


   Kudeaketa planaren helburuak 

Kudeaketa Plana 

 Helburuak  

  

Gida Plana 

Kalitate asistentziala hobetu 

 
Funtzionamendu gastuaren 

kudeaketa 

Organizazio asistentziala 
hobetu 

Integrazioa 

Pertsonal gastuaren 
kudeaketa 



      Informazio-iturriak 

Or.2017 ESI+  
CP + RSC 

 

Osakidetzako lerro 
berriak 

Beste dokumentu 
korporatibo batzuk 

Kudeaketa Plana 

Helburuak 

Erizain Open Space 



      Osakidetzaren erronkak eta 
proiektu estrategikoak 2017-2020 



Arreta pertsonarengan jarri eta  

osasun emaitzetan 

1. Lerro estrategikoa 



        Helburu estrategikoak 

Dibertsitate funtzionala duten 
pertsonen irisgarritasuna 

Osasunerako sarbidean ekitate eta unibertsalitatea 

Genero ikuspegia pertsonak 
artatzerakoan 

Pertsonengan oinarritutako arreta 
Artatzea humanizatzeko plana 

 

Hautatutako hizkuntza ofizialean arreta 
  



Pazientearen ahalduntzea- Herritarren parte hartzea-gizartea 

 Helburu estrategikoak 

Gizartean izan duen 
eragina neurtu 

Gizarte aliantzak 
ezartzea 

Paziente Bizia 
Programa 

Araba ESIko segurtasun plana 

Pazientearen 
Segurtasuna 
Larrialdietan 

Segurtasun gertakarien 
kudeaketa /kontrako 

gertakariak 

Desnutrizioaren 
Prebentzioa 

Gernu-ihesaren 
Prebentzioa 



        Helburu estrategikoak 

LMA 
Eskaera kudeatu 

Ekitate irizpideen bidez 

Irisgarritasun 
kirurgikoa 

Kanpo 
kontsultetarako 
irisgarritasuna 

Proba Osagarrietako 
irisgarritasuna 

Arreta jarrai eta 
urgentearen 

berrantolaketa 

Irisgarritasuna hobetu 

Osasun emaitzak lortzera bideratutako arreta  

Lehentasunezko 
eskaintza-estrategia 



2. Lerro estrategikoa 
Osasuna sustatu eta gaixotasuna 

prebenitu 



 Helburu estrategikoak 

Ohitura osasuntsuak sustatu eta jarduera 
komunitarioko jarduerak bultzatu 

Adikzio Plana 
 

PADI Txertoen estaldura Haur obesitatearen plana 

Prebentziorako populazio programak 



 Helburu estrategikoak 

Hesteetako minbiziaren 
bahetzea 

Umetoki-lepoko 
minbiziaren bahetzea 

Bularreko minbiziaren 
bahetzea 

Populazioaren bahetze programak 



3. Lerro estrategikoa 
Integrazio asistentziala eta kronizitatea 



Helburu estrategikoak 

Arreta Integratua 

PAI 
I. Bihotzekoa  

PAI 
2. Diabetesa 

  

PAI 
 EPOC 

PAI  
Min kronikoa 

PAI  
Arreta jarraia eta 

Urgentea 

ACSC 



        Helburu estrategikoak 

Paziente kroniko 
konplexuaren bide 

asistentziala 

Plan onkologiko 
integrala 

Gaixotasun espezifikoak dituzten jende multzoen arreta 

Mailarteko koordinazio/komunikazioa 
Aringarrien arreta 

estrategikoa 



Helburu estrategikoak 

Informazio sistema kliniko integratua 

Preskripzioaren erabilera egokia 



Helburu estrategikoak 

Koordinazio soziosanitarioa 



4. Lerro estrategikoa 
Kudeaketa korporatiboaren kultura eraikitzen ari 
diren profesionalak 



Helburu estrategikoak 

Lidergo kontzeptua/ Liderrak 
identifikatu/konpetentziak zehaztu 

Pertsonalaren asebetetzea ezagutzeko 
sistematika bat ezarri 

Topaketa eremuak: saio 
bateratuak/ world kafea 

Ezagutzarako Plataforma digitalak 
bultzatu: Parte Hartu, Osagune 
 

Araba ESIko Formazio Plana 

Pertsona klabeen eta liderren gaitasuna garatzeko plana 

Inplikazioa/Parte-hartzea 

Ezagutzaren kudeaketa/Formazioa 



Helburu estrategikoak 

OHSAS Ziurtagiria 
18001 

Arrisku psiko-sozialen ebaluazioa 

Profesionalei egiten zaien harrera 
lanpostuko hizkuntza erabilerari 

buruzko informazio indartu 

Formazio eskaintza 
zabaldu 

Bitarteko agintariak inplikatu 
euskara planaren difusio eta 

kudeaketan 

II. Euskara planaren 
ebaluazioa 

2017 hizkuntzaren normalizaziorako kudeaketa plana  

Segurtasuna eta Osasuna 

Botika arriskutsuak 



5. Lerro estrategikoa 
Kudeaketa aurreratu jasangarria eta  

sistema sanitarioaren modernizazioa 



Helburu estrategikoak 

Efektibotasun eta eraginkortasun asistentziala 

“Desinbertsio” Estrategiak 
 

Bisio korporatiboa Erremintak 

Estandarizazioa, normalizazioa, benchmarking-a eta praktika onak 

Prozesu asistentzialetan erresoluzio altua 
Larrialdietako zerbitzuak PAUak 



Helburu estrategikoak 

Kudeaketa aurreratua 

Estandarizazio, normalizazio, 
benchmarking eta praktika onak 

Kudeaketa aurreratuko eredua  
Eratzunkizun 

Sozialaren memoria 
 

Kudeaketa erraminten 
aprobetxamendua 

Informazio sanitarioko sistema 



Efizentzia eta modernizazio teknologikoa 

Berritze teknologikorako 
batzordea 

Elektro medikuntzaren 
integrazioa 

Eskuratze 
modalitateak 

Parke teknologikoaren azterketa 

Helburu estrategikoak 



Helburu estrategikoak 

Iraunkortasun eta efizientzia energetikoa 

Iraunkortasun energetikoaren 
plana 

Eraikuntza, instalazio eta 
mantenimendurako irizpide 

korporatiboak 

Erosketa berdeko irizpide 
homogeneo eta 
korporatiboak 

Hondakinen eta ingurugiroaren kudeaketa 



Helburu estrategikoak 

Aurrekontuetako efizientzia eta jasangarritasuna 

Agintarien organigrama Organizazioen arteko txosten 
korporatiboak 

Kudeaketa gastua 

Gastuen jarraipena 



Helburu estrategikoak 

Kontratazio administratiboaren eredu berria 

Hornitzaileekin lan taldea Kontratazio administratibo berrira 
egokitzea 

Erosketa eta kontratazio 
administratiborako batzordea 



Helburu estrategikoak 

Azpiegitura fisikoak modernizatu eta berritu 

Gida Plana Zerbitzu zentralen blokea Instalazioen eraikuntza 

Osasun zentro berria Proiektu berriak Erreformak 



6. Lerro estrategikoa 
Berrikuntza, Ikerketa eta Irakaskuntza 



Berritantak Ezagutza sareak eta 
aliantzak sortu 

Berrikuntzaren kultura sustatu 

Berrikuntza prozesua berritu 

Berrikuntza batzordea hedatu 

Enpresekin elkarlana Pilotaje korporatiboak Plataformetan txertatu 
Ideak finantzatzeko gaitasuna 

handitu 

Berrikuntza potentziala 
identifikatu 

Ideien behatokia 

Helburu estrategikoak: BERRIKUNTZA 



Helburu estrategikoak: IKERKUNTZA 

Ikerlanetan emaitzak handitu 

Ikerketa Proiektuak>%15    
(n=214) 

 nazioartekoak> %10 
 

Doktoradutza tesiak 
>%10   (n=19) 

Publikazioak 
>%10  (n=235  FI=800 pts) 

%60   1. eta 2. cuartil 

Patenteak eta markak 
>%30 (n=6)   >%50 (n=4) 

Bikaintasun/Enpresa sareetan parte hartzea handitu 

Bikaintasun sareetan parte hartu 
>%10  (n=8) 

Enpresekin elkarlana eraiki 
>%65  (n=8) 



2018-2022 Bioarabako Plan Estrategikoa garatu 

Taldeak, arloak, 
plataformak bultzatu 

Espazioak eta 
ekipamenduak jarri 

Liberazioen  estrategia Ikerketa jardunaldiak sustatu 

Helburu estrategikoak: IKERKUNTZA 



Helburu estrategikoak: IRAKASKUNTZA  

Irakaskuntza kalitate kudeaketa planaren 
hobekuntza jarraia 

Irakaskuntzako erakunde gisara, ESIaren 
erakargarritasuna eta ikusgarritasuna sustatu 



Erraminta formatibo berritzaileak txertatu 

Irakaskuntzako beste egitura batzuekin sortutako 
elkarrekiko harremanean aurreratu 

Eskaintza linguistikoan aurrera joan 

Helburu estrategikoak: IRAKASKUNTZA  




