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1. Aurkezpena 
Debabarreneko ESIk bere ibilbidea 2011ko abenduan hasi zuen, eta bere lehen hausnarketa 
estrategikoa egin zuen lehenengo 2012-2016 Plan Estrategikoa lantzeko. Ia 7 urteko heldutasunarekin, 
bigarren Plan Estrategikoaren (2016-2019) hedapenenean, eta plangintza estrategikoaren prozesuaren 
hobekuntza-arloak aztertu ondoren, Zuzendaritzak pentsatu du plan estrategiko hau berdiseinatzea eta 
sinplifikatzea, 2018ko Urteko Kudeaketa Planaren lanketa errazteko.  

 

Plan estrategikoaren berdiseinua honetan oinarritzen da:  

1) 2016-2019 EParen edukietan sartzen diren ardatz/ erronka estrategiko batzuk zehaztea, berriro 
ere ordenatzea eta lerrokatzea jadanik zeuden lerro estrategikoak.  

2) Dauden edukiak Osasun Sailaren lerro estrategiko berriekin (2017-2020) eta 2017ko Programa-
Kontratuaren adierazle berriekin alderatze-analisia, eta gero, Osakidetzaren egitasmo eta 
erronkekin (2017-2020), lehentasunezko eduki osoa sar dadin bermatzeko.  

3) 2016-2019 EParen honako zati hauek aldaezintzat hartzen dira: 

 DB ESIn 2015ean egindako egoeraren diagnostikoa.  

 Profesionalekin egindako hausnarketak, gerora EPan sartu zirenak.  

 Paperaren gaineko datozen 4 urteko DB ESIren definizioa 

 Egitasmoaren arriskuak eta etorkizuneko erronkak. 

4) XIB sinplifikatzen da eta jadanik zeudenei balio bat eransten da:  KONPROMISOA. 

5) Azkenik, adierazle gako/estrategikoen ezarpena, 2019an planaren jarraipena neurtzeko.   

 
 

2. Erabilitako metodologia 
Zuzendaritzak talde tekniko bat osatzen du, Plan Estrategikoaren berdiseinu-prozesu hau aurrera 
eramateko.  Aldi berean, 2018rako kudeaketa plana eraikiz joan gara, eta bertan aldi berrirako 
helburuak sartu ditugu, baita 2017ko urteko kudeaketa planaren zerbitzu/unitateak itxi ondoren 
jarraitzen duten helburuak ere.  

 

Bai Plan estrategikoa bai kudeaketa plana lantzeko, erabilitako inputak hauek dira:  

 Auditorien adostasun-eza:  OHSAS, Ingurumena, DBLO… 

 Programa Kontratuaren ebaluazioa 

 Aurreko urteko kudeaketa planaren emaitza 

 Osakidetzaren eta Osasun Sailaren estrategiak 

 Bezeroaren gogobetetze- eta iritzi-inkestak PKEET (Paziente Kronikoaren Esperientziaren 
Ebaluazioaren Tresna) 

 Kanpoko ebaluazioen emaitzak:  Kudeaketa Aurreratuaren eredua, Bikain, II Euskara Plana, 
BPSO… 

 Zentroen lizentzien berrikuntza auditoria 

 Berdintasun Plana 

Hori guztia, 2019ra bitarteko ekintza-estrategiak berdiseinatzeko, non plan estrategiko berria 
planteatuko den aldi berri baterako.  
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Lan-aldiak jarraian deskribatzen dira:  

 
 

DB ESIk bere kudeaketarako gakotzat hartzen du bere XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK argi eta 
zehatz zehaztea, eta egungo definizioak onartzen ditu, Xedea eta Ikuspegia sinplifikatuz.  

 

XEDEA: 

Gure pazienteen eta komunitatearen Osasuna (objektiboa eta jasotakoa) hobetzeko ekarpena, 
pazientearentzat eta profesionalarentzat modu seguruan, jasangarrian, eraginkortasunez eta 
ikuspegi oso batez.  

Hiritarrak gure jardueraren erdigunetzat eta xedetzat hartzea.  

 

IKUSPEGIA: 

Osasun-zerbitzuak ematen Erakunde erreferente bat izateagatik hautatua izan hiritarrengatik eta 
osasun-profesionalengatik.  

 

BALIOAK: 

Debabarrena ESIk honako balio hauek identifikatu ditu bere profesionalengan: 

 Herritarrei begirakoa 

 Pertenentzia-harrotasuna 

 Elkarlana 

 Aldaketarako prest 

 Zintzotasuna  

 Taldeko lana 

 Erantzukizuna 

 Efizientzia 

 Pazienteen duintasunaren eta balioen errespetua 

 Gardentasuna. 

 Konpromisoa: 
*Berritzat hartzen dira beltzez markatutakoak 
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3. Ardatzak 
Ardatzen hautaketa datozen bi urtetan erakundearen Plangintza estrategikora begirako lehentasunezko 
kontzeptuei dagokie, baita Osasun Sailak eta Osakidetzak ezarritakoa ere. 

Ardatza Ardatzaren deskribapena 

1  

Pertsonak ardatz nagusi  

Osasun-arreta seguru bat bermatzea. Pertsona eta 
eskuragarritasuna erdigune duen arretan aurrera egitea  
Herritarraren ahalduntzea eta partehartzea sustatzea Osasunaren 
sustapena eta gaixotasunaren prebentzioa bultzatzen jarraituko 
dugu.  

2  

PROFESIONALAK: 

Profesional gaituak eta konprometituak edukitzea funtsezkoa da 
kalitatezko zerbtzua emateko. Horregatik, bere garapen 
profesionala sustatzen eta bere lidergoa piztuz jarraitu behar 
dugu, baita barne-partehartzearen ezagutza eta espazioak 
sortzen ere. Baliabideen plangintzan eta laneko segurtasunean 
nahiz osasunean aurrerapenak egiten ere jarraituko dugu.   

3  

Integrazio asistentziala eta 
kronikotasuna 

Arreta integratua bultzatzen jarraitzea, lehen mailako arretako 
kudeatzailearen rola sustatuz, eta erizaintzan arreta-eredu berri 
bat garatuz. Kronizitate Eredu berria hedatzea. Era berean, modu 
koordinatuan lan egitea eremu soziosanitarioarekin eta agente 
sozialekin.  

4  

KUDEAKETA AURRERATU 
JASANGARRIA ETA OSASUN-
SISTEMAREN MODERNIZAZIOA 
BERRIKUNTZA ETA 
IKERKUNTZA 

Sistemaren jasangarritasunagatik lan egitea, antolakuntzazko 
eraginkortasun eta efizientzia asisntentziala hobetuz, baliabide 
ekonomikoak optimizatuz eta ingurumena zainduz. Gure 
populazioaren Osasunaren hobekuntzari ekarpena egiten dioten 
ikerketa eta berrikuntza sustatzea.  
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Ardatzen eta lerro estrategikoen eskema matriziala:  

Ardatzak Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

1.  
Pertsonak 
ardatz 
nagusi  

1.1. Populazioaren 
sistemaren 
eskuragarritasuna 

Itxaron-zerrendaren eta 
eskuragarritasunaren kudeaketan 
aurreratzea eremu asistentzial 
desberdinetan.  

1.1.1. Aldakortasuna murriztea honako prozesu hauen preskripzio 
kirurgikoaren tasan: katarata, iztaiko hernia, barizeak, belaun-
artroskopia, prostatako hiperplasiagatik prostatektomia.  

1.1.2. Irizpide klinikoekin itxaron-zerrenda kirurgikoak eraginkor 
kudeatzea.  

1.1.3. Kirofanoko etekinak optimizatzea. 

1.1.4. kanpo-kontsultetan itxaron-zerrenda murrizteko plan bat lantzea 

1.1.5. Itxaron-zerrenden Plan korporatiboan parte-hartzea eta beren 
gomendioak sartzea.  

1.1.6. Eredu berri bat zabaltzea lehen mailako arretako eskaria 
kudeatzeko.  

1.2. Herritarren parte-
hartzea eta ahalduntzea 

Horretarako, informazio egokia emanez, 
herritarrengan osasunaren kultura 
areagotzen lagundu behar dugu, era 
horretan lortuko baititugu herritar 
iritzidunak eta arduratsuak, beren 
osasunaren zaintzan parte-hartze 
aktiboa daukatenak. 

1.2.1. Paziente Bizia programa bultzatzen jarraitzea.  Paziente 
onkologikoen programa EZARTZEA.  

1.2.2. Hiritarraren Partehartzearen Plan bat garatzea 

1.2.3. Osasunaren kudeaketarako (web hitzordua, Osarean, Osasun 
Karpeta…) tresnen erabilera sustatzea.  Hiritarren aldetik.  
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Ardatzak Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

1.  
Pertsonak 
ardatz 
nagusi  

1.3. Segurtasun klinikoa Pazientearen segurtasunaren estrategia 
bultzatzen jarraitzea, lehenetsitako 
lerroak azpimarratuz. 

1.3.1. Gernubidearen Infekzioen prebentzioa eta kontrola, gernu-
zundaketarekin lotuta.  

1.3.2. Mikrobioen aurkako erabileraren Optimizazio-Programak ezartzea 
(PROA) 

1.3.3. Transfusio-prozesuaren segurtasunean hobekuntza. 

1.3.4. ESIaren estrategia zehaztea eta lehenestea, medikazioa 
bateratzeari buruz.  

1.3.5. Flebitisaren prebentzioa: zain barneko terapiaren talde berria 
sortzea.  

1.3.6. Erorketen prebentzioaren eta UPP (BPSO) ildoen ebidentzian 
oinarritutako Praktika Onen zabaltzearekin jarraitzea  

1.3.7. Pazientea bere segurtasunean inplikatzen hastea zenbait 
ekimenekin. 

1.3.8. Kalterik gabeko segurtasunaren intzidenteen notifikazio egokian 
aurreratzea, ikasteko helburuarekin, baita aurkako gertaeren 
kudeaketa egokian ere.  

1.3.9. Aurkako gertaeretan bigarren eta hirugarren biktimei laguntzeko 
abordaje osoa garatzea 
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Ardatzak Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

1.  
Pertsonak 
ardatz 
nagusi  

1.4. Osasuna 
prebenitzea eta 
sustatzea 

Osasuna prebenitzeko eta sustatzeko 
jarduerak egiteko sistematizazioa.  

Osasun-agenteekiko Koordinazio eta 
kooperazio instituzionala sustatzea.  

1.4.1. osasunaren sustapeneko egitasmoak garatzen jarraitzea, adikzioen 
VI planean lehenetsitakoak, bereziki tabakismoaren eta alkoholaren 
prebentzioan. 

1.4.2. Osasunaren sustapeneko egitasmoak garatzen jarraitzea, ohitura 
osasuntsuak sustatuz: nerabeen obesitatea eta osasun sexuala.  

1.4.3. Amagandiko edoskitzearen sustapeneko jarduerak sustatzen 
jarraitzea.  

1.4.4. Umetoki-lepoko minbiziaren baheketa Programa ezartzea.  

1.4.5. Osasunaren sustapenaren eta gaixotasunaren prebentzioaren 
estrategia berrikustea, ESIn.   

1.5. Arreta humanizatzea. Asistentziaren humanizazioan 
aurreratzea, arreta berezia eskainiz 
arreta pertsonalizatuan eta espazioen 
diseinuan.   

1.5.1. Pazientearen iritzia prozesu asistentzialen diseinuan eta 
hobekuntzan txertatzea, haren asebetetzearen berri izateko dauden 
metodoak berrikustea eta errealitate berrietara moldatzea, eta 
pertsonen/pazienteen ahotsa gureganatzeko metodo berriak 
planteatzea. 

1.5.2. Zerbitzuaren Kalitatea hobetzea pazientearen eta erabiltzailearen 
Hizkuntza-aukera artatuz.  

1.5.3. Pertsonen eskura jartzea zerbitzu teknologiko berrien arloan 
hobekuntzak: wifi, sinadura biometrikoa, kontsulta anonimoen deia.  

1.5.4. Eibarko Ospitalearen eredu asistentziala zehaztea eta ezartzea, 
funtzionalki ESI osoarekin bateratuz.  

1.5.5. ESIren espacio desberdinak diseinatzea, erreformatzea eta 
birordenatzea, gure pazienteen beharretara egokitzeko.  
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Ardatzak Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

2.  

Profesionalak 

2.1. Pertenentzia eta 
nortasun zentzua 

Erakundearen pertenentzia-zentzuaren 
garapenerako joera duten pertsonen 
kudeaketa-mekanismoak praktikan 
jartzea.  

Egitasmo korporatiboak sartzea.  

2.1.1. Profesionalen parte-hartzea sustatzea: 
Parte-hartzearen mapa berrikustea eta eguneratzea Parte-hartze Plan bat 
egitea.  Lan kolaboratiboen taldeen eta ekipoen sorkuntza sustatzea.  

2.1.2. Profesionalei harrera egiteko plana berrikustea 

2.1.3. Egungo aitortza-sistema berrikustea 
Elementu berriak sartzea bere garapenean aurreratzeko.  

2.1.4. Barne komunikazioa ahalbidetzea:  
Egindako analisiak berrikustea eta helburuak finkatzea.  

Tresna berrien ezarpena ahalbidetzea (Enplegatuaren ataria- 
korporatiboa) 

2.1.5. Lidergoaren eredu bat ezartzea (2018-2019) 

2.1.6. Balioen Garapenaren programa bat zehaztea (2018-2019) 

2.1.7. Profesionalen gogobetetzea ebaluatzea  
Ebaluazioko ekintzak sistematizatzea 

  



  

 

 

 
9 

 

Ardatzak Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

2.  

Profesionalak 

2.2. Plantillaren plangintza Plantillaren beharrak planifikatzea eta 
kudeatzea erantzun egoki bat 
emateko eskari asistentzialari, 
enpleguaren kalitatearen hobekuntza 
etortzeko.  

2.2.1. GGBBetako beharren aurreikuspen-analisia egitea, Ebarko 
Ospitalerako eta beharrezko hornidura-mekanismoak aplikatzeko 
(2018-2019) 

2.2.2. DBESIren plantillaren beharrezko egitura funtzionala finkatzea 

2.2.3. Agintari-egitura aztertzea eta behar kuanti-kualtitatbioak zehaztea.  

2.2.4. Talde gidarian parte-hartzea, PLANIGUNE pertsonen 
kudeaketarako tresna berriaren jarraipena egiteko.  Tresna 
ezartzea.  

2.3. Kualifikazio 
profesionala 

Profesionalen kualifikazio onenagatik 
apustu egin jarraitzea, ezagutzaren 
sorkuntza, hedapena eta 
elkartrukearen formula desberdinak 
dituen Ikasketa-eredu baten bitartez  

2.3.1. Ikasketa-estrategia bat diseinatzea.  

2.3.2. Prestakuntza-ibilbideak zabaltzea  

2.3.3. Prestakuntza Plana finkatzea PDCA irizpideekin 

2.3.4. Prestakuntzaren barne gaitasuna handitzea 

2.3.5. Buruak estrategian (Lidergoa) tartean sartzea 

2.3.6. Pertsonalaren (plantillaren ≥%70) euskaran gaikuntza hobetzea 
2.3.7. BIKAIN ebaluazioaren eta II Euskara Planaren ebaluazioaren 

emaitza onak mantentzea.   

2.3.8. ZainKRONIplana prestakuntza plana zabaltzea.  

2.4. Enpresa 
osasungarria 

“Enpresa osasungarria” sustatzea 
SGPRLaren garapenaren bitartez eta 
langileen osasunaren sustapenaren 
bidez.  

2.4.1. OHSAS aitortza mantentzea 

2.4.2. Arrisku psikosozialen inkestaren emaitzak zabaltzea eta ekintza-
plana diseinatzea.  

2.4.3. Profesionalen babesa indartzea 

2.4.4. osasunaren sustapenean aurrera egitea, programen ezarpenaren 
bitartez.  
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Ejes Ildo estrategikoak: LEen deskribapena Helburu estrategikoak 

3.  

Integrazio 
asistentziala 
eta 
kronikotasuna  

3.1. Arreta integratua Arreta osoa bultzatzen jarraitzea 
arlo asistentzial, agente eta 
profesional desberdinen artean, 
eta integrazio klinikoa sustatuko 
da arretaren jarraikortasuna 
bermatzeko eta populazioaren 
osasunean emaitzak hobetzeko.  

3.1.1. Hausnartu Debabarrena ESIn Lehen Mailako Arretaren funtzioari 
buruz, eta hobekuntz—neurriak gehitu (kontsulten desmedikalizatzea, 
jarduera asistentzialaren berrantolamendua, etenik gabeko kontratuak, 
presentzialak ez diren kontsulten berrikusketa eta proba 
osagarrietarako sarbidea, balio erantsiaren ekarpenik egiten ez 
dituzten zirkuituak...). 

3.1.2. Lehen Mailako Arretaren eta Ospitaleko Arretaren arteko interfazearen 
berrikusketa, bereziki lehentasunezkoagoak diren gaixotasunen 
kasuan.  

3.1.3. Sistema informatiko integratuen zabalpenarekin jarraitu.  

3.2. Behar espezifikoak 
dituzten kolektiboei 
arreta 

Prozesu kroniko asistentzialen 
garapena ikuspegi integral eta 
integratu batekin.  

3.2.1. ESIaren Kronizitatearen Eredu berria ezartzea 

3.2.2. Kronizitatearen ereduan Bihotz Gutxiegitasunaren, BGBKaren, 
Diabetearen eta Aringarrien bideak berrikustea eta integratzea 

3.2.3. Minaren Plana eguneratzea, eta lehentasuna ematea Lehen Mailako 
Arretan min kronikoaren maneiua 

3.3. Behar espezifikoak 
dituzten kolektiboei 
arreta 

Prozesu kroniko asistentzialen 
garapena ikuspegi integral eta 
integratu batekin 

3.3.1. Ebidentzian oinarritutako (BPSO) praktika onen egitasmoa sartzea 
minari aurre egiteko prozesuan. 

3.3.2. Estrategia nabaria eta zuzena diseinatzea eta zabaltzea, ultzera 
diabetikoak prebenitzea eta tratatzea ESIn (BU 2018)  

3.3.3. ICTUS eta SCACEST kodeen prozesuak berrikusten jarraitzea.  

3.3.4. Aringarritasun/ terminaltasun irizpideak bateratzea neurologia, 
kardiologia eta Lehen Mailako Arretako taldeekin, eta maila asistentzial 
guztiak koordinatzea, Arretaren Plan Integratuarekin pazienteen 
portzentajea maximizatzeko helburuarekin.  
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Ardatzak Ildo estrategikoak IEen deskribapena Helburu estrategikoak 

3.  

Integrazio 
asistentziala 
eta 
kronizitatea  

3.4. Behar espezifikoak 
dituzten kolektiboei 
arreta 

Prozesu kroniko asistentzialen 
garapena ikuspegi integral eta 
integratu batekin 

3.4.1. Jarraikortasun eta koordinazio berriaren zabalpena eta ebaluazioa, 
Bihotz Errehabilitazioaren II Aldirako (BU 2018) 

3.4.2. Zauri kronikoen eta dependentziarekin lotutako zaurien prebentzioaren 
eta tratamenduaren abordajean baterako estrategia diseinatzea eta 
zabaltzea, arlo sanitarioan eta Debabarrena eskualdean dauden epe 
ertain eta luzeko zentroetan.  

3.4.3. Erizainen zainketak eta erregistroak homogeneizatu, diabetikoak ongi 
artatzeko irizpìdeak bete daitezen, edozein delarik ere arreta-maila 
(komunitatekoa eta ospitalekoa).  

3.5. Koordinazio 
soziosanitarioa 

Koordinazio estrategikoa arlo 
soziosanitarioarekin, udaletxeekin 
eta zentro gerontologikoekin 
sustatzea, pertsona erdigunea 
duen arreta integratua 
bultzatzeko.  

3.3.1. Koordinazio soziosanitarioa bultzatzen jarraitzea, Batzorde 
Soziosanitarioen bitartez eta Lehen Mailako Arretako Taldeen bitartez.  

3.3.2. ETXEAN BIZI egitasmo soziosanitarioan parte-hartzea.  

3.3.3. Udalerri bakoitzaren baliabide soziosanitarioen mapa egitea.  

3.6. Erizaintzaren 
berrantolamendua 

erizaintzako atentzioaren eredu 
bat garatzea eta sustatzea, gure 
populazioaren osasun-beharrei 
aurre egiteko.  

3.4.1. Erizaintzaren rola bultzatzea paziente kronikoaren eta kroniko 
konplexuaren jarraipenaren erreferente eta kudeatzaile gisa, eta 
etxeko edo/eta pazientearen egoitzako arreta sustatzeko.  

3.4.2. Eskariaren eta lehen mailako erizaintzaren arreta-ereduaren 
berrantolamendua.  

3.4.3. Ospitaleko nahiz ospitalez kanpoko erizaintza-kontsulten funtzio-plana 
diseinatzea eta zabaltzea. 

3.4.4. Erizaintza-zainketen kudeaketaren metodología zabaltzea ospitaleko 
nahiz ospitalez kanpoko erizaintza-kontsulten arlora.  
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Ardatzak Ildo estrategikoak IEen deskribapena Helburu estrategikoak 

4.  

Kudeaketa 
aurreratu 
jasangarria,  
berrikuntza 
eta ikerkuntza  

4.1. Eraginkortasuna eta 
efizientzia asistentziala 

Eraginkortasun eta efizientzia 
asistentziala hobetzea, praktika 
klinikoaren analisiaren bitartez. 

4.1.1. Desinbertsio Plana lantzea 

4.1.2. Informazio-sistemen erabilera balioztatzea (asistentziala eta 
ekonomikoa OBIEn eutsia), Antolaketa-Unitate desberdinen aldetik, 
erabakiak hartzeko.  

4.2. Kudeaketa 
aurreratua 

Antolaketa eta kudeaketa ereduan 
sakontzea, eta kudeaketa 
aurreratuaren eredua 
kontsolidatzea 

4.2.1. Zuzendaritza Ekonomiko Finantzarioaren berezko prozesuen 
berrikusketa, Eibarko Ospitalearen sarrera dela eta.  

4.2.2. Gardentasuna eta kanpoko aitortza bultzatzea, interes-taldeekin 
harremanezko konpromisoak eta esparruak ezartzearekin; eta kanpo 
ebaluazioak bultzatuko dira.  

4.2.3. Informazio-sistemaren hobekuntza: etxeko ospitalizazioan erregistro 
berriak eta kodetze-azterketak.  

4.3. Berrikuntza eta 
modernizazio 
teknologikoa eta 
azpiegitura fisikoen 
garapena 

Berrikuntza teknologikoaren 
planean aurrera egitea 
Informatikaren eta 
elektromedikuntzaren egitasmo 
korporatiboak sartzea 

4.3.1. Eibarko Ospitalea bukatzea eta inauguratzea 

4.3.2. Equipo informatikoen berrikuntza teknologikoetan aurrera egitea.  

4.3.3. Elektromedikuntza informazio-sistema asistentzialekin integratzea.  

4.3.4. 2018 Beharren Plana lantzea, komunikatzea eta egikaritzea.  

4.4. Jasangarritasun eta 
efizientzia 
energetikoa 

Ingurumen-kudeaketan aurrera 
egitea 

Jasangarritasun energetikoaren 
Planetik eratorritako egitasmo 
korporatiboak sartzea 

4.4.1. DBESIko eraikuntzen, instalazioen eta parke mugikorren 
jasangarritasun energetikoan aurrera egitea, Eusko Jaurlaritzaren 
178/2015 Dekretuaren markoan.  

4.4.2. Ingurumen-kudeaketaren sistema berria ezartzea.  

4.4.3. Erosketa eta kontratazio berdearen irizpideak progresiboki aplikatzea.  

4.4.4. Antolaketa-unitate asistentzial desberdinen gastu-datuak berrikustea 
eta analisia egitea, eta bere jarduera asistentzialarekin konparatzea 
(koherentzia-maila).  
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Ardatzak  Ildo estrategikoak  IEen deskribapenak Helburu estrategikoak 

4.  

Kudeaketa 
aurreratu 
jasangarria,  
Berrikuntza 
eta Ikerkuntza  

4.5. Aurrekontuaren 
jasangarritasuna eta 
efizientzia 

Prestazio asistentzialen eta 
gastuen korrelazio-ratioak 
berrikustea eta analisia egitea. 

4.5.1. Antolaketa-Unitate ez asistentzial desberdinen gastuen datuak 
berrikustea eta analisia egitea. 

4.5.2. Aginte asistentzial-ekonomiko-pertsonalaren Koadroen hobekuntza-
arloak identifikatzea.  

4.6. Berrikuntza/ Ikerkuntza Berrikuntza eta ikerkuntzan 
Bottom up ekimenak erraztea.  
Arlo hauetan gure egungo eta 
etorkizuneok erronkak ere 
identifikatzea.  

4.6.1. Ebidentzian oinarritutako praktika klinikoaren giden eta gomendioen 
gehikuntza edo/eta eguneraketa laguntzea: BPSO. 

4.6.2. Ikerkuntza eta berrikuntza jardueren garapena erraztea. 

4.6.3. Hausnarketa hastea ikerkuntzan eta berrikuntzan ESIrentzako 
erronkak identifikatzeko, eta kudeatu ahal izateko.   

 


