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 1. Zuzendari Gerentearen aurkezpena 
EFQM Bikaintasun ereduaren alde egiten dugu, ospitalearen elementu eraldatzailea 
den heinean, osasungintzan ditugun erronkei arrakastaz aurre egiteko aukera izateko. 
Ereduan sinesten dugu, hobekuntzan inplikatuta dagoen kultura eratzailea bultzatzen 
duelako,  baita  aldaketaren  kudeaketa  eta  emaitzen  ebaluazioa  sustatu  ere.  Horrez 
gain,  iden tate ezaugarritzat nahi ditugun kudeaketa elementu aurreratuak gehitzea 
ahalbidetzen du: Berrikuntza eta Sormena. Estrategian  txertatua eta emaitzei begira 
ikusten dugu Berrikuntza, era horretan balioa eta onura‐itzulera eransten bai tu. 

Gainera, Plan Estrategiko honek pazientearekiko arreta eredua aldatzea erraztu behar 
digu  eta  Gurutzetako  Unibertsitate  Ospitaleko  eta  Ezkerraldea‐Enkarterriak  eskual‐
deko Lehen Mailako Arreta bateratzeko oinarriak jarri. 

Zentzu honetan, atsegin handiz 2014‐2016  urteetarako Gurutzetako Unibertsitate Os‐
pitalearen Plan Estrategikoa aurkezten dizuet. 

San ago Rabanal Retolaza dk. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen Zuzendari Gerentea 



2. Metodologia eta proiektuaren atalak 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak parte hartze handiko hausnarketa estrategikoa egin nahi izan du, Interes Talde guz‐
en presentzia eta ekarpenekin, 2014‐2016 hirurtekoan heldu behar ditugun erronkak planifikatzen  lagunduko diguten 

tresna erraz eta berritzaileak erabiliz gainera. 

Berrikuntza eta Sormena kudeaketarako baliozko tresnatzat  jotzen ditu Ospitaleak, eta momentu honetan horien aldeko 
apustu garbia egiten ari da. 

Aukeratutako metodologiak  Edward  de  Bonoren  “Pentsatzeko  6  txapel”  eta  “Alboko  Pentsamendua”  bezalako  sormen 
tresnak eta “World Café” bezalako parte‐hartze tresnak bateratzen ditu. 

Proiektuan 300  lagun  inguruk hartu dute parte, gure profesionalek, beste erakundetako partaide eta enpresek eta baita 
pazienteek ere. 

 
 
 
PROIEKTUAREN ATALAK 
Prozesua hiru ataletan oinarritu da batez ere; 

1. atala: Definizio Estrategikoa. GUOko Zuzendaritza Taldearen parte‐hartzearekin 2013ko urria eta azaroan Xedea, 
Ikuspegia, Balioak eta Helburu Estrategikoen proposamenak definitu ziren.  



   
2. Fasea: Sormena eta parte‐hartzea.   GUOko hainbat profesional sormen tekniketan trebatu eta gero, horiek sei 
sormen tailer dinamizatu zituzten abendu eta urtarrileko hilabeteetan. Tailerrak plan berriko sei helburu estrategi‐
koekin  lotu ziren. Saio bakoitzak 4 ordu  iraun zuen, 104  lagunek hartu zuten parte eta kanpo  interes taldeak %35 
izan ziren. 

 

3. Fasea: Komunikazioa eta parte‐hartzea. Hedapena emateko eta  lagun gehiagok parte hartzeko 2014ko otsaila 
eta martxoan hiru “World Café” saio egin ziren, 198 lagunek hartu zuten parte eta %14 kanpo interes taldeak izan 
ziren. 

Lehen “World Café”ra aurreko tailerren batean parte hartu zuten lagun guz ak gonbidatu ziren, bai eta GUOko Zu‐
zendaritza Kontseiluko kideak ere. 

Bigarren “Worl Café”a GUOko buruei zuzendu zitzaien eta hirugarrena, buruei ez ezik, kanpo interes taldeei ere bai. 

Hausnarketa estrategikoaren prozesu guz an erakunde hauen parte‐hartzea izan dugu: 

 

Bilboko Udala, Basque Biocluster, BEAZ (DFB), Bellota, CAF, CIC Microgune,  
Corporación Patricio Echeverria, DENOKKIN, DIGIPEN, Begoñazpi Ikastola, San Nikolas Ikastola,  

Kronigune, Microdeco, Tecnalia, Domine Hotela, Enkanterri‐Ezkerraldea Eskualdea,  
 Bilbo Eskualdea, Gipuzkoa Eskualdea, Uribe Eskualdea, Bioef, 

OBERI, OIKER, Galdakao‐Usansolo Ospitalea, San Carlos Unibertsitate Ospitalea (Madril),  
Policlínica Guipuzcoana, BioCruces, UPV/EHU, IHOBE, EVE, OSAKIDETZA, Osasun Saila,  

EHU: Medikuntza eta Erizaintza Fakultateak, Mungia, Barakaldo, Portugalete eta Leioako Udalak, 
IFAS, Grifols, Olimpus, Merck Group, Asociación de Pacientes FEDER,  I 
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3. Testuingurua 
Zein testuingurutan kokatzen da Hausnarketa Estrategiko hau  

Krisi ekonomikoa eta horren eragina aurrekontuetan, eta jasangarritasun kontzeptuaren lehentasuna  

Gero eta handiagoa eta konplexuagoa den eskaera: zahartzea, kronikotasuna eta mendekotasuna   

Herritarren itxaropen handia eta informazio maila altua  

Teknologia Berrien aukera  

Osasun publikoa eta pribatua bateragarri egiten duen osasun‐sistema   

Lehen Mailako Arretarekin integrazio estrategia, Osakidetzako Planak jasoa. 

2015‐2016an Urdulizeko Ospitalea martxan jarriko da  



Aukeren laburpena 

  Ereduaren aldaketa zirkuituak berriz ere diseinatzeko aukera bat da, era horretan, pazientea erdian jartzeko. Zehazki, 
paziente kronikoak hobeto artatuko dira eta sistema eraginkorragoa izango da bikoiztasunak gutxituko direlako.  

  Erizaintzako funtzio berrien garapenean aurreratzeko aukera. 

  Eskaintzen dugun informazioaren kalitatea eta erabiltzaileekiko harreman eredua hobetzeko aukera. 

  Lehen Mailako Arretarekin elkartzea eta eremu  soziosanitarioari  irekitzea bada aukera maila bakoitzak pazienteari 
buruz duen ikuskera aberasteko , baita garapen profesionalerako aukera ere. 

  Eraginkortasuna  irabazteko  beharrak  adorea  ematen  digu  hobeto  ebaluatzen  ikasteko,  teknologia  hobeto  hauta‐
tzeko, berriztatzeko, gure baliabideak hobeto kudeatzeko, eta lehenesteko. Ahalegin horiek guz ek etorkizuneko osa‐
sun publikoaren jasangarritasuna bermatuko dute.  

  Proposamen teknologikoak egunean egoteko eta ikasteko sustagarri dira.  

  Finantziazio  iturri berriak  zein proiektu berriak heltzeko, beste  sektore eta enpresekin aliantzak  bilatzeko  sustaga‐
rriak. 

  Osasun arloan, nazioarteko erreferentzia izateko aukera, integratuago dauden ereduen eraldaketan. 

  Enpresa eremuan, izena irabazteko aukera, testuinguru desafiatzaile honetan aldaketa konplexua maneiatzeko gauza 
izateaga k.  



Arriskuen laburpena 

  Profesional askori aukera  ikustaraztea eta, era berean,  inplikatzea erronka  izango da. Hainbat profesionalek eredu 
berriaren abantailak argi ez ikustearen arriskua dago. 

  Egun dugun teknologia mailari eusteko dagoen finantziazioa nahikoa ez izatea. 

  Baliabide murrizketen aurrean,  interes gabeko pertsonala edota osasun pribatua nahiago duena izatea (azpiegitura, 
trebakuntza, lan baldintza eta abarren horniduran eragina izan dezakeen neurrian). 

  Jakinaren gainean dauden erabiltzaileek, ahaldunduek eta ak boek proba gehiago etab. eska dezakete eta asistentzia
‐presioa gehitu (osasun pribatu k desbideratua eta zuzena) 

  Lehen Mailako Arretarekin integrazio prozesuak paziente kronikoetan gehiegi ardaztea (eta gutxiago akutuetan) 

  Aldaketa prozesuan zehaztu gabeko puntuek erabiltzaile zein profesionalei nahasmena eragitea.   

  Argitasun faltak pazienteak baliabide/ mailarik egokienean ez artatzea eta kostua handitzea. 

  Erakundearen tamaina zailtasun gehigarri bat izan daiteke integrazio funtzional eta opera boan  

  Teknologia berriaren eransketa modu eraginkorrean ez egitea, eta era horretan, kostuak handitzea emaitzetan fun‐
tsezko hobekuntzarik gabe. 

   Bizkaian osasun pribatuarekin bizikidetzak planifikazio arazoak sortzen ditu, baita ikuspuntu ekonomiko k eskaera‐
rik gares ena jasotzeko aukera ere. 



Abiaburua: lorpenak eta erronkak  

Ak boak 
Handiak gara. Eragin handia daukagu: ekonomikoa, soziala, media koa. 

Profesionalak 

  Eremu askotan erreferente teknikoak. Lehenengo Ligan jokatzen dugu. 

  Trebakuntza handiko profesionalak, espezializazioa. 

  Profesional talde garrantzitsuetan lidergoa eta mo bazioa daude. 

  Profesionalak ezagutzera ematen dira, euren espezialitate ingurunean trakzio lana egiten dute (lidergoa daukagu eta 
harreman kapital garrantzitsua) 

  Badaude profesional taldeak jada ikuspegi aldaketa egiten ari direnak, lanari ekiteko zein emaitza integratuei eta 
asistentzia‐emaitzei arreta emateko. 

Azpiegiturak 

  Ondo garatutako asistentzia‐azpiegituraz gain, puntako teknologia daukagu.  

Kudeaketa 

  Informazio asko daukagu 

Pazienteak 

  Erabilerraztasuna eta informazioa eskatzen duten pazienteak ditugu, arreta eredua berriz ere pentsarazten digutenak 
(arreta parte‐hartzaileagoa izateko)    



Erronkak 
Profesionalak 

  Proak bitatea falta zaigu. Makineria mugitzeko eta koipeztatzeko arazoak daude. 

  Horizontalean lan egiteko gaitasuna, estamentuen artean integratuta egotea, LMArekin, … prozesuak, diziplina anitzeko 
lana. 

  Asistentzialaren mikro‐ikuskera eraistea falta da (nire zerbitzua) eta osasunaren kudeaketa integralaren ikuskerara pa‐
satu (pazientea) 

  Lidergo eredu bat falta da eta estrategiarekin bat egiten duen prestakuntza. 

  Komunikazio gaitasuna, informazioa, emozioen kudeaketa etab. hobetu dezakegu. 

Azpiegiturak 

  Teknologiak erronkak aurkezten dizkigu uneoro. Kulturan integratu behar dugu teknologia lehenesteko eta op miza‐
tzeko era, ikuspegi orokorrago baten bidez (nire zerbitzu k haratago). 

  Erronka teknologia hautaketa sistema zatzea da, maila asmatu eta horri eusteko. 

  Zaharkitzearekin bukatu. 

Kudeaketa 

  Informazio sistemak integratzea falta da, dagoen informazio guz a erakundearen maila guz etan kudeatu ahal izateko 

  Kudeaketa‐sistemak asistentzia‐sistemekin gurutzatu. 

  Sarean gehiago lan egin beste ospitaleekin. 

Pazienteak 

  Pazienteekin daukagun harreman eredua aldatu behar dugu. Partaidetza gehiago eman behar diegu eta zenbait eraba‐
kiren aurrean ahaldundu. 



4. Xedea 
 Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea Osakidetzako osa‐
sun‐erakunde bat da, erreferente diren goi‐mailako zer‐

bitzu espezializatuak eskaintzen dituena. 

 

Herritarren osasuna hobetzeko, eta ezagutza zein be‐
rrikuntza erabilgarria sortzeko lan egiten dugu, osasun‐
sistemaren eta gizartearen jasangarritasunaren bila. 



5. Ikuspegia 2016 

 
Pazienteekiko arreta‐eredua eta antolaketa zein kudeaketa‐eredua 
ERALDATU dituen ospitale bat ikusten dugu, kalitatean, segurtasu‐

nean eta espezializazioan, baita eraginkortasunean zein berrikuntzako 
ahalmenean ere irabazi duena. 

 

Aldaketa horiek Lehen Mailako Arretarekin integratzeko oinarriak fin‐
katzeko aukera eskaini digute . 



6. Balioak 
Profesionaltasuna. Ezagutza eta eskarmentu tekniko handia daukagu eta pazientee‐
kin daukagun  tratuan   eta hurbiltasunean bikaintasunaren alde egiten dugu. Gure 
laneko emaitzak hobetzeko etengabe ikasten dugu.  
 
Taldea. Emaitzarik onenak lortzeko ospitale barruko zein kanpoko lagun eta taldee‐
kin koordinatzen gara. Badakigu errespetua, komunikazioa, prestutasuna eta kon‐
fiantza direla taldeak eraikitzeko osagaiak. 
 
Ardura. Pazienteekin konpromisoa daukagu, helburuak betetzearekin, gizartearekin 
eta osasun sistemaren  jasangarritasunarekin. Gure  lanean eraginkorrak gara, gar‐
dentasuna eta sen ona daukagu. Gure ak bitatearen eragina ebaluatzen dugu.  
 
Irekitasuna eta berrikuntza. Eraldaketari zabalik gaude eta “berria” aurrera egiteko 
eta handitzeko aukera da guretzat. Gure ezagutza zein beste erakundeena sorme‐
nezko irtenbide baliotsuak proposatzeko erabiltzen dugu.  



7. Helburu Estrategikoak 



NORABIDEA 

  Antzemandako  asistentzia‐kalitatea  hobetu,  bai  harremanetan, 
bai informazio, hurbiltasun, tratu zein erosotasun eta harrera alde‐
k. Paziente eta familiartekoen hizkuntza‐eskubideak bermatu. Os‐

pitalearen  “giza artze”prozesuan  aurrerakada  esanguratsua  pro‐
posatzen dugu. 

 
  Jardute  klinikoaren  aldakortasuna murriztu  eta  pazientearen  se‐

gurtasuna hobetu prozesukako kudeaketa ezarriz. 
 
  Informazio garrantzitsua eskura  izaten erraztu eta erabakiak har‐

tzeko  orduan  haien  parte‐hartzea  bultzatu. Osasun  arloan  eran‐
tzukizun partekatuaren kontzeptua garatu. 

 
  Arreta pertsonalizatua pazientearen profilaren arabera (kronikoa, 

patologia anitzekoa, akutua, emakumea eta umeak) 
 
  Zirkuituak erraztu, burokrazia murriztu arreta bizkortzeko. 
 
  Pazienteekin harreman‐komunikazio modu berriak. 
 
  Kalitate teknikoan bikaintasun mailak irabazi: diagnos koetan eta   

lehentasunezko tratamenduetan eraginkortasuna. 

PROIEKTUAK 

1. Humanizazio Plan bat osatzea,  asistentziaren  informazioa,  tratua, 
erosotasuna eta antolamendua hobetu ahal izateko.  

2. Prozesukako kudeaketa Ospitalean  zabaltzea, asistentziaren alda‐
kortasuna eta emaitzen hobekuntza jomugan.  

3. Segurtasun Klinikoko Plana gauzatzea, asistentzia sanitarioaren be‐
rezko arriskuak gutxitzeko eta profesionalen artean segurtasuneko 
kultura sustatzeko.  

4. Historia kliniko elektronikoaren erabilera egonkortzea, pazientea‐
ren erregistro kliniko guz ak barne hartuta, eta papera ‐informazio‐
euskarri bezala‐ desagerraraztea. 

5. Bikaintasun klinikorantz urratsak ematea, prak ka klinikoetako gi‐
dak erabiliz eta prozedurak garatuz. 

6. Paziente eta senideen hizkuntza eskubideak bermatzea, hizkuntza 
normalizaziorako Osakidetzaren bigarren plana aplikatuz.   

HE1 Pazienteari balioa eranstea, bere gogobetetzea eta segurtasuna hobetuz 



NORABIDEA 

 

Lehen Mailako Arretarekin eta gizarte zerbitzuekin izango den inte‐
grazioa dela eta, mailen arteko kooperazioa sustatzea eta ezarri be‐
harko diren antolamendu‐eredu  zein  sistemak diseinatzea da helbu‐
rua. Hau lortzeko egingo dugu lan: 

  Laguntza koordinatua eta integratua sustatu. 
  Dagokion  laguntza mailan erabilerraztasuna hobetu  lehenetsitako 

eran . 
  Gizarte‐sisteman  koordinazio  soziosanitarioa  bultzatu  gizarte‐

sistemako beste eragileekin, kronikotasun, zahartze eta mendeko‐
tasun erronkei erantzuna emateko. 

  Prebentzioa  azpimarratu,  bizitza  ohitura  osasuntsuak  sustatu  eta 
pazienteak erabakietan parte‐hartzera bultzatu. 

  Lehen  Mailako  Arretako  sistemekin  batera  integratuak  izan  be‐
harko diren informazio sistemen egokitzapena hasi. 

  Pazientearen asistentzia integrala errazten duten IKTak gehitu. 
 
Gainerako ospitaleekin sarean  lan egiteari eta espezializazioa  indar‐
tzeari  dagokionez,  helburua  da  epe  ertainera  plan  bat  egitea  eta 
beste ospitaleekin sarean lan egin ahalko duten zerbitzuak iden fika‐
tzea. Urdulizko ospitalearen irekierak ospitale bien zerbitzu‐zorroaren  
planifikazio koordinatua egitera behartzen du. 

 

PROIEKTUAK 

1. Paziente kroniko eta akutuen arreta‐eredua definitu eta ezartzea, 
erantsitako balioa gehitzea  helburu.  

2. Gobernantza‐eredua  definitu  eta  onartzea,  ESI  era  eraginkorrean 
kudeatzeko.   

3. Lehentasuneko  asistentzia‐arloak  iden fikatzea,  eta  diziplina/
zentro anitzeko taldeak sortzea horiek hobetzeko.  

4. Osakidetzako beste hainbat ospitalerekin batera, prebalentzia  txi‐
kiko  prozedura  konplexuak  iden fikatzea,  talde‐lanaren  bitartez, 
adituagoak izateko eta emaitza hobeak lortzeko.  

5. Paziente akutu eta kronikoentzat telemedikuntza/teleasistentziako 
proiektuak  iden fikatu, garatu eta ezartzea, eta haien eraginkorta‐
suna neurtzea.  

6. Osakidetzako  beste  hainbat  erakunderekin  batera,    estra fikazio‐
eredu bat garatzea, horrek bide emango bai gu pazienteak haien 
asistentzia‐premien arabera modu eraginkorrean sailkatzeko. 

7. Urdulizko Ospitalearen Plan Funtzionalaren definizioan parte har‐
tzea. 

8. Erakunde  sozio‐sanitarioekin  lankidetza‐hitzarmenak  definitu  eta 
gauzatzea.  

HE2 Integrazio‐eredua eta sareko lana garatzea, paziente kroniko eta akutuen 
arreta berriz diseinatuz eta goi‐mailako espezializazioa bultzatuz.   



NORABIDEA 

IKERKUNTZA 

  Biocruces  Osasun  Ikerkuntzako  Ins tutuaren  bidez  Ospitalearen 
ikerketa bideratu. Ospitalearen eta Ins tutuaren estrategia lerroka‐
tzea da helburua, era horretan, asistentzia eta  ikerketaren arteko 
indarra handia izateko. 

  Osakidetza sareko beste ikerketa Ins tutuekin bikaintasun ikerketa 
koordinatua sustatu. 

  Ikerketa  traslazionala  bultzatu  asistentzia‐eragina  duten  ikerketa 
lerroak lehenetsiz. 

  Taldeen jarraipena ziurtatu, ikertzaile berriak antzeman, belaunaldi
‐aldaketari aurre egiteko. 

IRAKASKUNTZA 

  Unibertsitate Ospitaleko  eredua  garatu  eta  gizartearen  beharrei 
erantzuna eman profesional bikainak prestatzeri dagokionez . 

  Gradu aurreko prestakuntza ereduaren eraldaketa erronka handia 
daukagu  (medikuntza eta erizaintza), Boloniako baldintzetara ego‐
kitzeko. Unibertsitatearekin lankidetzan era proak boan lan egin. 

  Gradu aurreko, gradu ondoko eta   etengabeko prestakuntzari ko‐
herentzia eman. Eskumen eredua  finkatu gradu ondoko prestakun‐
tza espezializatuan. 

 

PROIEKTUAK 

 
1. Plan bat osatzea BioCruces eta GUOren arteko harremana  ikusta‐

razteko, profesional zein proiektuen arteko loturak egituratuz.  

2. Ikerkuntzako  Prestakuntza  Plan  koordinatu  bat  gauzatzea    GUO 
eta  BioCruces Ins tutuko profesionalentzat. 

3. Biocruces Ikerkuntzako Ins tutu bezala akreditatzea. 

4. GUO/ Biocruces ikerketa‐prozesua gauzatzea. 

5. Ikerkuntza  eta  Irakaskuntzako  beste  zentro  batzuekin  koordina‐
zioa bultzatzea, eta lankidetzako hitzarmenak gauzatzea.  

6. Azpiegitura Plana, BioCrucesekin lotua. 

7. Ospitaleko profesionalentzako gradu aurreko prestakuntza plana 
garatzea. 

8. Irakaskuntzako  profesionalen  eta  ikasleen  estatutu‐proposamen 
bat osatzea.  

9. “Unibertsitate Ospitalea”ren kontzeptua definitu eta garatzea. 

10.Erizaintzako espezialitate berriak garatu eta ezartzea (gradu ondo‐
koa). 

11.Erizaintzako prestakuntza‐ibilbideen proiektu korpora boa zu‐
zendu eta ebaluatzea (etengabeko prestakuntza). 

HE3 Bikaintasuna sustatzea ikerkuntzan eta irakaskuntzan 



NORABIDEA 

  EFQM Bikaintasun Eredua zabaldu, beste erakundeekin konparazio
‐erreferentzia izango baita. 

  Informazio‐sistema integratuak, konparagarriak, gardenak eta ga‐
rrantzitsuak, erabakiak hartzeko lagungarri. 

  Kudeaketaren deszentralizazioa. Kudeaketa eta ebaluazio ekono‐
mikoaren kultura eta ohitura zabaldu lider asistentzialei. 

  Zerbitzu‐zorro berriaren ebaluazio eta lehenespen ekonomikorako 
tresnak garatu. 

  Erantzukizun  Sozial  Korpora borako  kultura  eta  poli ka  sortu. 
Jarduera honek gizartean sortzen duen giza‐, ekonomia‐ eta  ingu‐
rune‐eraginaren gaineko hausnarketa eta erabakiak zabaldu. 

  Laneko  segurtasun  eta  prebentzio  planetan  aurreratu,  OSHAS 
egiaztagiriaren estandarrak jarraituz 

  Hornitzaileak kudeaketa erronketan sartu. Beraiekin itun estrategi‐
koen kultura eta prak ka garatu. 

  Gastu multzo handien op mizazioa:  langileak, farmazia eta mate‐
rial sanitarioa. 

  Gardentasun kultura eta prak ka sortu. Profesionalen artean eta 
ospitalearekin erlazionatutako eragileekin informazio garrantzitsua 
trukatu.(*) 

 

HE4 Kudeaketa‐eredu jasangarri bat garatzea EFQM ereduan oinarriturik eta 
Erantzukizun Sozial Korpora bora zuzenduta. 

 

 

 

PROIEKTUAK 

1. Ospitalearen EFQM autoebaluazioa gauzatu, eta hobekuntza‐planen bi‐
dez jarraipena egitea.   

2. Pazienteko kudeaketa‐sistema ezartzea. 

3.  Zerbitzuekin  kudeaketa‐kontratuen  Plana  ezartzea.  Kudeaketa‐
kontratuek  integrazioari  buruzko  adierazleak  jasoko  dituzte  ,  LMArekin 
adostuak.  

4.  Informazio‐sistema  Integratu, gardena, eta kudeaketa  integralari begira 
diseinatzea.  Horrek  esan  nahi  du  kudeaketa‐maila  guz etan  muntako 
aginte‐koadroak egongo direla. 

5.  Energia  eta  Ingurumenaren  kudeaketa‐sistema  ezartzea  (ISO‐14000 
ziurtagiria) 

6.  Ebaluazio Ekonomikorako metodologia ezartzea 

7.  Lan Arriskuen Prebentziorako sisteman aurreratzea. OHSAS ziurtagiria. 

8. Azpiegitura eta teknologien  inbertsio‐plan bat osatzea datozen hiru ur‐
tetara begira.  

9. Hornitzaileekin aliantzak kudeatzeko Proiektua  abiaraztea. 

10.Material Sanitarioaren Logis kako proiektua. 

11.Erantzukizun Sozial Korpora boa (ESK) Ospitalean ikustaraztea eta me‐
moria egiaztatzea.   



NORABIDEA 

  Ospitalea  eta  Euskal  Osasun  Sistemak  bizi  duen  eraldaketa mo‐
mentuak  lidergo partekatua eskatzen du espezialitate  guz etako 
profesional askoren artean. 

  Sistemaren  jasangarritasunerako,  asistentzia‐taldeak  kudeaketa 
integralean gehiago  inplikatu eta   ardura handiagoa hartu behar 
du, kudeaketa ekonomikoa barne.  

  Proiektu zehatzerako eta burutu behar den eraldaketarako lidergo 
mota definitu behar dugu.  Lidergo  teknikoa  eta  kudeaketa  lider‐
goari buruz ari gara.  

  Ondorengo urteetan, belaunaldi‐aldaketa progresiboa egongo da 
eta horretarako prestatu behar gara. 

  Ondorengo urteetan, zenbait eskuduntza garatu beharko dira, ko‐
munikazio, kudeaketa eta taldean lan egiteko trebetasuna adibi‐
dez, ospitalean lan kultura berria sortuz, koordinazio eta talde‐lan 
garai berrietan beharrezkoa. 

  Diziplina anitzeko  taldeak bultzatu  (ospitale barrukoak  zein  kan‐
pokoak) eremu asistentzial eta ez‐asistentzialetan, baita ezagutza 
partekatzeko eta prak ka onerako  foroak sustatu ere. Sarean  lan 
egiteko  kultura  sortu  nahi  da,  proiektuaren  helburu  orokorretan 
guz on parte‐hartzea laguntzen duena. 

  Urdulizeko Ospitalea irekitzeak pertsonala egoki planifikatu eta 
neurriak ezartzea eskatzen du, zerbitzu‐zorroarekin koherentzian.  

 

 

PROIEKTUAK 

1. LIDERGOA proiektua berrikusi eta eguneratzea (eredua definitzea, 
egungo  liderrak  eta  lider  posibleak  iden fikatzea,  trebatzea,  eba‐
luatzea eta komunikatzea). 

2. Plan bat osatzea belaunaldi‐aldaketa bermatzeko. 

3. Diziplina anitzeko taldeen sorrera bultzatzea beste proiektu batzu‐
etan berariaz aurreikusi ez diren gai zehatzetan, (adibidez paziente 
onkologikoa, farmaziako batzordea…). 

4. Diagnos ko argi bat edukitze aldera, lan‐taldeak zerrendatzea, be‐
raien  funtzionamendua  hobetzeko  eta  metodologia  zein  barne‐
arauak sortzeko.  

5. Lanbide‐prestakuntzako Plana, lehentasun estrategikoekin lerroka‐
turik:  lidergoa, segurtasuna, arreta eta komunikazioa, prozesukako 
kudeaketa, adierazleen kudeaketa, LMAko prestakuntzarekin koor‐
dinatzea, e.a. 

6. GUOren  aintzatespen‐plana  osatzea  (irakaskuntza,  ikerkuntza, 
parte hartzea, segurtasuna, berrikuntza, e.a.). 

7. Plan lla  planifikatu  eta  dimentsionatzea,  zerbitzu‐zorroaren  eta 
geroko integrazioaren arabera.  

HE5 Diziplina anitzeko eta zentro anitzeko lidergoaren eta talde‐
lanaren garapena sustatzea.  



NORABIDEA 

  Ospitaleak Berrikuntza ikuspegi honen alde egiten du: 

  Emaitzei  begirako  berrikuntza,  balio  prak koa  eransten  duena:  
etekinak pazienteari , itzulkin ekonomikoak, pres gio‐irabaziak. 

  Berrikuntzako  itzulkin  ekonomikoaren  kudeaketa  azpimarratzea 
garrantzitsua  iruditzen  zaigu, baita  “merkatuko”  ikuspegia erabiliz 
proiektuei ekitea ere. 

  Berrikuntza  Irekia,  beste  atal  zein  eragilerekin  harremana  izaten 
bilatu, produktu eta  zerbitzu berriak elkarrekin  sortu eta diseina‐
tzeko. 

  Berriztatzea guz on kontua dela uste dugu. Lagun guz en parte‐
hartzea eta  laguntza erraztu nahi dugu, diziplina anitzeko  ikuspegi 
baten bidez, lanbide guz etako taldeei zabaltzeko. Berrikuntza kul‐
tura sortu nahi dugu. 

  Berrikuntza  egoki  sistema zatu  eta  kudeatu,  prozesu  bat  bezala. 
Berrikuntzarako espazioak eta momentuak sortu behar dira. 

  Berrikuntzako  liderrak  behar  dira, mo bazioa  eta  enpa a  duten 
lagunak eta talentuak mobilizatzen dakitenak. 

  Berrikuntza  ikustea,  komunikatzea  eta  partekatzea  garrantzitsua 
da. 

 

PROIEKTUAK 

1.  Parte hartzeko espazio eta metodologiak zabaltzea,  ideiak sortu eta bi‐
deratzeko: ideia‐plataforma, sormen‐ eta ko‐sorkuntzako tailerrak...  

2. Berrikuntzaren  lehentasuneko  ildoak  definitu  eta  Berrikuntzako  Plana 
onartzea.  

3. Berrikuntzako proiektuak enpresekin lankidetzan.  

4. Aliantzak kudeatzeko eredu berritzaile bat definitzea, sormena eta koo‐
perazio‐sareetan txertatzea  bere baitan hartzen dituena.  

5. Berrikuntzako prozesua diseinatu eta ezartzea, berrikuntzako agente guz‐
ak barne hartuz eta Osasun Sailaren estrategiarekin lerrokatuz.   

6. Berrikuntzarako  finantziazio‐ahalmena  handiagotzea,  finantziazio‐iturri 
eta bide berriak aztertuz.   

7.  Teknologiaren  eta  Lehiakortasunaren  zaintza‐sistema  bat    ezartzea 
GUO/BioCruceserako.  Gure  berrikuntzei  begira,  aurrea  hartzea,  joerak 
ezagutzea eta merkatu berriak miatzea ahalbidetuko digu horrek. 

8. Berrikuntzarako, esplorazio‐kontu bat garatzea.  

9. GUO gizartera irekitzea: gizarte‐berrikuntzako proiektuen garapena. 

10.Ezagutza kudeatzeko foroak eta bideak iden fikatu eta sistema zatzea 

11. GUO /BioCruces marka‐irudi berritzaile bat sortzea. 

HE6 Berrikuntza irekiko eredu bat bultzatzea  



8. Video graphic recording 

https://www.youtube.com/watch?v=JrTUa9G-cTo

