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Donostialdea Erakunde Sanitario Integratuaren lehenespen-irizpideak Programa 

Kontratuaren 2019ko Deialdiaren Bottom Up berrikuntza-proiektuentzat. 

 

Lehenetsi gisa definitutako alternatibaren batekin bat datozen proiektuak hautatuko dira. 

 

Hauek sustatzen dituzten alternatibak lehenetsiko dira: 

 

1. Laguntza-egitura zehatzak egokitzeko prozesuak birdiseinatzea (Osasun Arloan zein 

etxebizitzetan), Erakunde Sanitario Integratuaren (ESI) integraziorako prozesuetara 

mugatuz, agente desberdinen arteko komunikazioa eta interakzioa sustatzeko, 

pazienteen kudeaketa optimizatu ahal izateko. 

a. Prozesu asistentzialak birdiseinatzea. 

b. Prozesu administratiboak eta antolakuntzakoak birdiseinatzea. 

2. Hauek guztiak garatzea: Berritzaileak eta haien ideiak modu aktiboan detektatzeko 

prozesuekin lotutako ESIren Eremu Klinikoko Prozesuak, ideia berritzaileak 

sustatzeko tailerrak kudeatzea, zentroaren sormen berritzailearen maila handitzea, 

agente parte-hartzaileen komunikazioa, informazioa modu seguruan partekatzea, 

langileen arteko lankidetza, Ezagutza Klinikoa Babesteko eta Merkaturatzeko 

prozesuak. 

3. Erakunde pribatuekin edo teknologia sanitarioak hobetzeko aukera eskaintzen duten 

beste osasun-zentro batzuekin aliantza estrategikoak garatzea, zentroaren teknologia 

sanitarioen portfolioari buruzko gogoeta egiteko eta, horietan oinarrituta, zentroaren 

beharrizan teknologikoei buruzko dosier bat egiteko aukera emateko. 

4. e-salud komunikazio-sistemak, lankidetza-plataformak eta arreta-ereduak lantzea 

osasun-arazo konplexuak edo tratamendua behar duten pazienteen (bigarren mailako 

ondorioengatik zaintza berezia eskatzen dutenak edo paziente adituaren rola garatu 

dezaketenak) jarraipena areagotzeko eta arreta jarraitua eskaintzen laguntzeko. 

5. Asistentziaren eta Ikerketaren inguruan aurrera egitea, ikerketa genetikoen eta 

molekularren erabilera bultzatuz eta aginduz, bai eta patologia desberdinetan ere, 

banakako terapia eraginkorragoak eta seguruagoak lortzen laguntzeko. 

6. Espezialitate kirurgikoetako berrikuntzak garatzeko ekintzak planifikatzea eta 

txertatzea, Donostialdea ESIko Ebakuntza-gela Esperimentalaren instalazioak 
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bereziagoak egiteko eta optimizatzeko, Biodonostia OII-Donostialdea ESIren barruan 

Espezialitate Kirurgikoen Talde Berritzaile bat Garatzen hasteko helburuarekin. 

7. Antolaketa-prozesuak birdiseinatzea, erakundeak informazioa paperean biltegiratu 

behar ez izateko eta erabakiak hartzerakoan eraginkortasuna handituko duten 

kudeaketa-tresnak lortzeko. 

8. Asistentziako jardunbideen egokitasuna hobetzea, onura klinikorik ekarrik ez dituzten 

zerbitzuak murriztuz, baina laguntzaren kalitatea bermatuz eta handituz, bai eta 

osasunaren emaitzak hobetuz. Horretarako, osasun-sistemaren baliabideak modu 

eraginkorrean eta jasangarrian erabiliko dira.  

9. Pazienteari segurtasuna ematea, etengabeko hobekuntza-zikloak ezarriz gorabeherak, 

aurkako gertakariak, zuzentzeko neurriak eta esku hartzen duten profesionalen 

ebaluaziorako neurriak ezartzeko. 


