
PERTSONEN AITORTZA 
FORMALERAKO METODOLOGIA 

ESKERTZE 



IKUSPEGIA 

ESTRATEGIA PERTSONAK 

Estrategia zabaltzeko ekintzak abiarazi. 

NABARMENTZEKOAK:   

       LIDERGOA 

       AITZINDARITZA 

       KONPROMISOA 

       PRAKTIKA ONEN ADIBIDEA

  

  
5. helburu estrategikoa: 

Pertsonak indartzea, talentua, 

lidergoa eta taldeko lana 

bultzatuz. 



GALDERAK 

• Nola aitortu erakundearen estrategia garatzeko laguntzen ari diren 

pertsonak?  

• Zer-nolako ezaugarriak izan behar ditu aitortza horrek?  

            

        TALDE FOKALA 

 2015eko iraila 

 

 

 

 



EZAUGARRIAK 

“Aitortzeko ezagutu behar da” 

Norbanakoen aitortza baino taldeen aitortza bultzatu. 

Zuzendaritzari, erdi mailako arduradunei, Batzordeei protagonismo 

eman.  

Aitortza zabaldu kanpo aliatuei, pazienteen elkarteei…  

Aitortzak erakunde osora zabaldu. 



 

 AITORTZA FORMALAREN EGITURA 



PROZEDURA 

Batzordeen proposamenak (haien arloko proposamenen 
feedbacka) 

Unitate eta Zerbitzuetako arduradunen proposamenak 

Zuzendaritza Taldearen proposamenak 

Zuzendaritza Taldeak lehenetsi (indibiduala eta adostua) 

 

G
e
re

n
tz

ia
 

Gerentziaren zorion-
gutuna/emaila 
saritutako 
proiektuaren 
erreferenteari 

P
e
rt

so
n
al

 S
ai

la
 

 

Saria jasoko duen 
taldeko kideen 
datuak baieztatu 

 

K
o
m

u
n
ik

az
io

a Eskertze ekitaldia 
antolatu 

 

Ekitaldi aurreko 
zabalkundea (2018tik 
aurrera, praktikarik 
gogokoena bozka 
daiteke intranetean) 

 



PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEA (LIME SURVEY) 



PROPOSAMENAK LEHENESTEKO BIDEA (LIME SURVEY) 

+ ZUZENDARITZA-TALDEAREN BALORAZIOA 



 
 

AITORTZAK 

2016 

 

14 sari 

4 aipamen 

408 pertsona 

 

 

2017 

15 sari 

2 aipamen 

323 pertsona 

 

2018 

16 sari+ gogokoena 

16 aipamen 

1186 pertsona 
 

 

45 Eskertze sari 

22 Eskertze aipamen 

1917 pertsonei aitortza 

+ 500dik gora langileek parte 

hartu dute haien praktikarik 

gogokoena aukeratzeko.  



1. Bronkiolitisa: gutxiago gehiago da 

Asistentzia-jarduketan gidaliburuetan jasotako gomendioak barneratzea (Barakaldo-Sestao ESIarekin elkarlanean). Pazientearen 

segurtasuna hobetzea, arreta eraginkorra ematea, pazientea prozesuaren ardatz bihurtzea, bere iritzia kontsultatuz. 

2. Leku atseginen proiektua 

Giroak zerbitzuen humanizazioan funtsezko eginkizuna betetzen du. Pazienteen eta profesionalen beharretara egokitutako 

leku eta gela atseginak, berritzaileak eta pertsonalizatuak diseinatu eta sortzen dituen lantaldeari aintzatespena (adibidez, 

Muskizko eta Kabiezeseko Pediatriako itxarongelak eta Pediatriako ZIUa). 

 

3 Ospitalea utzi baino lehen, argitu zalantza guztiak «Zalantzarik ez» 

Diziplina anitzeko talde batek altako komunikaziorako protokolo bat garatu du (Digestio Zerbitzuko gidaritza), Design 

Thinking metodologia erabiliz. Altaren garaian pazienteek eta profesionalek aktibazio eta gogobetetze handiagoa izatea 

eta pazienteen eta haiekin dauden pertsonen aldetik informazioa hobeto ulertzea. 

.  

 9. Kirurgialariek trebezia kirurgikoak bereganatzeko prestakuntza-programa (laparoskopia eta 

mikrokirurgia) 

Hainbat espezialitate kirurgikok partekatutako programa. Simulazioa eta ikaskuntza sekuentziala erabiliz, jakintzak eta 

trebeziak ezagutarazi eta nazioarteko estandarren arabera ebaluatzen dira. Laparoskopiarako simulazio-ekipo propioak 

diseinatzea. UPV/EHUrekiko eta Biocruces OIIrekiko elkarlanean garatua. 

.  

 10. . ACOMPAÑA-LAGUNTZEN 

Ospitaleratuta dauden bitartean bakarrik egoten diren pertsonei borondatezko zerbitzuak eskaintzen dizkien elkartea. Bere bisitek 

oso balorazio ona jasotzen dute; izan ere, ospitaleratzeko une zailetan oso beharrezkoa den presentzia lasaigarria eskaintzen dute. 

 

ZENBAIT ADIBIDE 



ZENBAIT ADIBIDE 



Eskerrik asko! 


