


              BALIOAK

Profesionaltasuna
Ezagutza eta esperientzia teknikoa dugu, eta tratuan 
bikaintasunaren aldeko apustua egin dugu. Etengabe ari gara 
ikasten gure lanaren emaitzak hobetzeko.

Taldea
Beste pertsona eta talde batzuekin koordinatuta lan egiten dugu 
(ESIkoak bertakoak nahiz kanpokoak) emaitzarik onenak lortzeko. 
Jakin badakigu errespetua, komunikazioa, eskuzabaltasuna eta 
konfiantza direla taldeak osatzeko funtsezko elementuak.

Hurbiltasuna
Herritarren osasun premiei erantzun egokia emateko konpromisoa, 
jarrera bihozbera, hurbila eta errespetuzkoa izanik.

Erantzunkizuna 
Herritarren osasunean, gizartean eta osasun sistemaren 
iraunkortasunean emaitzak hobetzeko konpromisoa dugu. 
Eraginkortasunez, gardentasunez eta sen onez lan egiten dugu. 
Gure jarduerak dakartzan eraginak ebaluatzen ditugu.

Jarrera irekia eta berritzailea
Eraldaketarako prest gaude eta “gauza berriak” aurrera egiteko eta 
hazteko aukera gisa ikusten ditugu. Gure ezagutza eta beste 
erakunde batzuena konponbide sortzaileak eta baliotsuak 
proposatzeko erabiltzen dugu.

                2018ko IKUSPEGIA

Erakunde berritzailea irudikatzen dugu, arreta 
eta antolamendua ERALDATUKO dituena. Nabar-
men hobetuko da kalitatean, segurtasunean eta 
espezializazioan nahiz eraginkortasunean, eta 
pertsonen talentua erakartzeko gaitasuna 
izango du.

 EGINKIZUNA

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces ESI Osakidetzako 
Erakunde Sanitario Integratua da. Lehen 
mailako eta Ospitaleko Arreta ematen du, 
zerbitzu oso espezializatuak eta erreferenteak 
baliatuz.

“Herritarren osasuna hobetzeko lan egiten 
dugu, baita ezagutza eta berrikuntza sortu 
eta besteei helarazteko ere, osasun 
sistemaren nahiz gizartearen 
iraunkortasunerako baliagarriak izango 
direlakoan”.

 HELBURU ESTRATEGIKOAK

Berrikuntza
eredu irekia bultzatzea. 

Pazienteari eta herritarrari balio
handiagoa ematea, haren 
gogobetetzea eta segurtasuna 
hobetuz.

Integrazioaren eta sareko 
lanaren eredua garatzea. 
Horretarako, paziente kroniko 
eta akutuen arreta berriz 
diseinatu eta 
goi-mailako espezializazioa 
bultzatuko da.

Bikaintasuna sustatzea, 
hala Ikerkuntzan nola Irakaskuntzan.

Kudeaketa eredu iraunkorra 
garatzea, Kudeaketa Aurreratuaren 
Eredua oinarri hartuta eta RSC-ra bideratuta.

Pertsonak indartzea
talentua, lidergoa eta
taldeko lana bultzatuz.
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             NOLA BIDERATU

Asistentziaren kalitatea hobetzea, harremana nahiz informazioa, hurbiltasuna eta tratua (esaterako 
erosotasuna) eta harrera aintzat hartuta. Pazienteen eta euren senideen hizkuntza eskubideak bermatzea. 
Aurrerapauso esanguratsua egin nahi dugu erakunde “bihozberagoa” bermatzeko.

Jardunbide klinikoaren aldakortasuna murriztea eta pazientearen segurtasuna hobetzea prozesuen 
araberako kudeaketa ezarriz.

Informazio garrantzitsua eskuratzeko eta erabakietan parte hartzeko aukerari bide ematea. Norbere 
osasunean erantzunkidetasuna eta ahalduntzea kontzeptuak garatzea, Osasun-Karpetaren erabilera 
bultzatuz.

Herritarren parte hartzea zerbitzu-zorroa egokitzeko.

Garrantzi gehiago ematea prebentzioari, bizitzako ohitura osasungarriak sustatzeari eta herritarren 
parte-hartzeari.

Gure eraginpeko esparruko hainbat eragileen artean, lankidetza sistematikoa gauzatzea herritarren 
osasunean erabakigarriak diren kontuetan. Komunitatea sustatzaile gisa arituko da.

Ibilbideak erraztea eta burokrazia murriztea arreta arintzeko.

Osasun arloko emaitzak neurtzea.

             PROIEKTUAK

1 · Leuntze Plana egitea, informazioa, tratua, erosotasuna etalaguntzaren antolaketa hobetu ahal izateko.

2 · ESIan prozesuen araberako kudeaketa gauzatzea, arretaren jardunbidean aldakortasuna murrizteko eta
     emaitzak hobetzeko.

3 · Segurtasun Klinikoaren Plana egitea eta ezartzea, osasun arretatik eratorritako arriskuak gutxiagotzeko.   
     Profesionalen artean segurtasunaren kultura bultzatuko da.

4 · Historia kliniko elektronikoaren erabilera finkatzea (bertan sartuko dira pazientearen erregistro kliniko
     guztiak) eta papera informazio euskarri gisa desagertzea.

5 · Paziente eta senideen hizkuntza- eskubideak bermatzea. Horretarako, Osakidetzaren Hizkuntza Normali-
     zaziorako Bigarren Plana ezarriko da.

6 · Esku-hartze komunitarioko proiektuak eta horien baitako sustapen eta prebentzio ekintzak garatzea.

7 · Osasun arloko emaitzak ebaluatzeko proiektuak abian jartzea. Lehentasuna emango zaie patologia me-
     diku eta kirurgiko jakin batzuei.

PAZIENTEARI ETA
HERRITARRARI BALIO
HANDIAGOA EMATEA,

 HAREN GOGOBETETZEA ETA 
SEGURTASUNA HOBETUZ
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INTEGRAZIOAREN ETA SAREKO LANAREN EREDUA GARATZEA.
HORRETARAKO, PAZIENTE KRONIKO ETA AKUTUEN ARRETA 

BERRIZ DISEINATU ETA GOI-MAILAKO ESPEZIALIZAZIOA 
BULTZATUKO DA
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             NOLA BIDERATU

Integrazioari dagokionez, honako hauek lortzeko lan egingo dugu:

Banan-banako arreta, pazienteen profilaren arabera (kronikoa, patologia anitzekoa, akutua, emakumeak eta 
haurrak).

Arreta koordinatua eta integratua sustatzea.

Lehentasun gisa irisgarritasuna hobetzea dagokion arreta mailan.

Koordinazio sozio-sanitarioa sustatzea gizarte-sistemako beste eragile batzuekin batera, kronikotasun, 
zahartzaro eta menpekotasun erronkei erantzuna emateko.

ESI osoan sartuta egon beharko duten informazio sistemak egokitzea.

Pazienteekin harremana eta komunikazioa izateko modu berriak. IKTak ezartzea pazientearen arreta 
integralari bide emateko.

Espezializazioa finkatzeko, sarean lan egingo dugu beste erakunde sanitario batzuekin. 

Urdulizeko Ospitalea irekiko denez, beharrezkoa da bi ospitaleen arteko zerbitzu-multzoa koordinatzeko plana 
egitea.

             PROIEKTUAK

1 · Paziente kroniko eta akutuentzako arreta eredua definitu eta ezartzea, balio erantsia areagotzea helburu
     izanik.

2 · Gobernatzeko eredua definitu eta onestea, ESIaren ku- deaketa eraginkorra egin ahal izateko.

3 · Osakidetzako beste ospitale batzuekin batera, prebalentzia gutxiko prozedura konplexuak identifikatzea,
     taldean lan egiteko eta aditu gehiago nahiz emaitza hobeak lortzeko.

4 · Telemedikuntza eta telelaguntza proiektuak identifikatzea, garatzea eta ezartzea paziente akutu eta
     kronikoentzat.  Horien eraginkortasuna eta efikazia ebaluatuko da.

5 · Esparru sozio-sanitarioko erakundeekin lankidetza hobetzea.

6 · Urdulizeko ospitalea irekiko denez gero, ospitalearreta berrantolatzea.



             NOLA BIDERATU

IKERKUNTZA

ESIaren ikerketa bideratzea Biocruces ikerketa Sanitarioaren Institutuaren bidez. Helburua da ESIaren eta 
Institutua- ren estrategia lerrokatzea, arretaren eta ikerketaren arteko sinergiak ahalik eta handienak izan 
daitezen.

Ikerketaren bikaintasuna eta koordinazioa sustatzea Osakidetzaren sareko beste ikerketa institutu batzuekin.

Ikerketa traslazionala bultzatzea, arretan eragina duten ikerketa lerroei lehentasuna emanez.

Taldeen jarraitutasuna bermatzea. Ikerlari berriak hartuko dira, belaunaldien erreleboari aurre egiteko.
 

IRAKASKUNTZA

Unibertsitate Erakunde Sanitarioaren eredua garatzea, gizartearen premiei erantzuteko profesional bikainen 
prestakuntzari dagokionez.

Gradu Aurreko Prestakuntza eredua (medikuntza eta erizaintza) eraldatzeko erronka handia dugu, Boloniako 
eskakizunei jarraikiz. Proaktiboki lan egitea, Unibertsitatearekin lankidetzan.

Koherentzia ematea gradu aurreko, ondorengo eta etengabeko prestakuntzari. Gradu Ondokoen Prestakuntza 
espezializatuaren gaitasun eredua finkatzea.

             PROIEKTUAK

1 · Plan bat egitea Biocrucesen eta ESIaren arteko harremana ikusarazteko. Horretarako, hainbat lotura
     egituratuko dira profesionalen eta proiektuen artean.

2 · Ikerketa Prestakuntza Plan Koordinatua egitea ESIko eta Biocruceseko profesionalentzat.

3 · ESI/Biocrucesen ikerketa prozesua egitea.

4 · Beste ikerketa eta irakaskuntza zentro batzuekin koordinazioa bultzatzea eta lankidetza akordioak egitea.

5 · ESIaren Gradu Aurreko Prestakuntza Plana garatzea. 

6 · Profesional irakasleen eta ikasleen estatutu proposamen bat osatzea.

7 · “Unibertsitate Erakunde Sanitario” kontzeptua definitu eta garatzea.

8 · Erizaintzako espezialitate berriak garatu eta ezartzea (gradu ondokoak).

BIKAINTASUNA SUSTATZEA
IKERKUNTZAN ETA IRAKASKUNTZAN

3. HE



             NOLA BIDERATU

Kudeaketa Aurreratuaren eredua hedatzea, horixe izango baita beste erakunde batzuekin alderatzeko gure 
erreferentzia.

Informazio sistema integratuak, alderagarriak, gardenak eta esanguratsuak, erabakiak hartzeko baliogarri.

Kudeaketa deszentralizatzea. Arretako liderren artean ebaluaketa eta kudeaketa ekonomikoaren kultura eta 
jardunbidea hedatzea.

Ebaluatzeko tresna ekonomikoak garatzea eta lehentasuna ematea zerbitzu-multzo berriari.

Erantzukizun sozial korporatiboaren kultura eta politika sortzea, jarduerak gizartean dakartzan eragin sozial, 
ekonomiko eta ingurumenekoen inguruan hausnartzeko eta
erabakiak hartzeko.

Aurrerapausoak ematea laneko segurtasuna prebenitzeko planetan, OSHAS ziurtagiriaren estandarrekin bat 
etorriz.

Hornitzaileak kudeaketa erronketan inplikatzea. Aliantza estrategikoen kultura eta jardunbidea garatzea 
eurekin.

Gastu bloke handiak optimizatzea: langileak, farmazia eta material sanitarioa.

Gardentasunaren kultura eta jardunbidea sortzea. Profesionalen eta ESIarekin loturiko eragileen artean 
informazio esanguratsua elkar trukatzeko.

            PROIEKTUAK

1 · ESIko kudeaketa kontrastatzea, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaz baliatuz.

2 · RSC erakundearen kudeaketan sartzea.

3 · Kudeaketa kontratuen Plana ezartzea zerbitzuekin, prozesuekin eta Lehen Mailako Arreta unitateekin. 
     Halaber, bi mailetan zeharkako konpromisoak egongo dira.

4 · Informazio sistema integratua diseinatzea, gardena eta kudeaketa integralera bideratutakoa. 
     Bi kudeaketa mailetarako aginte koadro esanguratsuak jarriko dira.

5 · Pazienteen araberako kudeaketa sistema ezartzea.

6 · Ebaluazio ekonomikoaren metodologia ezartzea.

7 · Energiaren eta ingurumenaren kudeaketa sistema ezartzea. ISO-14000 ziurtagiria.

8 · Laneko arriskuak prebenitzeko kudeaketa sisteman aurrerapausoak ematea. OHSAS ziurtagiria.

9 · 3 urterako azpiegitura eta teknologia inbertsioen plana egitea.

10 · Material sanitarioaren logistika proiektua.

KUDEAKETA EREDU IRAUNKORRA GARATZEA, 
KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA OINARRI 

HARTUTA ETA RSCRA BIDERATUTA
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             NOLA BIDERATU

Gure erakundea eta Euskal Osasun Sistema osoa eraldaketa unean dagoenez gero, beharrezkoa da definitzea 
zer den gure ustez liderra izatea eta zein gaitasun estrategiko izan behar dituen. Pertsonen talentua eta 
gaitasunak sustatuko dituen lidergoaren bila gabiltza.

Datozen urteotan, pixkanaka belaunaldi erreleboa egongo da gure liderren artean. Beraz, lider berriei 
lagundu behar diegu hartzen duten eginkizun berri horretan beharrezko dituzten gaitasunak bereganatzen 
edo indartzen.

Bi zerbitzu erakunde sartu berri ditugu. Erakunde berriaren parte izatearen kultura eta esanahia sustatzen 
lagundu behar dugu. Parte-hartze eta kudeaketa integratuko erakundeak sortuko ditugu, barne araudiak 
bateratu, laguntzeko prozesuak txertatu eta ESIrako barne komunikazioko bideak garatu.

Erakundeko pertsona guztien talentua sustatu behar dugu. Horretarako, parte hartzeko eta hobetzeko ideiak 
edo ekimenak garatzeko baldintza egokiak sortuz.

Diziplina anitzeko taldeak bultzatuko ditugu, baita ezagutzak eta jardunbide egokiak elkar trukatzeko foroak 
ere. Helburua da sareko lanaren kultura sortzea, proiektuaren xede nagusiak erdiesteko guztien parte-hartzea 
izateko.

Datozen urteotan, garrantzitsua izango da erakundearen estrategiarekin bat etorriz pertsonen gaitasunak 
garatzea.  Hainbat gaitasun garatzeari buruz ari gara;besteak beste:  komunikazioa, kudeaketa, taldeko lana, 
aldaketaren kudeaketa.

Bizkaiko osasun sisteman aurreikusitako berrantolaketarako (gutxi barru irekiko den Urdulizeko Ospitalea, 
konplexutasun handiko zerbitzuak sartzea…) beharrezkoa da plangintza egokia egitea eta plantillan neurriak 
ezartzea, betiere izango dugun zerbitzu-multzoarekin bat etorriz.

             PROIEKTUAK

1 · Erakundearen balioak hedatzea ahalbidetzen duen Lidergo Eredu bat garatzea.

2 · ESIaren Harrera Plana, profesionalei eta egoiliarrei zuzenduta.

3 · ESIaren Barne Komunikazioko Plana.

4 · Prestakuntza Plana, ESIaren lehentasun estrategikoekin lerrokatuta.

5 · Diziplina anitzeko taldeen sorrera eta parte hartzea sustatzea

6 · Profesionalentzako Aitortza Plana, estrategiarekin lerrokatuta.

7 · Plantilla planifikatu eta antolatzea, Bizkaiko osasun sisteman egingo den berrantolamenduaren arabera.
     

PERTSONAK INDARTZEA TALENTUA, LIDERGOA 
ETA TALDEKO LANA BULTZATUZ
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             NOLA BIDERATU

Hona hemen ESIak ezarri nahi duen berrikuntzaren ikuspuntua:

Emaitzetara bideratutako berrikuntza, balio praktikoa emango duena: pazientea onera etortzea, ekonomia 
onbideratzea, ospea berreskuratzea. Garrantzitsua iruditzen zaigu berrikuntzaren onbideratze ekonomikoa 
azpimarratzea,  proiektuei “merkatuko” ikuspuntua emanez.

Berrikuntza irekia, beste sektore eta eragile batzuekin harremanak finkatuz produktu eta zerbitzu berriak 
elkarrekin sortzeko. Komunikaziorako espazioak eta bideak sortzea gure erakundearen (ezagutza zientifikoa) 
eta enpresen (konponbideak) artean, bereziki, paziente eta herritarrekin.

Gure ustez berrikuntza guztion kontua da. Pertsona ororen parte-hartzea eta laguntza izan nahi dugu, 
lanbide guztietako kolektiboengana iristeko. Berrikuntzaren kultura sortu eta gure jendearen talentua 
aprobetxatu nahi dugu.

Berrikuntza behar bezala sistematizatzea eta kudeatzea, prozesu baten moduan. Berrikuntzarako espazioak 
eta momentuak sortu behar dira.

Berrikuntzan liderrak izan behar ditugu, motibazioa duten pertsonak, enpatiadunak eta talentuak 
mugiarazteko gaitasuna dutenak.

Garrantzitsua da berrikuntza ikustea, komunikatzea eta elkar trukatzea.

Erakunde arduratsua gara, eta, beraz, gizartean ekarpena egin nahi dugu berrikuntza sozial eta 
komunitarioko proiektuen bidez.

Garrantzitsua da berrikuntza sareetan presentzia izatea, baita aliantza iraunkorrak eta konfiantzan 
oinarritutakoak ezartzea ere.

             PROIEKTUAK

1 · Berrikuntzako eragile guztiak barne hartzen dituen berrikuntza prozesua diseinatzea eta ezartzea, Osasun
     Sistemaren estrategiarekin bat etorriz.

2 · Finantzatzeko gaitasuna areagotzea berrikuntzari bide emateko, iturri eta bide berriak aztertuz. 
     Berrikuntzarako ustiaketa kontua garatzea.

3 · Berrikuntzaren eta sormenaren kultura sortzea, parte hartzeko espazioei eta metodologiari bide emanez, ideiak
     sortu eta bideratzeko. Pertsonen talentu berritzailea (Know Who) aprobetxatzea ezagutzaren erakunde batera
     bideratutako aldaketaren motor gisa.

4 · Aliantzak kudeatzeko eredu berritzailea definitzea, lankidetza sareak sortu eta horietan sartzea kontuan
     hartuko duena.

5 · ESI/Biocruceserako zaintza teknologiko eta lehiakorraren sistema ezartzea, aurrea hartu, joerak ezagutu, eta
     gure berrikuntzetarako merkatuak arakatzeko aukera izateko.

6 · Barne eta Kanpo ikusgaitasuna, ESI/Biocruces markairudi berritzaile bat sortuz.

BERRIKUNTZA EREDU
IREKIA BULTZATZEA
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