
34. EROSKETA PUBLIKO BERRITZAILEA ekimena 
 

Ekimenaren izena EROSKETA PUBLIKO BERRITZAILEA (EPB) 

Ekimenaren 
laburpena 

Administrazio publikoek enpresa-berrikuntza bultzatzeko duten 
eginkizuna indartzea da Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) 
ekimenaren helburua. Euskadiko Osasun Sistemak, bereziki, merkatuan 
ez dauden eta bere beharrei erantzuten dieten ondasun eta zerbitzuen 
ikerketa eta garapenean parte hartu nahi du, baita horiek finantzatu ere 

Ekimenaren 
hasiera-data 

2015 Ekimenaren amaiera-
data 

Zehaztutako amaiera-
datarik ez dago 

Erakunde nagusia 
edo koordinatzailea 

OSASUN SAILA ETA OSAKIDETZA 

Jardun-eremua 
 

Lehentasunezko arlo estrategikoak Markatu X batekin 

Fabrikazio aurreratua Energia Biosanitarioa 

  X 

Aukera-esparruak Markatu X batekin 

Elikadura Hiri-habitata Ekosistemak Kulturaren 
eta 

sormenaren 
arloko 

industria 

    

 
Ekimenaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer 
erronkari erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.  

 
Administrazio publikoek enpresa-berrikuntza bultzatzeko duten eginkizuna indartzea da 
Erosketa Publiko Berritzailearen (EPB) ekimenaren helburua. Euskadiko Osasun Sistemak, 
bereziki, merkatuan ez dauden eta bere beharrei erantzuten dieten ondasun eta zerbitzuen 
ikerketa eta garapenean parte hartu nahi du, baita horiek finantzatu ere. 
 
Ekimen hau ZTBP Euskadi 2020ren policy-mixaren barruan jasota dago, eta Osasun arloko 
ikerketa eta berrikuntzarako estrategiaren «Eragina» ardatzaren helburuetako bati ere 
erantzuten dio; Euskadiko osasun-sistemak aberastasuna edo balioa sortzen laguntzeaz 
dihardu helburu horrek. Zehazki, berrikuntzen garapena bultzatzeko helburuari erantzuten dio. 
 
2015ean izandako aurrerapenak 

 Osakidetzan Erosketa Publiko Berritzailearen Bulegoa sortzea: 

o 2159/2015 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 
zuzendari nagusiarena. Honen bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren 
Erosketa Publiko Berritzailearen Bulegoa sortu, bere osaera ezarri, eginkizunak 
esleitu eta osatzen duten kideak izendatzen dira. 

 

 Osakidetza: Ekonomia eta Finantza Zuzendaritza, Asistentzia Sanitarioko 
Zuzendaritza, Asistentzia Sanitarioko Zuzendariordetza, Erosketa, Obra eta 
Zerbitzu Estrategikoen Zuzendariordetza, eta Informatika eta Informazio 
Sistemen Zuzendariordetza 

 Osasun Saila: Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza. 

 Ekimena ezarri eta hedatzeko prozesua, prozedurak eta tresnak definitzea. 

 Erronka Teknologikoak (osasun-sistemaren beharra) identifikatzea, ideia edo irtenbide 



berritzaileen deialdi irekirako oinarria.  

o 2160/2015 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 
zuzendari nagusiarena. Honen bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak 
Erosketa Publiko Berritzaileko prozesuak artikulatzeko proposatutako erronkei 
erantzun berritzaileak emateko ideien deialdi irekia onartzen da. 

 Lehen erronka teknologikoak (elkarrizketa teknikoak hasteko): Jarduketak 
hauetan: Larrialdi eta Etxeko Laguntza; Larrialdien Kudeaketa; Pazientearen 
segurtasunaren hobekuntza; Historia soziosanitarioa; Baheketa Programa; 
Pazientearen Ahalduntzea. 

 Bidean: Osakidetzaren webgunean komunikazio- eta interakzio-kanala irekitzea, eta 
lizitazioen aurretiko lehen elkarrizketa teknikoak (erronka teknologikoei buruz). 

 

 

MAGIC (Mobile Assistance for Groups Individuals within the Community - STROKE 
REHABILITATION) Europako proiektua: 

Europako MAGIC ikerketa-proiektuaren barruan (Osakidetzak Gorlizko ospitalearen bitartez 
parte hartzen du proiektu horretan) iktusa izan duten pazienteen osasun- eta gizarte-zaintzan 
aldaketa esanguratsua dakarten IKT irtenbideen merkaturatu aurreko erosketa publikoko 
esperientzia bat garatzen ari dira, etxean ondoren haien susperraldia optimizatzeko. Europako 
beste herrialde aurreratu batzuetan erosketa publiko berritzaileari nola heltzen dioten ikasi ari 
da Osakidetza esperientzia horren bidez. Ipar Irlandarekin sinatutako elkar ulertzeko 
memorandumaren ekintza-planaren parte da proiektu hau. 

 

MAGIC proiektua FP7 ikerketarako esparru-programaren barruan garatzen da, gai honetan: 
«PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported 
by ICT».  

 

Hona hemen proiektuaren kideak: Ipar Irlanda (koordinatzaileak), Italia, Irlanda, Luxenburgo, 
Txekiar Errepublika, Euskadi (Gorliz ospitalea), Katalunia, Finlandia eta Danimarka. Azken sei 
kideek behatzaile gisa parte hartzen dute. 

 

Proiektuak 3.632.804 euroko aurrekontua du guztira. 

 
 

 

  


