerkuntzari eta berrikuntzari lotutako lehentasunak edota 
erronkak identifikatu eta hautatzeari dagokionez, baita jarduerak ebaluat-
zean ere

 ■ Bultzada ematea Erizaintzako Zainketen Batzordearen protagonismoari, erizaint-
zako ikerketa-lerroak identifikatu eta lehenestearen arloan. 

 ■ Bultzada ematea Ikerkuntza Batzordearen protagonismoari, ikerkuntzako arlo 
klinikoak identifikatu eta lehenestearen arloan.

6.1.2

Hobera egitea, bai barnean bai kanpoan, Zaintza Teknologikoari, Benchmar-
king-i, eta Lehiakortasun Adimenari lotutako egiturei dagokienez

 ■ Jarraipena ematea BB ESIko Lehiakortasuna Zaintzeko Behatokiaren buletinari, 
eta kolaboratzaile berriak eskuratzea. 

 ■ Sistematizazioa ematea kanpoko Jardunbide Egokien zaintzatik eskuratutako 
informazioaren analisiari,hobekuntzari begirako informazio-iturri gisa.

 ■ Hobera egitea, Lehiakortasuna Zaintzeko Behatokia lerrokatuago egon dadin 
ikerkuntza- eta berrikuntza-helburu moduan lehenetsitako arloekin.

 ■ Estrategia egokiak ezartzea, barnean zein kanpoan behatutako Jardunbide 
Egokien gaineko Benchmarking-a sustatzeko, gure lehentasun estrategikoekin 
bat: Lehiakortasuna Zaintzeko Behatokitik abiatuta, BottomUp proiektuak, etab.

6.1.3

Bultzada ematea inguruko agenteekiko kolaborazioari eta sinergiei, proiektu 
berritzaileei ekiteko

 ■ Asistentzia-ingurunean hobeto ezagutaraztea Innosasun eta Baliosasun programei 
lotutako kooperazio-zirkuituak. 

 ■ Sendotasuna ematea BIOEFekiko aliantza estrategikoari (Berrikuntza eta Iker-
kuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa), Innosasun eta Baliosasun programak 
garatzeko. 

 ■ Kanpo-komunikaziorako estrategia egokiak ezartzea, gure jarrera ezagunagoa 
izan dadin proiektu berritzaileak garatzeko erakunde erakargarri gisa. 

 ■ Unibertsitateekiko kolaborazioa bultzatzea (EHU, Deustuko Unibertsitatea, Mon-
dragon Unibertsitatea), proiektu berritzaileak garatzeko funtsezko agente gisa.

6.1.4

Paziente eta herritarrekiko kolaborazioa eta elkarren arteko sormena sustatzea, 
osasuna hobetzeari begira

 ■ Estrategia egokiak zehaztea, pazientea protagonista izan dadin osasun-lehen-
tasunak identifikatzeari begira. 

 ■ Bultzada ematea pazienteei eta haien ordezkariei (pazienteen elkarteak, seni-
deenak…), parte hartu dezaten asistentzia-ibilbideak edo bestelako proiektu 
estrategikoak diseinatzen eta eguneratzen.

6.1.5

Bultzada ematea jardunbide egokiak elkartrukatzeari eta ezagutza hedatzeari
 ■ BB ESIko Urteko Jardunaldi Zientifikoei eta Berrikuntzakoei eustea.

 ■ Behar bezala sustatzea ESIko profesionalek parte hartu dezatela ekitaldi zien-
tifikoetan eta jardunbide egokiak hedatzeko bestelako foroetan. 

 ■ Bultzada ematea Ospitalearen eta Lehen Mailako Arretaren arteko saio klinikoei.

 ■ Kasu klinikoen aurkezpena eta ebazpena gehitzea Intranetean eskegitzen den 
saioen gaineko informazioari.
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6.1.6

Bultzada ematea ebidentzian oinarritutako jarduera klinikoko gida eta go-
mendioak inplementatu edota eguneratzeari

 ■ Gida klinikoak hiru urterik behin aztertu daitezela zehaztea, eta hori helburu 
espezifi ko gisa ezartzea Kudeaketa Akordioetan. 

 ■ Sumamos proiektua (ospitalizatutako pazienteen mina tratatzeko gidak) ESIra 
hedatzea, eta gida berriak garatzea: Sarbide Baskularrak, Presio Ultzeren gida,…

6.1.7

Laguntza ematea ikerkuntza biomedikoa kudeatzeko egiturak berrantolatzeko
 ■ Parte-hartze aktiboa izatea Bio Cruces Bizkaiaren eraketan.

 ■ ESIan aplikatzea BIOen etorkizuneko barne-araudia.
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I+G+b jardueretan parte hartzea 
sustatzea

Helburu orokorra

Estrategia hedatzen lagunduko duen kultura sortzea, jarduera-plan egokien bidez: 
aitorpenari, gaitzeari eta kudeaketa-laguntzari lotutako jarduerak, hain zuzen ere. 
Eta, hori guztia, herritarrak eta pazienteak inplikatuta I+G+b proiektuen garapenean.

Estrategia hedatzen parte hartzea, Helburu Estrategikoak betetzeari begirako jarduerak 
garatuz:

 ■ I+G+b jarduerak aitortzea

 ■ I+G+b arloan gaitzea

 ■ laguntza (administratiboa, teknikoa) ematea profesional ikertzaileei edo berrikunt-
za-garapenean inplikatutakoei

 ■ herritarrak eta pazienteak inplikatzea

Interes-taldeak

 ■ Elkarte zientifi koak eta profesional sanitarioenak

 ■ Osasun Saila

 ■ Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Ikerkuntza Sanitarioko Institutuak (Biocruces, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuk

 ■ Pertsonak (erabiltzaileak)

 ■ Profesionalak

 ■ Gizartea

 ■ Unibertsitateak

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

 ■ Berrikuntza

 ■ Berrikuntza arloko emaitzak

6.2
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Helburu espezifikoak

6.2.1

Aurrera egitea bitarteko eta baliabide materialak emateari dagokionez, gure 
profesionalek I+G+b jardueretan parte hartzea errazteko

 ■ Orain erabilgarri dauden espazioak optimizatzea, eta ikerketarako espazio berriak 
prestatzea berrordenatzen diren aldeetan. 

 ■ Behar bezala planifikatzea non jarriko diren liburutegi berria eta informatika-gela. 

 ■ Urtero, ESIaren aurrekontu-partida bat esleitzea ikerketa- eta berrikuntza-jar-
duerei.

 ■ Urtero, ESIaren aurrekontu-partida bat esleitzea ikerketa- eta berrikuntza-jar-
duerei, eta behar bezala aztertzea ea bideragarria den profesionalak kontratatzea 
I+G+b jarduerak bultzatzeko (data-manager, estatistikariak…).

6.2.2
Prestakuntza-planak egin eta egokitzea I+G+b arloan

 ■ I+G+b jarduerak bultzatzea urteko Prestakuntza Planaren barruan.

6.2.3

Sendotasuna ematea I+G+b laguntzeko ESIko egiturei
 ■ Barne-koordinazioa bultzatzea I+G+b arloari eragiten dioten jarduerak egiten 

dituzten profesionalen artean (Prestakuntza Unitatea, KIKBIU, Ikerkuntza Uni-
tatea, Liburutegia, Farmazia, Data Managers…). 

 ■ Bultzada ematea unitate/zerbitzuetako Berrikuntza Erreferenteen lanari eta 
eskumenei.

6.2.4

Herritar eta pazienteekiko topaketa eta haien parte-hartzea sustatzea, I+-
G+b-ren bultzatzaile diren aldetik

 ■ Aurrera egitea, herritarrek I+G+b jardueretan parte hartzeari begirako estrategiak 
ezartzeari dagokionez: ideia-lehiaketak, boluntariotza korporatiboa… 

 ■ Herritarrek parte hartuko duten jarduerak bultzatzea: world kafeak, foku-taldeak, 
jardunaldiak eta ekitaldiak, ate irekiko jardunaldiak (instalazio berriak, ireki 
aurreko lanak), iradokizun-postontziak, etab.

6.2.5

Berrikuntza-kultura sortzea ESIko profesionalen artean, ideia berritzaileen 
ekarpena sustaturik

 ■ Ekimen eta proiektu berritzaileen zabalkundea areagotzea: eBIBA, Intranet, 
Jakinsarea, Osagune, email pertsonalizatuak…

 ■ ESIan sari bat eskaintzea ideia edo proiektu berritzailerik onenari.

 ■ Aurrera jarraitzea Parte Hartu hedatzeari dagokionez.

6.2.6

Behar bezala sustatzea eta laguntzea Estatuko ikerkuntza- eta berrikunt-
za-sareetan parte hartzea

 ■ ITEMAS sarean parte hartzea.

 ■ Bultzada ematea ESIko profesionalek ResearchGate-ri atxiki eta bertan parte 
hartzeari.
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Jarduera ikertzailea eta 
berritzailea lan asistentzialean eta 
irakaskuntzakoan integratzea

Helburu orokorra

Estrategia hedatzen parte hartzea, Helburu Estrategikoak betetzeari begirako jarduerak 
garatuz:

 ■ ikerkuntza- eta berrikuntza-agendak hautatu eta hedatzea

 ■ I+G+b egituren gobernantza

 ■ hainbat informazio-sistema eta datu-iturri erabiltzea

 ■ I+G+b inguruko arau-markoa

 ■ sistema irekia, konektatua eta nazioarte mailakoa

Interes-taldeak

 ■ Osasun Saila

 ■ Enpresak

 ■ Euskalit

 ■ Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitarioko Euskal Fundazioa, BIOEF, Kronikgune

 ■ Innobasque

 ■ Ikerkuntza Sanitarioko Institutuak (Biocruces, Biodonostia, Bioaraba)

 ■ Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuk

 ■ Profesionalak

 ■ Gizartea

 ■ Unibertsitateak

KAEko elementua

 ■ Pertsonak

 ■ Berrikuntza

 ■ Berrikuntzaren arloko emaitzak

6.3
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Helburu espezifikoak

6.3.1

Profesionalen ezagutza hobetzea I+G+b arloko egiturei eta kudeaketari lotu-
tako prozesu, ardura, funtzio eta abarren gainean

 ■ ESIko Ikerkuntza Unitatearen lanaren berri ematea ESIko profesional guztiei.
ESIan I+G+b arloan egiten den kudeaketa ezagutaraztea, mini pilula informatibo 
edota tresna informatiko bidez (intranet…). I+G+b arloko edukiak (estrategia, 
emaitzak, ekimenak, proiektuak…) gehiago ezagutaraztea profesionalen artean, 
hainbat bide erabiliz: Intraneta (banner-a sortzea), bilerak, Jakinsarea, EBIBA, 
email pertsonalizatuak, etab.

6.3.2

Aurrera egitea, datuen eskuragarritasun, interoperabilitate, interakzio eta 
tratamenduari dagokionez (kudeaketa klinikoan eta sanitarioan, ikerkuntzan, 
etab.)

 ■ Oraingo informazio-sistemak hobetzea, I+G+b laguntzeko: sarbidea ezartzea 
proiektu berritzaileak kudeatzeko plataformetara (Fundanet Suite), estrategia 
korporatiboarekin lerrokatutako Aginte Koadroa, etab.

 ■ Bultzada ematea informazio klinikoko tresna korporatiboak erabiltzeari (OBIEE).

6.3.3

Behar bezala sustatzea proiektu europarretan eta nazioarteko kolaborazioetan 
parte-hartzea

 ■ Gehiago zabaltzea proiektuen deialdiak, hainbat bide erabiliz: Lehiakortasuna 
Zaintzeko Behatokia, email, etab.

 ■ Behar bezala sustatzea gure profesionalek parte hartu dezatela nazioarteko 
lantaldeetan eta ikerketa-proiektuetan.




