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1.  Aurkezpena 
Gorliz Ospitalean, Osakidetzan, geure plan estrategikoa (PE) berritu dugu eta 2014-2020ko 

iraunaldia eman. 

  

Aurreko planek lagundu digute helburuak eta beroriek erdiesteko estrategiak zehazten. Horregatik 

du, guretzat, berebiziko garrantzia du, ondo baitakigu ez dagoela eragiketa matematikorik eskuratu 

nahi dugun emaitzara heltzeko. Hala, exekuzioan, artez  bustirik dago. 

 

Horien batuketa interesgarri zaigu, sormena eta berrikuntza pizten baititu tresna izan daitezen 

helburuak lortzeko. 

 

2014-2020ko PEak, tresna denez, lagundu behar digu gizarteari erantzuten, herritarren premiak 

konpontzeko geure konpromisoa betez. 

 

Plan hau ardura sozialaren ikuspegitik landu dugu, ekintza egokiak ziurtatuz eskatzen diren kalitate-

estandarrez, berrikuntzak sartuz, eta orobat sormena, teknologien erabilera eta IKTak 

(informazioaren eta komunikazioaren teknologiak), bai eta erlazionatuz zerbitzuak ematen dituzten 

beste arlo batzuekin ere, gizarte-arloa hain zuzen. Pazientea dugu fokua. 

 

Profesionalok eta gizartearen ordezkariek, beste erakunde batzuek eta pazienteek elkarrekin egin 

ditugun gogoetek 2014-2020ko plan honetara eroan gaituzte. 

 

Gure asmoa da sei urte barru ere gizartearen egokiro zerbitzatzen jardutea, eta horretarako guztiok 

gara beharrezkoak. 

 

Plan hau gutariko bakoitzari baliagarria izango zaio behar duena garatzen erronkei ihardesteko. 

Lantegi horretan aitzindaritza izango dugu lagun, bitarteko direla zuzendaritzetako kideak, burutzak 

eta prozesuetako liderrak, zeintzuk baitira plantillaren %17 inguru. 

 

Eskerrak eman nahi dizkiet bere partaidetzaz eta ahaleginez hala edo hola errealitate bihurtzen 

lagundu duten pertsona guztiei. 

 

Bidea ezaguna dugu, eta elkarrekin ibiltzeak zentzua ematen dio gure eginari. 

 

                                                           Carmen Rodríguez Rodríguez                        

Gorliz Ospitaleko Zuzendari Kudeatzailea 
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2. Metodologia 

Gorliz Ospitaleko 2014-2020ko estrategiara heltzeko berrikuspenaren funtsa dira etengabeko 

hobekuntzaren hastapenak eta elkarrekin eraikitzeko borondatea, kanal eta diskurtso irekien bidez. 

Diseinuaren esparrua kudeaketarako erreferentzia kontzeptualak dira, ISO eta EFQM eredua, eta 

prozeduraren oinarria ospitaleak indarrean duen Estrategia Kudeatzeko Prozesuan datza.  

Jakina denez, estrategiaren planifikazioak baita ere erantzuten dio gure kudeaketa-ereduen 

betekizunei atxikitzeko, zein baitira, batetik,  ISO 9001 arauaren 4, 5.4 eta 5.6 betekizunak, eta 
bestetik, ISO 14001 arauaren 4, 4.3 eta 4.6 betekizunak), bai eta EFQM Fundazioaren 2 Estrategia 
irizpidea. 

Plana egiteko prozesuak bost faseko segida bati jarraitu dio, eta 10 hilabete iraun du, 2013ko 

maiatzetik 2014ko martxoa arte. 

Sarrerako fasean lan-egitaraua zehaztu eta plana egiteko irizpideak finkatu ditugu Ospitaleko 

zuzendaritzako kideok. 

Lehengo fase honek egintza hauek hartu ditu bere baitan: 

 
 Lan-programa zuzendaritzak baliozkotu du Ospitalearen estrategia berrikusteari ekiteko. 
 Zentro eta dokumentu erreferentziazkoak zehaztu dira. 
 Lan-taldeen osaera erabaki da planaren partaidetza- eta aberaste-faserako.  
 Benchmarkinga: Erreferentziazko ospitaleak bisitatu edo haien kalitate-unitateekin jarri gara 

harremanetan, baita Erakunde Zentralarekin ere, plangintzak egiteko eta estrategia aplikatzeko 
dituzten metodologiak balioestearren. 

Erreferentzia-zentrotzat aukeratu ditugunak ibilbideagatik eta kudeaketagatik aitortuak dira 

erakunde prestigiotsu Espainiaren mailakoek nahiz nazioartekoek. Ospitale honen 
ezaugarriengatik, paziente azpi-akutuak artatzen baitugu, bai eta hastapen integratzaileari eman 
diogun garrantziagatik, zenbait lehen mailako arretako erakunde eta ospitale izan dira aukeratuak, 
besteak beste 
 Galdakao-Usansolo Ospitalea. 2009ko urrezko Q eta 2010eko Iberoamerikako saria 
 Gurutzetako Unibertsitate-ospitalea. 2008ko zilarrezko Q 
 Bilboko Eskualdea. 2008ko urrezko Q 
 Basurtuko  Unibertsitate-ospitalea. 2005eko zilarrezko Q 
 Santa Marina Ospitalea. 2004ko zilarrezko Q 
 Uribeko Eskualdea. 2004ko zilarrezko Q 
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Hona hemen dokumentu-iturri nagusiak: 

 
 Osasuna guztion eskubidea, guztion ardura. Euskadiko osasun Politikak 2013-2020, Osasun 

Saila, Vitoria-Gasteiz, 2013. 

 Osakidetzako lerro estrategikoak eta Ekintza-planak 2013 - 2016. 

Profesionalak eta interes-taldeek parte hartzeko irizpideak zehaztu dira, bai eta partaidetza eta 

sormena sustatzeko ekintzak ere, egin-eginean,  World Café delakoen ekitaldi bi, 2013ko 

azaroaren 6an eta 15ean. 

Osasun Plan berriarekin bat etorriz eta berorren urteko jaidura irristakorrari begiraturik, plan 

estrategiko honek 2014-2020ko aldia du garatzeko epe. Haren erdiespenen monotorizazioa 

sistematikoki egingo da urteroko kudeaketa-planen bidez eta planoi dagozkien azterketen 

ondoriozko egokitzapenez.  

Bigarren fasean, diagnostikoan, kanpoko zein barruko informazioaren azterketa egin dugu, 

orobat, misioa eta balioak berrikusi, bai eta aurreko (2008-2012) plan estrategikoaren balioetsi 

ere. 

Ondoren eduki estrategikoa definitu dugu, zeini doiturik Ospitalearen Ikuspegia idatzi baita, eta 

helburu estrategikoak nahiz dagozkien garapen-arloak landu ditugu. 

Fase honetan interes-taldeek parte hartu ostean, helburu estrategikoak erdiestera joko dugu 

prozesu, egitasmo eta unitateen bidez, eta  hurrengo fasean lotuko gatzaizkio ebaluazio, 

berrikuspen eta hobetzeari. 
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Gogoeta-aldi osoa eskema sinple honetan sintetizatu ahal da: 
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3. Planaren ekinaldiak 
 
 

 

  0.FASEA. HASIERA AURREKOA  
0.1. Lan egiteko planaren antolakuntza 
0.2 Plana egiteko irizpideak zehaztea 

0.3 Erreferentzia-zentroak eta dokumentuak zehaztea 
0.4 Benchmarking 

1.FASEA. DIAGNOSTIKOA 

1.1 Azterketa (Aurreko plan estrategikoa, ingurua, Euskalit kanpoko kontrastea …) 
1.2 MISIOAK eta BALIOAK berrikustea 

1.3 Osasun Sailaren eta Osakidetzako Erakunde Zentralaren artezpideekin bat etortzea  

2.FASEA. EDUKI ESTRATEGIKOAREN DEFINIZIOA 

2.1 IKUSPENA berrikustea 

2.2 HELBURUA ESTRATEGIKOAK definitzea 
2.3 Aginte-taula berrikustea 

2.4 Profesionalekin eta kanpoko interes-taldeekin kontrastatzea: World Caféak 
2.5 Ondorioak World Caféetako anfitrioiekin berrikustea  

2.6 Planaren behin betiko idazketa 

3.FASEA. APLIKATZEA 

3.1 PROZESU-MAPA berrikustea 
3.2 Helburuak prozesuetan, unitateetan eta egitasmoetan aplikatzea  

3.3 Jarraipen-sistema zehaztea: Urteroko kudeaketa-plana + Sistema berrikustea 
3.4 Comunicación 

4.FASEA. EBALUATZEA, BERRIKUSTEA ETA HOBETZEA 
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4. Parte hartzaileak 

Ospitaleko interes-taldeek partaidetza-maila garaia izan dezaten 2014-2020ko Plan Estrategikoaren 
lanketan, estrategia bat diseinatu dugu partaidetza barruan eta kanpoan bultzatzeko, zeinek tresna 
izan baititu antolatu ditugun World Café biak. 
 
Ekintza bi bideratu dira lehenengorako: 

 Barruko eta kanpoko World Café bana. 

 Fase erantsi bat, non anfitrioiek parte hartu baitute World Caféko ekarpenak berrikusi eta 
jasotzeko. 
 
Barruko World Cafén partaidetza handia lortu eta aldi berean antolakuntzazko nahiz lanbidezko 
ikuspegi desberdinak ahalik eta ondoen ordezkatzeko, ondoko aldagai hauek gurutzatu ditugu 
matrize batean:   
 

Partaidea Prozesua Unitatea Lanbide-kategoria 

 
Irizpide horietaz aukeratu ondoren, 42 parte hartzaile zehazten dira, zein baita Ospitaleko langile 
guztien %25. Zerrenda, izen-deiturak, prozesua eta unitatea zehazturik,  eranskinetan duzu. 
 

Kanpoko World Café antolatzeko irizpide bertsuei jarraitu diegu, kopuruaz eta ordezkaritzaz den 

bezainbatean, beti ere Ospitaleko jarduerari lotutako erakunde eta antolakundeetako pertsonen 

parte hartzea xede. Horren ondorioz 20 laguneko zerrenda zehazten da, zeinek biltzen baitu 

ospitalearen intereseko taldeen ordezkaritza. Zerrenda eranskinetan duzu. 
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5. Gogoeta estrategikoa 
 

2008-2012ko Plan Estrategikoa balioestea 

 

Helburu gehienak erdietsi dira (80%), hala Ikuspenarekiko helburuak (11) nola estrategiarekikoak 

(18). 

 

Ikuspenarekin lotutako helburuetatik 8 osorik jadetsi dira, eta gainerako 3en %80. 

Monotorizatzeko zehaztu ziren 22 adierazleetatik 19 jadetsi dira (%86), eta lortzeke geratzen 

direnak 3 besterik ez dira (%14). Kausak oroz gain Osakidetzaren egituraren gaineko erabakiekin 

daude erlazionaturik. Kasurako, hona hemen N3 helburua: Ser el principal centro en rehabilitación 

extrahospitalaria de Bizkaia. Ezin izan da bete Bizkaiko Lurralde-ordezkaritzak ez duelako 

beharrezko baimena eman. Orobat, N8 helburua, Aumentar y/o optimizar la actividad (con 66 

camas para medicina interna y 113 de rehabilitación, Programa  Kontratuaren jarraibideek 

baldintzatu dute, zeren Ospitalearen urteko kudeaketa atxikirik baitago. 

 

Behean zerrendaturiko helburuotan emaitza onak jadetsi dira, nahiz eta ez diren %100era heltzen. 

Jadesteko ikusmira 2012 eta 2013 urteetako ekitaldietara luzatu zen. Helburuak: 

 

Al-1: Potenciar la gestión por procesos 

Al-10: Mejorar el trato al usuario/paciente 

Al-14: Consensuar acuerdos formales con las unidades docentes (se alcanza con la Unidad docente 

de Medicina Familiar y Comunitaria) 

P-1: Aumentar la participación en la gestión 

P-2: Mejorar la comunicación 

 

Oso positiboa da helburuon baliagarritasun orientatzaileari buruzko balioespena, eta nabaritzen da 

ezen Ospitalearen gaur egungo egoera bat datorrela 2008an zehaztu ziren asmoekin, gaurko 

eskenatokia horren araberakoa denez. Egitura zenbait mailatan lar xehea bazen ere, ahalbidetu du 

helburu estrategiko bakoitzerako ekintzak bideratzea eta monotorizatzea. Horrela, esan daiteke 

2008-2011ko Plana itsasargi oso interesgarria izan dela Ospitaleko finantzen nahiz zerbitzuen 

plangintzarako. 

 

Plan zaharra balioesteko esparruan aztertu dira Ikuspena eta Balioak, eta giltzarri berrien arabera 

birzehazteko premia ikusi da (integrazioa, begirada ekonomikoa, sistemaren 

jasangarritasuneranzko ikuspuntua), bai eta formulazio erraz eta ulergarriak atzemateko interesa 

agertu ere. 
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Inguruaren azterketa: 

Ingurua balioetsi da, hala gaurkotasunaren gako gisa nola etorkizuneranzko aurreikuspen 

ekonomiko, sozial eta sanitario gisa ere. 

Ondoren kanpo-testuinguruaren gakoak zerrendatuko ditugu, baldintzapen diren aldetik 

azterturik: 

INGURUA 

1. Inguru ekonomikoa eta jasangarritasuna 

2. Biztanleria zahartzea  (mendekotasuna, hauskortasuna …) 

3. IKTak (Informazioaren eta komunikazio-teknologiak) eta teknologia berriak emendatzea 

4. Eredu sozialak aldatzea (sendi motak, kultur aniztasuna …) 

5. Biztanleriaren osasun-arazoekiko eskariak emendatzea 

6. Gure jardueraz bat datozen beste erakunde osasun-emaile batzuen eskariak 

7. Gizarte-zerbitzuen prestazioen aldakortasuna 

8. Sistemaren gaineko ziurgabetasunak (sinesgarritasun eza …) 

9. Arreta eta prestazioaren eredu integratzaileak 

10. Biztanleriak aktiboki parte hartzea osasunaren gaineko erabakietan (elkarrekin 
kudeatzea) 

11. Gizarte ingurumenaz sentikortua eta eskatzen duena 

 

Barruko testuingurua: 

Ondoko aldagaiak aztertuko ditugu barruko testuingurua argitzeko: 

ERRONKAK 
1. Eraginkorki kudeatzea; helburuak eskueran dauden baliabideez erdiestea. Horretarako 
gobernantza-irizpideak baliatzea: gardentasuna eta kontuak ematea 

2. Gogoeta egitea prestazio eta zerbitzua emateko modu berriei buruz 

3. Gogoeta egitea eta egokitzea teknologia eta EKTetara 

4. Baldintza sozialen aldakortasuna gure prestazioetan sartzea 

5. Itxaropenak kudeatzea eta berriro diseinatzea profesional-paziente/senide harreman 
mota 

6. Gure arduraren goi-estandarrei eustea, eta etengabe berraztertu arloan dugun kokapena 

7. Gure prestazioa berriro diseinatzea erabakietan prestazio sozialak sartuz 

8. Sinetsiak izatea 

9. Gure jarduera eredu integratzaileetan sartzea 

10. Kultur aldaketa eta profesionala sustatzea osasunaren gaineko erabakietan herritarrek 
parte har dezaten  (elkarrekin kudeatzea)   

11. Ospitaleak ingurumeneko eskakizunei erantzutea 
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AMIA tresna erabili dugu Gorlizko Ospitalearen MEHATXU-AUKERAK eta INDARGUNE-AHULEZIAK 

antzemateko, dokumentu honetako beste atal bezala erakutsiko denez.  
 

 

Ondo irudiak plan estrategiko irristakorra laburtzen du, zein hezurmamitzen baita urteroko 

kudeaketa-planen segidan eta prozesuetan nahiz egitasmoetan: 
 

 

Mehatxuak Aukerak

Ahuleziak Biziraupena Berrantolaketa

Indarguneak Defentsakoa Oldarkorra

BIZIRAUPENA(A-M)        
Ahuleziak gainditzea 

mehatxuak minimizatzeko

BERRORIENTATZEA EDO 
EGOKITZEA (AH-AU)        
Ahuleziak gainditzea 

aukerez baliatzeko

DEFENTSIBOAK (I-M)        
Indarguneak bultzatzea 

mehatxuak minimizatzeko

OLDARKORRA (I-AU)        
Indarguneak bultzatzea 

aukerez baliatzeko
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6. AMIA azterketa  

INGURUA MEHATXUAK AUKERAK 

1.Inguru ekonomikoa eta 

jasangarritasuna 

Defizita finantzetan Egokitzeko ereduak arakatzea 

Premiei ez erantzutea Dinamikokiago handiagoz planifikatzea 

Irudi ona galtzea Egokitzeko ereduak arakatzea 

Inbertsioak urritzea Erronkak/pizgarriak/goititzeko asmoa gogoa 

Beldurra/ziurgabetasuna Kaudimen ekonomikoa 

Inmobilismoa Krisian, eskaintza hobeak 

Konplexutasuna jasangarritasunean   

2. Biztanleria zahartzea 
(mendekotasuna, 
hauskortasuna …) 

Paziente konplexuago eta garestiago Eraginkortasun handiagoz planifikatzea 

Paziente gehiago eskatzen duen bat Programa berriak 

Gizartearen eskakizuna Prebentzioa azpimarratzea 

  Adostasun sozialak 

  Elkarren arteko erantzukizuna 

  Elkarren arteko kudeaketa 

  Zainketa sentikorrera hurbiltzea 

  Osasun-arloaren begirada bateratzen du 

3. EKTen gehikuntza eta 
teknologia berriak 

Kostu ekonomikoa  Ikaskuntza berriak 

ezagutzaren defizita  Bizkortasuna kudeaketan 

Profesionalen errefusatzea Gure esku-hartzeak hobetzea 

Teknologiaren tamaina eta IKTak (arlo oso 
aldakorra) 

Prestazio berriak 

Konplexutasuna  Segurtasuna 

Nahitaez eskuratu beharrekoa   

4. Aldaketak eredu 
sozialetan (sendi- 
tipologiak, kultur 

aniztasuna …) 

Osasun-arloko esku hartze exijitua Egokitzeko prozesua irekitzea 

Aldaketak sendiaren laguntzan Gizarte-zerbitzuekin koordinatzea 

Gure erantzunen konplexutasuna handitzen dute   

Gure jarduketek sinesgarritasuna galtzea    

5. Herritarrek gehiago 
eskatzea osasun-arazoei 

dagokienez 

Osasun-arloko esku-hartzeak zalantzatan jartzea Ezagutza hobetzea 

Osasun-ezagutzak gizarteratzea Osasun-ezagutzak gizarteratzea 

Gure prestazioetatik kanpoko exijentziak Gardentasuna hobetzea 

Gehikuntza teknologia eta tratamenduak 
eskuratzearen ondorioz Segurtasunaren inguruak lantzea 

  Pazientea sistemaren erdigune jartzea 

  Pazientea osasunaren kudeaketan sartzea 

  
Pazientearekiko alderdi etikoa eta tratua 
hobetzea 



    

  
13 

GORLIZ OSPITALEA 
HOSPITAL GORLIZ 

 

INGURUA MEHATXUAK AUKERAK 

6. Osasun-zerbitzuak 
ematen dituzten beste 
erakunde batzuk gure 
arloan ere dihardute 

Gurearen gaineko kontrola galtzea Gure esku-hartzeak berriro aztertzea 

Ikuspena galtzea Hobekuntzarako ikuspenaz baliatzea 

Emaitzen konparazioaren mendekoak izatea segurtasunaren inguruak lantzea 

  Benchmarkinga bultzatzea 

7. Gizarte-zerbitzuak 
eragingarritasunik gabe 

ematea 

Ospitalean exijentzia handitzea 
Behartzen gaitu pazientearen onuraz 
pentsatzera 

Ekitate eza Proaktiboagoak izatea 

Kudeaketaren konplexutasuna Lankidetzarako bideak arakatzea 

Kudeaketaren konplexutasuna Gizarte-gaien lengoaia ulertzea  

Aurreikusi gabeko kostuak   

Zenbait egoeratan erantzun desegokiak ematea 
(ospitale-arriskuen mendean gehiegi egotea) 

  

8. Sistemaren gaineko 
ziurgabetasunak 

(sinesgarritasun eza … ) 

Izena galtzea 
Egiten dugunaren gaineko gogoeta doituagoa 
eta bideratuagoa  

Esku-hartzeez heltzeko zailtasuna Igurikimenak (itxaropenak) ezagutzea 

Arloarekiko exijentzia-ereduen aldaketa  
Nire komunikazioa hobetzea pazienteekiko, 
sendiekiko eta gizarte-arloarekiko  

  Gure informazioa hobetzea, gardentasuna  

9. Eredu integratzaileak 
arretan / prestazioan 

status quo galtzea Sarean jardutea 

Ereduan know-how galtzea edo diluitzea  Baliabideak optimizatzea 

  Besteengandik ikastea 

  Besteei irakastea 

  Zeharlerrotasuna sartzea 

  Diziplina artekoa eta erakunde artekoa  

10.Herritarrek parte 
hartzea eta jardutea 
osasun-erabakietan  

(kudeaketa) 

Begi bistan jartzea ezagutzan nahiz komunikazioan 
egon daitezkeen defizitak  

Ezagutzan eta komunikazioan aurreratzea eta 
hobetzea 

Kultur haustura  Tratua hobetzea 

  
Pazientearen aurreko sinesgarritasuna 
hobetzea 

11. Gizarte ingurumenaz 

sentikortua eta zorrotza 

Eskakizunaren maila altuagoa 
Ingurumeneko gakoak gure jarduera 
profesionalean sartzea  

Beldurra ingurumeneko eskakizunei egokiro ez 
erantzuteko 

Eragingarritasun handiagoz kudeatzea 

Desoreka ekonomikoak eragitea   
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ERRONKAK AHULEZIAK INDARGUNEAK 

1. Kudeaketa 
eragingarria; helburuak 

eskueran dauden 
baliabideez lortzea. 

Horretarako gobernatze 
onaren irizpideak 

baliatzea: gardentasuna 
eta kontuak ematea. 

Bestek eragindako gastuak Lehentasunak ezartzeko eta kontuak emateko ohitura 

bat ez etortzea beharrezko finantziazioa 
eta jasotakoa 

Harreman onak hornitzaileekin 

baliabide urriak. Aurrekontu eskasa Horniduren kalitate ona 

Konpromiso/ulertze eza profesionalen 
aldetik, arta ekitatibo eta jasangarria 
eskaini ahal izateko 

Baliabide onak kudeatzeko 

Jokatzeko aukera gutxi, etengabe 
baikabiltza lerrokatzen 

Baliabideen kudeaketa oso zuzena 

Gizarte-ingurua tentsiopean egotea Ibilbidea dagoeneko doitua 

  
Aurretiko esperientzia, inguru honetan lan eginak izateagatik 
(zeinahi ingurutarako baliagarria) 

  Osasun-sistema bateko kideak izatea 

  
Kudeaketa-ereduak ditugu elkarrekin parte hartzera bideratuak, 
eta aitzindaritza partekatua darabilgu 

2. Gogoeta egitea 
prestazio eta zerbitzua 
emateko modu berriei 

buruz 

Lehengo eredura itzultzeko joera 
Gaitasuna dugu inguruko ereduen eskaintza berriak atzemateko 
eta ospitalean abiarazteko 

Inertzia: beldurra edo aldaketari buru 
egitea  (ohiturakeriak) 

Zenbait profesionalen borondatea prestazioetarako formula 
berriak bultzatzeko 

Prestazioen testuingurua itxita Berehala erantzuteko gaitasuna 

  Gure erakundearen tamaina 

  Plantilla berritzea 

  
Ohitura gaude etengabeko aldaketen aurrean egokitzen eta 
gaitasuna dugu berritzeko , gure ospitalearen historiak berak 
horretara eroanda  

  prozesuetan lan egitea 

3. Gogoeta egitea eta 
egokitzea teknologia 

berrietara eta IKTetara 

Adineko pazienteak, zeinek teknologi 
batzuen erabilera mugatzen baitu, baita 
tratamendua hobetu litzaketen IKTak ere  

Alternatibak bilatzeko eta aztertzeko gaitasuna. Lerrokatzeko 
premia 

Kultura teknologiko eskasa Arian-arian gero eta herritar gehiagok IKtak erabiltzea 

Aukera ekonomiko gutxiegi, batzuk 
behintzat toki-mailan baliatu ahal izateko 
modukoak 

Osasun-sistema bateko kideak izatea 

Ohiturakeria,  ezagutzen dugunaz 
erabakitzeko edo funtzionatzeko joera 

Teknologien mugak eta gureak ezagutzea 

  

4. Gizarte-ereduaren 
aldaketak gure 

prestazioetan sartzea 

Gure eguneroko jarduerakoa ez balitz 
bezala antzematen dugu  

Gizarte-sendiaren fokalizazioa praktikara ekartzea 

Informazio urritasuna egotean da egoera 
horiek kudeatu ahal izateko 

Badakigu alor honetan geure burua indartu behar dugula  

Kontrol eza antzematen da Asebetetzeko modukoak dira izandako esperientzien emaitzak   

Kontsentsu eza gizarte-arloarekin 
(norberaren pertzepzioak, aurreiritziak …) 

  

Aldakortasuna eskatzen du gure 
erantzunetan 
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ERRONKAK AHULEZIAK INDARGUNEAK 

5. Itxaropenak 
kudeatzea eta berriro 

diseinatzea langilearen 
eta  paziente nahiz 
senidearen arteko 

harremanak  

Sendi-eredu batzuen kasuan ez da erraza 
itxaropenak kudeatzea 

Ikasteko gaitasuna 

Trebetasun espezifiko nahikorik ez dago 
itxaropen horiek kudeatzeko 

Beste modu batean erantzuteko premia barneratuta daukagu. 
Badakigu beste modu batean egin behar dela eta positibotzat 
jotzen dugu hori 

Beste langile batzuek ekarri edo 
induzitutako itxaropenak egotea 

Langile berrietan badira fokalizazio horretaz informazio gehiago 
dutenak 

Erantzun desegokiak   

6.  Gure jardueraren goi 
estandarrei eustea, eten 

gabe arloan dugun 
kokalekua aztertzeari 

ekinez 

Beti ez dugu eskueran behar dugun 
informazioa  

Konparazio- eta benchmarking-lanabesak 

Eskenatokiko beldurra Lanabes exhaustiboak ditugu gure jarduera ezagutzeko  

Ez da premia gisa antzeman Gure ezagutza jardueran sartzeko gaitasuna 

  
Lanean irizpideak ditugu osasun-arloko zerbitzu-emaile gisa 
kokatzeko premiari erantzuteko  

  Irekita egon izanaren esperientzia historikoa dugu  

7. Geure prestazioa 
alderdi sozialak sartuz 

berriro diseinatzea  

Kontsentsurik ez dago gure ekintzetan 
sartu beharreko irizpide sozialei buruz  

Prozesuetan ikuspegi soziala sartzea 

Langileek ez dute premia hori antzematen  
Dinamika eraikitzaileak ditugu prestazioak ematen dituzten 
erakundeekin 

8. Sinesgarriak izatea  

Uste dugu per se garela sinesgarriak 
Gure jarduera objektibatzeko gaitasuna informazio eta frogen 
bidez  

zailtasunak ditugu zer, nola  eta zertarako 
egiten dugun transmititzeko 

Entzunak izateko gaitasuna, ikusiak izateko moduko arloa gara eta  

Segurtasun ezaz dihardugu 
Lanean darabiltzagun lanabesek segurtasuna bermatzen digute 
gure ekintzetan eta pazientearekikoan  

Ospitalearen historia Irekiak, gardenak, ezagunak izatearen aldeko jarrera 

9. Gure jardueran eredu 
horietan sartzea 

Ohitura eza Gure jarduera per se 

Zailtasunak taldean lan egiteko  Langileen gaitasun-maila  

Galtzeko beldurra, segurtasun ezak, 
konfiantza falta, autoestimu  txikia  

Eskueran ditugu antolakuntza-baliabideak eredu integratzaileak 
ematen baitituzte (mikrosistemak, jardueraren erlazio integratua, 
Osabide…)  

10. Aldaketa kultura eta 
eta profesionala 

Aurretik gabeziak daude prestakuntzan 
(komunikazioa, gizarte-harremanak…) 

Zainketa aringarrien unitatean elkar-kudeaketan izandako 
esperientzia positiboak 

Segurtasun eza gure ideietan    

Boterea galtzeko beldurra    

11. Ospitaleak 
ingurumen-eskakizunei 

erantzutea 

Kontzientzia ez dago guztiz zabalduta Ibilbidean asebetetzeko emaitzak izan dira  

Kanpoko erabiltzaileak gutxi 
kontzientziatuta daude  

Konparazio- eta benchmarking-datuen bilketa ona 

Ospitalearen diseinu irekiak eragin 
negatiboa izan dezake 

Epe ertainera programatutako ekintzak . Gida-plana 

Ingurumenari kalterik egiten ez dion 
produktuaren kostua 

Prozesu ziurtagiriz aitortua 

Ingurune babestu batean kokatuta 
egoteagatik kostuak eta eraikin babestua 
izateagatikoak 

  

  



    

  
16 

GORLIZ OSPITALEA 
HOSPITAL GORLIZ 

7. Misioa, ikuspena eta balioak 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Azpi-akutuen ospitalea: Artatzen dituen pertsonek ez dute behar konplexutasun handiko neurri 

diagnostikorik ez terapeutikorik.  

Batez ere patologia ez akutua duten pazienteak artatzen ditu, estabilizazio-aldian, susperraldian, 

zainketa aringarrietan eta errehabilitazioan.  

IKUSPENA 

Nahi dugu izan beste osasun-arreta mailekin ondo 
integraturiko ospitale bat, aitzindaria azpi-
akutuentzako zainketetan, ezagutua jardueran nabari 
zaion eragingarritasun, jasangarritasun eta 
gardentasunagatik, eta orobat ingurumenari dion 
errespetuagatik. Ospitale ikertzailea, irakaslea eta 
berritzailea, paziente, senide eta erakundeen parte 
hartzea sustatzen duena, eta berton lanean diharduten 
langileen inplikazioa eta harrotasuna bultzatzen duena 

MISIOA 
Euskadiko Osasun-sare publikoko azpi-akutuen ospitale 
garenez, Bizkaiko biztanleak kalitatez, ekitatez eta 
erantzukizun sozialez artatzen ditugu, halako moldez 
non osasun-arretaren maila honen betekizunak 
betetzen baititugu eta jasangarritasun-irizpideak 
gureganatzen baitugu. 
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Pertsonen taldea: 
Gure jardueraren oinarria helburuak, ideiak eta ezagutza konpartitzean datza. Diziplina anitzeko testuinguru bat 
sortzen dugu, non  partaidetza eta lankidetzarekin batera bakoitzaren erantzukizunak ere bere tokia duen. 
Esparru honetan elkar errespetatzen dugu eta balioa elkarri aitortu. 
Aitortuak:  
Pertsona guztien iritziak balioetsiak, errespetatuak eta kontuan hartuak erabakiak hartzerakoan. 
Konfiantza:  
Fidagarritasuna. Jarrera honek segurtasuna eta aktiboki parte hartzea sustatzen ditu. 
Eskuzabaltasuna 
Altruismoa. Borondatea izatea beste batzuen alde ahalegintzeko.  
Inplikazioa:  
Gure konpromisoa adierazten du, zein pertsonekiko zein gizartearekiko. 
Dinamismoa:  
Eten gabe hobetzeko borondatea, etengabe hurreratzea gure jarduerako praktikarik onenetara eta ezagutzara. 
Hausnarketa:  
Begi-bistan dagoenetik haratago joateko gaitasuna; egoerak zehaztasunez aztertzea ondoriorik egokienak 
erdiesteko. 
Espiritu berritzailea: 
Ahalegin jasangarri batez ideiak sortu eta emaitzarik onenak bilatzeko gaitasuna. Aldaketari ateak irekitzen 
dizkiogu, inkonformistak izanik, halako moduan non aukera desberdinak bilatzen baitugu eta oker ibiltzeko 
arriskua gure gain hartzen baitugu. 
Eragingarritasuna:  
Emaitzarik onenak ahalegin jasangarri batez eskuratzeko gaitasuna. 
Ezagutza: 
Prestakuntzatik eta esperientziatik eskuratutako ezagutzak eta trebetasunak, baita langile guztiok  aberasten 
gaituzten frogarik onetatik erdietsitakoak ere. 
Bikaintasuna:  
Gure azken helburua da, zeinen arabera gure lana bideratzen baitugu gure interes-taldeak guztiz asebete 
ditzaten emaitzak lortzera. Erlazionatzen dugu kudeaketaren bizkortasunarekin eta modu jasangarri batez 
erantzuteko gaitasunarekin talde horien premia eta itxaropen aldakorrei.   

BALIOAK 
Pertsonen taldea, non kideek kidetasun-sentipena baitute, lanean 

partaidetzaz baitihardute, guztiok aitortuak baikara, konfiantza sortzen baita 
eta eskuzabaltasunez lan egiten baita   

 Inplikatzea eta konprometitzea pertsonekin eta gizartearekin 

 Dinamismoa, etenik gabeko hausnarketa pertsonen premiei erantzun 

ahal izateko, espiritu berritzailez, eten gabeko hobekuntzara eta 
eragingarritasunera begira. 

 Ezagutza esperientziagatik lortua eta eten gabe sartzeagatik 

bikaintasunaren bila aurrera egiten laguntzen diguten arloak. 
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Taula honetan ikus daiteke balio horiek gure ospitalean nola mamitzen diren:  
  

 

 

 

 

 

 

GORLIZ OSPITALEA NON GAUZATZEN DEN AITZINDARIEN ZEREGINA

Taldeetako aitzindari izatea

Aitorpena ahalbidetzea

Komunikazioa erraztea

Helburuak argitzea

Taldearen ekintzak bultzatzea eta erraztea  

konpromisoak izan daitezen pertsonekin 

eta gizartearekin

Interes-taldeen lankidetza eta itxaropenak 

bultzatzea

Hobekuntza-taldeak Partaidetza eta sormena sustatzea

Prestakuntza-saioak Prestakuntza ematea

Prozesuak, zerbitzuak, 

unitateak

Parte hartzea auditorietan, 

autoebaluazioetan…

Prozesuetan kudeatzea Prozesuetako taldeen aitzindari

Kanpoko lankidetzak Benchmarkinga sustatzea

Eguneroko jardueran
Ekintzak eragingarritasunez fokuratzea eta 

etengabeko hobekuntzarako arloak sortzea

Ezagutza eta trebetasun berriak antzematea

Ezagutzaren premiak eta gabeziak 

identifikatzea

Ezagutza horren mamitzea eta balioespena 

bideratzea

Pertsonen taldea, non kideek kidetasun-

sentipena baitute, lanean partaidetzaz 

baitihardute, guztiok aitortuak baikara, 

konfiantza sortzen baita eta 

eskuzabaltasunez lan egiten baita 

LAN-TALDEAK (prozesuetakoak, 

unitateetakoak, 

hobekuntzakoak)

Inplikatzea eta konprometitzea pertsonekin 

eta gizartearekin
Eguneroko jardueran

Dinamismoa, etenik gabeko hausnarketa 

pertsonen premiei erantzun ahal izateko, 

espiritu berritzailez, eten gabeko 

hobekuntzara eta eragingarritasunera 

begira.

Ezagutza esperientziagatik lortua eta eten 

gabe eskuratzeagatik bikaintasunaren bila 

aurrera egiten laguntzen diguten arloak

Profesional guztien eguneroko 

jardueran
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8. Helburu Estrategikoak 
Aurreko azterketetatik abiaturik, eta bereziki beraietan jaso diren erronkei begira, ardatz 

estrategikoak idatzi ditugu, arlo handi hauetan bildurik: 
 

PROFESIONALAK + ERAKUNDEA + PERTSONAK (PAZIENTEAK) 

 
Eta helburu estrategikoak hauek izanik: 

  

2. Gure prestazioen izari soziala indartzea

1. Ingurumeneko ekintzak, programak eta egitasmoak finkatzea eta 
aurreratzea, pertsonei eta haien osasunari bideratuak

PERTSONAK

3. Berrikuntza eta teknologiak profesionalen lanean bultzatzea

4. Gure jarrera profesionala berrorientatzea

5. Lan egiteko irizpideak jasangarritasun ekonomikoa eta  gobernantza izatea

6. Egokitzapen asistentzialak xede integratzaile batez sustatzea

PROFESIONALAK

ANTOLAKUNTZA

2014-2020ko HELBURU ESTRATEGIKOAK
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Gorliz Ospitaleko helburu estrategikoak Osakidetzaren 2013-2016ko zein lerro 

estrategikori dagozkion 
 

 

 

Helburu estrategikoak Osakidetzarekiko koherenteak eta lerrokatuak izatea bilatzen dugu  

Egitura hau proposatzen dugu gai horri hobeto jarraitu ahal izateko: 

Helburu 

Estrategikoa 

Garapen-
arloa 

Ekintzak eta 
egitasmoak Adierazleak 
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Hona hemen helburuak egitura horren arabera aurkezturik: 

            2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 
ARLOAK-PROZESUAK 

UNITATE FUNTZIONALA EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK
IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

1. Ingurumeneko ekintzak, programak eta egitasmoak finkatzea 

eta aurreratzea, pertsoei eta haien osasunari bideratuak
Erosketa berdeak egiteko egitasmoak garatzea

Erosketa berdearen irizpidea zenbat protokolok 

hartu duten

Artkuluak kudeatzeko ereduak garatzerakoan ingurumeneko 

eragingarritasuna sartzea

Irizpide honen arabera aztertutako artikuluen 

kopurua

Hondakinen 

kudeaketa
Hondakinen kudeaketan aurrera egiteko programak sartzea Programen kopurua

Eragingarritasun 

energetikoa
Eragingarritasun energetikoan aurrera egiteko programak sartzea Programen kopurua

Programak garatzea profesionalak eta gizartea sentinkortzeko eta hezteko Programen kopurua

Egitasmoak garatzea halako ingurune desberdinak identifikatzeko non 

beraietan parte hartzeak lagunduko baitigu helburu horretarantz aurrera 

egiten

Egitasmoen kopurua

Kudeaketaren irizpideek ahalbidetzea ISO 14001 ziurtagirien jarraipena Kanpoko akreditaziak

 Ingurumeneko  praktikak onak zabaltzea eta estrategiak finkatzea 

erreferentzia-erakundeekin konparatzeko eta ikasteko
Egindako zabalkundeen kopurua

       2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 
ARLOAK-PROZESUAK 

UNITATE FUNTZIONALA EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK
IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

2. Gure prestazioen izari soziala indartzea 
Makroprozesu 

asistentziala

Balioespen sozialaren alderdiak jasotzen dituzten programak garatzea 

erabakiak hartzeko
Programen kopurua

Osakidetzaren 2. helburu estrategikoarekin lerrokatua: Erantzun 

integratua kronikotasun, zahartzaro eta mendekotasunera                                  

2.7 Erakundeetan, ongizate sozialaren alorrekin koordinazio 

soziosanitarioa sustatzea                                                                        

2.8 Erakundeen arteko koordinazioaren fase guztiak sustatzea,osasuna 

hobetzeko

Aliantzen kudeaketa
Elkarren arteko lan-egitarauak garatzea Foru-aldundiarekin eta 

udalarekin
Programen kopurua

Osakidetzaren 3. helburu estrategikoarekin lerrokatua: sistemaren 

jasangarritasuna bermatzea                                                                 

3.2.2 Erakundeek kalitatea eta ingurumena kudeatzeko sistemen eta 

lan-arriskuen prebentzioko kudeaketa-sistemen ziurtagiriak lor 

ditzaten bultzatzea.

                                                                                                              

3.2.4 Ingurumen-, gizarte- eta ekonomia alorretako jardunbide 

egokien jakintza idaztea eta zabaltzea

GAINERAKO 

ASISTENTZIA 

MAILEKIKO 

INTEGRAZIOA. 

PAZIENTEEK, 

SENIDEEK, 

ERAKUNDEEK

JASANGARRITASUNA 

ERAGINGARRITASUNA 

INGURUMENAREKIKO 

ERRESPETUA 

Erosketak

Ingurumena
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       2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 

ARLOAK-PROZESUAK 

UNITATE FUNTZIONALA
EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK

IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

3. Berrikuntza eta teknologiak profesionalen lanean bultzatzea 
Pazienteak artatzea errazteko lanabesak balioestea (garabiak, tokiko-

neurketak egiteko aparailuak…)

Lanabes aztertu edo ikertuen kopurua               

Lanabes eskuratuen kopurua

Berriztatze-eredu ireki batez jarraitzea, non harremanatean ibil iko 

baikara  enpresa, erakunde eta antolakuntza osasun-prestazioetarako 

berrikuntzak eta teknologiak lantzen dituztenekin

Sistematika jasotzen duen dokumentua 

aldikotasuna, enpresak, foruak…)

Pazienteak artatzeko IKT lanabesak eskuratzea ( kontsulta ez-

presentzialak, pazienteen jarraipena….)

IKT lanabes aztertu edo ikertuen kopurua                                    

IKT lanabes eskuratuen kopurua

Pazienteei prestazioak emateko eta artatzeko ereduak garatzea Garatuta programen kopurua

Eredu berritzaileak sortzea pazienteak prestazioetan parte hartzeko Eredua zehazten duen dokumentua

Sormena lanabes bezala garatzea edo eskuratzea profesional guztientzat 
Lanabes sortzaileren bat ezagutzen duten 

profesionalen kopurua

Profesionalen jarrera teknologikoa eskuratzea: ADIMEN TEKNOLOGIKOA Esku hartzeko eredu zehaztua

IKT eta osasun-teknologiak eragingarritasun-, segurtasun- eta efizientzia-

irizpidez garatzea 

IKT lanabes aztertu edo ikertuen kopurua                                    

IKT lanabes eskuratuen kopurua

Ereduak garatzea beharrezko informazio motaren arloko aurrerapena 

ahalbidetzeko, irizpidea segurtasuna eta eragingarritasuna dela

Beharrezko informazioa zertan den zehazten 

duen dokumentua

Osakidetzaren 5. helburu estrategikoarekin lerrokatua: Ikerketa eta 

berrikuntza sustatzea.                                                                          

5.3. helburua- Berrikuntza garatzea pazientearen onerako, eragile 

publikoekin zein pribatuekin eraginkortasunez elkarlanean arituz eta 

horien emaitzak sisteman bertan aplikatuz.                                                            

5.4. helburua- Profesionalen artean berrikuntzaren kultura sortzea.                                                          

5.5. helburua- Berrikuntza kudeatzea

JASANGARRITASUNAE

RAGINGARRITASUNA 

ZENTRO IKERTZAILE, 

IRAKASLE, 

BERRITZAILEA, ETA  

PARTE HARTZEAREN 

SUSTATZAILEA

Estrategiaren 

kudeaketa

Estrategiaren 

kudeaketa

Kudeaketa 

exekutiboaren arloa
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       2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 
ARLOAK-PROZESUAK 

UNITATE FUNTZIONALA
EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK

IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

4. Gure jarrera profesionala berrorientatzea: Lanbide-ahalduntze egitasmoak garatzea Aurrerapenaren txostenak

Trebetasun gizartezko eta harremanezkoetarako egitasmoak garatzea Aurrerapenaren txostenak

Emaitzak eta jarduerak komunikatzeko planak
Burutako jardueran komunikazio, 

argitarapenen kopurua

Aitzindaritza partekatuan aurreratzea

Aitzindaritza partekatuaz prestatutako 

pertsonen kopurua eta aitzindaritza 

partekatuaren irizpideez diharduten pertsona 

edo taldeena

Aldaketaren aldeko jarrera eta kudeaketa sustatzea Gida-plana

Gaitasunak eta trebetasunak garatzea beharrezko informazioa aurrea 

hartuz erabili  eta kudeatzeko

Gaitasun horiek garatzera bideratutako 

ekintzak

Aurrera egitea euskararen erabilera pertsonen arreta hobetzeko eragile 

gisa delako pertzepzioan (langileak, pazienteak, senideak)
Euskara-programaren ebaluazioa

Euskararen erabilera kudeaketa-arloko, lan-arloko eta osasun-arloko 

dokumentu eta tresnetan bultzatzea
Euskara-programaren ebaluazioa

Ospitalearen bigarren euskera-programa abiaraztea Euskara-programaren ebaluazioa

Estrategiaren 

kudeaketa
Behar beste informazioz hornitzea

Beharrezko informazioa eremu profesionalen 

arabera identifikatzen duen dokumentua

Osakidetzaren 5. helburu estrategikoarekin lerrokatua: 

Protagonismoa eta inplikazio profesionala                                                               

4.1. helburua. Profesionalak Osakidetzarekin identifikatzea, parte-

hartzea eta lidergo-eredu bat garatzea posible egingo duten 

erantzukizun partekatuko politika eta gardentasun-politika egitea.                                                                                              

4.3. helburua. Langileen kualifikazio optimoa eta garapen 

profesionala sustatzea, trebakuntza kudeatzeko eredu estrategiko bat 

garatuz                                                                                                                                                                                                       

4.5. helburua. Euskararen normalizazioan aurrerapausoak ematea, 

euskalduntzea bultzatuz, betiere onartuz euskaraz erantzutea 

Erakundeak asistentziaren kalitatearekin eta pertsonekin duen 

konpromiso dela

ZAINKETA AZPI-

AKUETAN AITZINDARI, 

JASANGARRITASUNA, 

BERRITZAILEA, 

PERTSONEN 

INPLIKAZIO ETA 

HARROTASUNA

Euskera-programa

PERTSONEN 

KUDEAKETA: 

EZAGUTZAREN 

KUDEAKETA 

PROZESUA
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       2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 
ARLOAK-PROZESUAK 

UNITATE FUNTZIONALA
EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK

IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

5. Lan egiteko irizpideak jasangarritasun ekonomikoa eta  

gobernantza izatea
Kontabilitate analitikoa garatzea Aurrerapenenaren txostena

 Inkorporazio ororen gaineko itzulera-tasak eskuratzea
Itzulera-tasakin eskuratutakoen kopurua eta 

ehunekoa

Informazioa eskuratzea ekipamenduen batez besteko baliagarritasun-

aldiari buruz

Batez besteko iraunaldia dakarten 

ekipamenduen kopurua eta ehunekoa

Langile edo prozesuaren araberako informazio ekonomikoaren mapak 

garatzea
Aurrerapenenaren txostena

Informazio-egitasmo bat garatzea langileek eta haien erabakiek 

ospitalearen gastuan duten ondorioei buruz
Aurrerapenenaren txostena

Ekonomia-finantzak 

kudeatzea
Hornitzaileen partaidetzari begirako ereduak garatzea Lankidetza-ereduaren diseinua egotea

Ekonomia-finantzak 

kudeatzea
Inguruko hornitzaileak hartzea tokiko aberastasuna sustatzeko

EAEn egoitza duten hornitzaileen kopurua eta 

ehunekoa

Lan-osasuneko 

prozesua
OHSAS ziurtagiria Kanpoko akreditazioa

Gobernantza-irizpideetan oinarrituako eredua garatzea gizartearekin 

komunikatzeko eta esku hartzeko

Komunikazio- edo esku-hartze eredua 

diseinatua egotea

Ospitalearen gizarte-erantzukizun korporatiboaren (GEK) politika ezartzea Politika agerikoa egotea

Aldiro GEKren memoria argitaratzea eta kanpoko akreditazioa lortzea
GEK-memorien dokumentua eta kanpoko 

akreditazioa

Kudeaketa aurreratua, pazienteari begirako eredu eta lanabes 

kontrastatuetan oinarritua, finkatzea eta sendotzea (EFQM, prozesuen 

araberako kudeaketa…)

Kanpoko aitorpena eta prozesuen sistemaren  

gauzatze-gradua

Farmazia 

kudeatzeko 

prozesua

Medikamentuak efizientziaz kudeatzeko planifikatu ekintza guztiak 

bultzatzea eta garatzea (generikoak, gida preskribatzaileekiko 

lerrokatzea….)

Programa-kontratuaren adierazleak

Osakidetzaren 1. helburu estrategikoarekin lerrokatua:                        

Pertsonak Osasun sistemaren-ardatz                                                                               

1.2. helburua. Osasun-sistemaren kalitatea handitzea pazienteei 

ematen zaien zerbitzua hobetzeko, eta segurtasun klinikoan arreta

berezia jartzea                                                                                            

Osakidetzaren 3. helburu estrategikoarekin lerrokatua:          

Sistemaren jasangarritasuna bermatzea                                                                                            

3.2. helburua. Gure osasun-sisteman Erantzukizun Sozial 

Korporatiboko politika sartzea                                                                                      

3.4. helburua. Eraginkortasun-politikak garatzea, osasun-sistemaren 

jasangarritasuna bermatzeko, osasun-kontratazioa osasuneko

emaitzetara bideratuz                                                                                                

ERAGINGARRITASUNA 

JASANGARRITASUNA 

GARDENTASUNA 

JARDUTEAN

Ekonomia-finantzak 

kudeatzea

Ekonomia-finantzak 

kudeatzea

Estrategiaren 

kudeaketa
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       2014-2020KO HELBURU ESTRATEGIKOAK 

ARLOAK-

PROZESUAK 

UNITATE 

FUNTZIONALA

EKINTZAK-EGITASMOAK FROGAK
IKUSPENEANGO 

INPAKTUA

6. Egokitzapen asistentzialak xede integratzaile batez sustatzea Pazienteak ospitaleko prozesuetan parte hartzeko ereduak egitea Egitasmoen kopurua

Elkarrekin sortzeko programak egitea Egitasmoen kopurua

Programak egitea pazienteak paziente aktibo izan daitezen Egitasmoen kopurua

Beste zerbitzu-erakunde batzuekin elkarren arteko egitasmoak garatzea, 

erakundeok sanitarioak eta sozialak  direla, bai eta elkarteak eta beste 

arlo garrantzitsuak ere

Egitasmoen kopurua

Sendotzea eta gauzatzea paziente paliatiboa etxean eroso egoteko 

zaindaria trebatzeko egitasmoa

Dokumentua argitaraturik eta gauzatzea 

pilotaturik

Etxeko euskarri paliatiborako egitasmo lehen mailako arretarekin eta 

egoitza soziosanitarioekin koordinatua

Dokumentua argitaraturik eta gauzatzea 

pilotaturik

Ekintzak bultzea desberdintasuna eta genero-indarkeria ekiditeko Ekintzen kopurua

Profesionalen artean pazientearen segurtasunaren kultura sendotzen eta 

aurreratzen jarraitzea , sentikortuz, komunikatuz eta prestatuz

Sentikortzeko eta prestatzeko jardueren 

kopurua

Pazientearen segurtasun klinikoari dagokionez, sendotzen eta aurreratzen 

jarritzea antzemandako interes-eremu guztietan
Segurtasun klinikoko taldeen kopurua

Ezinbesteko hornitzaileak (gakoak) barnean sartzeko egitasmoak garatzea Egitasmoen kopurua

profesionanlen arteko elkarri trukatzeko egitasmoak garatzea Egitasmoen kopurua

Euskara-programa Paziente eta senideei euskararen erabilera erraztea Euskara-programaren ebaluazioa

Komunikazioaren 

kudeaketa
Informazioa elebietan eskuratzeko bidea erraztea Euskara-programaren ebaluazioa

Osakidetzaren 1. helburu estrategikoarekin lerrokatua:                        

Pertsonak Osasun sistemaren-ardatz                                                                                    

1.1. helburua. Pertsonen eta herritarren osasuna babestea 

unibertsaltasunaren, elkartasunaren, ekitatearen eta kalitatearen 

printzipioen arabera, generoaren eta gizarte-egoera ahulenean 

daudenen ikuspegian eraginez                                                                                                          

1.2. helburua. Osasun-sistemaren kalitatea handitzea pazienteei 

ematenzaien zerbitzua hobetzeko, eta segurtasun klinikoan arreta

berezia jartzea                                                                                      

1.3. helburua. Herritarrei informazio eta arreta pertsonalizatua, osoa 

eta kalitatekoa ematea                                                                                                                                        

1.4. helburua. Herritarren partaidetza bultzatzea                                                                            

ASISTENTZIA-

MAILEKIN 

INTEGRATUA , 

ZAINKETA AZPI-

AKUTUETAN 

AITZINDARI, 

BERRITZAILEA, 

PAZIENTE, SENIDE ETA 

ERAKUNDEEN 

PARTAIDETZA

Zainketa aringarrien 

prozesua

 Segurtasunaren 

prozesua

Estrategia 

kudeatzeko 

prozesua

Jarduera klinikoko prozedurak eta gidak bateratzea ekitate-aldagaia 

zainduz eta  hala dagokionean espazio soziosanitarioa barnean sartuz...
Irizpidea jaso duten dokumentuak

Prozesu 

makroasistentziala
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9. Prozesu eta egitasmoetara hedatzea  

Helburu eta ekintza estrategikoak zedarritu ondoren, beharrezkoa da Ospitaleko 

prozesuen egiturara zabaltzeko urratsak planifikatzea. Horretarako matrize-azterketa 

egin behar da, batetik, Ikuspen-helburu estrategikoak ardatzarena, bestetik, helburu 

estrategiko eta Ospitaleko prozesuen arteko erlazioarena. 

Azterketa horretatik Arrakastarako Eragile Kritikoak (AEK edo FCE), alegia, 

aurreikusitako helburuak erdiesteko beharrezko baldintzak nahiz lorpen hori errazten 

dutenak. Arrakastarako Eragile Kritikotzat joko ditugu 2014-2020 aldirako planifikatu 

ditugun azken emaitzak (Ikuspenaren helburuak) . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKUSPENA

HELBURU ESTRATEGIKOAK

Ingurumen-estrategietan aurrera egitea 4 5 1 6 2 3 18
Gure prestazioen izari soziala indartzea 5 2 1 1 1 6 1 2 17
Profesionalen jardueran berrikuntza eta teknologiak sustatzea 6 2 1 6 2 2 17
Gure jarrera profesionalak berrorientatzea 4 4 1 1 1 1 6 2 5 5 25
Jasangarritasun ekonomiko- eta gobernantza- irizpidez 

lan egitea 6 6 5 2 4 4 23
Egokitzapen asistentzialak sustatzea xedea integratzailea dela 6 2 2 5 1 2 16

MATRIZEA ARRAKASTAREN ERAGILE KRITIKOAK IDENTIFIKATZEKO

Ospitale ondo 

integratua

Aitzindaria 

zainketa azpi-

akutuez hornitzen

Efizientziagatik 

ezagutua

Jasangarritasunagatik 

ezagutua

Jardunen 

gardentasunagatik 

ezagutua

ingurumenaren 

errespetua

Zentro ikartzailea 

irakaslea 

berritzailea

Paziente sendi 

eta 

erakundeenparte 

hartzea

Lanean 

diharduten 

pertsonen 

harrotasuna

EKARPEN-MAILA
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KOMUNIKAZIOAREN 

KUDEAKETA
ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

PAZIENTEAREN 

SEGURTASUNA 

KUDEATZEA

PROZESU 

ESTRATEGIKOAK

LAGUNTZA 

PROZESUAK
PERTSONEN KUDEAKETA

KUDEAKETA 

EKONOMIKO-

FINANTZARIOA

MAKROPROZESU ASISTENTZIALA

PROZESU

OPERATIBOAK

20140227 

PAZIENTEEN 

KUDEAKETA

              PROZESUEN MAPAG O R L IZ  O S P IT A L E A

H O S P IT A L  G O R L IZ

KOMUNIKAZIOAREN 

KUDEAKETA
ESTRATEGIAAREN KUDEAKETA

PAZIENTEAREN 

SEGURTASUNAREN 

KUDEAKETA

PROZESU 

ESTRATEGIKOAK

LAGUNTZA 

PROZESUAK PAZIENTEEAN KUDEAKETA PERTSONEN KUDEAKETA

KUDEAKETA 

EKONOMIKO-

FINANTZARIOA

GARUNEKO KALTEA

OSPITALIZAZIOA

ERREHABILITAZIOA
INTENSTSITATEA ALTUA

TRAUMATOLOGIA

OROKORRA

OSPITALEZ KANPOKO 

ERREHABILITZAZIOA 

INSTENTSITATE 

ERTAIN-BAXUA

OROKORRA OSPITALEZ KANPO 

PROZESU 

OPERATIBOAK

 20140227

MAKROPROZESU ASISTENTZIALA

OROKORRA OSPITALEKO UTR

OSPITALIZAZIOA

BARNE-

MEDIKUNTZA ZAINKETA ARINGARRIAK

ESTABILIZAZIOA
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10. Eranskinak  

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Partaideak  Prozesua Unitatea Kategoria 

Carlos Arribas  ADA Onarpena KSUko medikua 

Begoña Uribe Ezagutzaren kudeaketa Giza baliabid Teknikaria 

Iñaki Díaz Informática  eta informazioa (ezagutza) Informatika Teknikaria 

Xabier Intxaurbe Ezagutzaren kudeaketa (Ikerkuntza) UTR Fisioterapeuta 

Jasone Dobaran Komunikazioa 3.EZ Erizaina 

Alberto Santo Tomás GP&MC Kalitatea Teknikaria 

Mª Luz Seco Segurtasuna 2.ES Gainbegiratzailea 

Encarni Cabezuelo Segurtasuna (Zalantza gabeko identifikazioa) 3.EZ Gainbegiratzailea 

Iñaki Camiruaga Segurtasuna (UPP) 2ªI Gainbegiratzailea 

Susana Pinedo Garuneko kaltearen errehabilitazioa 2.ES Medikua 

M. Miranda Garuneko kaltea (Disfagia) 2.ES Medikua 

Ana Herrero Trauma eta erorikoen errehabilitazioa 1.ES Medikua 

Mª Mar García Errahabilitazio orokorra 2.EZ Medikua 

Valentín Riaño Zainketa aringarriak 3.EZ Medikua 

Estibaliz Ordoñez Zainketa aringarriak (Onkopaliatiboko terapia fisikoak) UTR Fisioterapeuta 

Teresa Pereira Estabilizazioa 3.ES Medikua 

Rafa Ilardia Farmazia eta medikazioko erroreak Farmazia Farmazeutikoa 

Begoña Bereziartua PEAZ ETA  garuneko kaltea PEAZ Gizarte-langilea 

Pilar Sabugal Altak Ospitalea Gainbegiratzailea 

Alberto Gordoa Lan-osasuna Lan-osasuna Lan-arriskuak prebenitzeko teknikaria 

Alfredo González Ingurumena Zerb.orokorrak Burutza 

Nekane Jauregui Errehabilitazioko tratamendurako laguntza UTR Gainbegiratzailea 

Inma Arranz Erosketak Erosketak Teknikaria 

Lisi Angusto   Osp.kanp.erreh Gainbegiratzailea 

Roberto Manjón Komunikazioa, ezagutzaren kudeaketa Euskera Teknikaria 

Iñaki Cámara   RX Erradiodiagnostikoko tekn.TER 

Carmen Rodriguez Estrategia Zuz.kudeatzail Zuzendaritzako kidea 

Isabel Montes  Ospitalizazioko makroa Zuz.medikoa Zuzendaritzako kidea 

 Regina Igartua Ospitalizazioko makroa Erizaintzako zuz Zuzendaritzako kidea 

Idoia Sagarminaga Giza baliabideak Giza baliab,zuz Zuzendaritzako kidea 

Juan Luis Lapuente Kudeaketa ekonomikoa eta erosketak Zuz.ekonomikoa Zuzendaritzako kidea 

María Landa Traumako errehabilitazioa 2.EZ Erizaintzako laguntzailea 

Ana Rosa Arteaga Segurtasuna Zerb.orokorrak Erizaina 

Rosa Sarria   UTR Erizaintzako laguntzailea 

Arantxa Iragüen ADA Onarpena Administrazioko laguntzailea 

Mª Luisa Marín   Ospitalea Zeladorea 

Isabel Egozkue Garbiketa eta hondakinak kentzea Garbiketa Zerbitzuetako langilea 

David López   Sukaldea Zerbitzuetako langilea 

Beatriz Raya   Neuropsikiatr. Neuropsikologoa 

Rafa Ibarrondo Ingurumena Mantentze-lanak Ofiziala 

Arantza Larrabaster   Informazioa Administrazioko laguntzailea 

Cristina Pérez Segurtasuna (Nutrizioa) Sukaldea Dietista 
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Parte hartzaileak  Erakundea 

 JOSE MANUEL FERNANDEZ GARUNEKO KALTEKO PAZIENTEA 

 ROSA MARIA GARCIA ZAINKETA ARINGARRIETAKO SENIDEA 

 IGNACIO GONZALEZ BIZKAIKO ERIZAINEN ELKARGOA 

 JOSEBA ACHUTEGUI BIZKAIKO MEDIKUEN ELKARGOA 

 JOSU ZUBIA OSASUN SAILA 

 CARLOS SOLA OSAKIDETZA: ERAKUNDE ZENTRALA 

 AGUSTIN  MARTINEZ GURUTZETAKO UNIBERTSITATE-OSPITALEA 

 JULEN BALLESTEROS S. ELOY OSPITALEA 

 JESUS LARRAÑAGA BILBOKO ESKUALDEA 

 ANTON ELORRIAGA URIBEKO ESKUALDEA 

 ANDER  LARRAZABAL EZKERRALDEKO ESKUALDEA 

 ENRIQUE MAIZ BARRUALDEKO ESKUALDEA 

LOURDES ZURBANOBEASKOETXEA  BIZKAIKO FORU-ALDUNDIA: GIZARTE-EKINTZA 

 ENRIQUE HILARIO UPV-EHU 

 JAVIER  MORATINOS S.JOSE DE CALASANZ 

 GALDER LASUEN EUSKALIT 

 JAVI VARGAS AMBULANCIAS BIZKAIA 

 MAITE  AZANZA SODEXO 

 IKER VILLANUEVA EUSKALDUNA (Garbitegia) 

LOREA MENDOZA BIOEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kanpokoa 
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Kanpoko World Café 
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Barruko World Café 

 

 


