
9. bertsioa, 2022ko uztaila 02 IOE 07 eranskina orria: 1 / 6 

 

 

 

EUSKADIKO mIBE-k IKERKETA-PROIEKTUAK (saiakuntza klinikoak ez 

direnak) EBALUATZEKO BETEKIZUNAK 

 

AURKEZTEKO EPEA: 

 
Oro har, E-mIBEk agiriak izapidetzeko onartzen ditu, hurrengo bileran ebaluatzeko, 

lehendabizikoz ebaluatutako azterketei dagokienez* bilera egin baino 10 egun 

lehenago bidaltzen direnean (Ikusi Egutegia). 

 
*Protokoloa, informazio eta baimen informatuaren orria eta ikertzaileen 

konpromisoa bederen, eta ahalik eta lasterren aurkeztu behar dituzte gainerako 

agiriak. 

 
Hala ere, bileren antolaketa kontuan hartuta, baliteke epe horiek aldatzea urteko 

bilera-egutegira egokitzeko. 

 
Premiazko ebaluaketa bat behar izanez gero, mesedez, jar zaitez harremanetan E- 

mIBEko idazkaritzarekin, deialdian epez kanpo sartzea baloratzeko. 

 

Gogoan izan Euskadiko mIBE-k sendagaiekin eta/edo osasun-produktuekin 

ikerketak (zentro bakarrekoak edo multizentrikoak izan) eta ikerketa-proiektu 

multizentrikoak baino ez dituela ebaluatzen. Nola jakin nire estudioa 

multizentrikoa den? 
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Tokiko IBEen kontaktuak ikus ditzakezu E-mIBEren web-orriaren esteka honetan:  

https://www.euskadi.eus/informazioa/ceic-kontaktuak/web01-a2ikerpr/eu/ 
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OHAR GARRANTZITSUAK: 

 

1. Formatu elektronikoko artxiboei argi eta garbi identifikatu ahal izateko moduko 

titulua jarriko zaie, artxiboa ireki beharrik gabe zer agiri den jakin ahal izateko. 

2. IKERTZAILE NAGUSIEK proiektu bat mIBEri aurkezten diotenean, komeni da 

ahalik eta lasterren aurkeztea, hau da, une horretan ESKURA dituzten agiriak 

ematea, eta gelditzen diren gainerakoak, gerorako uztea. 

3. Finantzaketa jaso ondoren BAKARRIK egin behar dituzten proiektuak, 

finantzaketa hori jasotzen dutenean ebaluatuko dira. Ordura arte, eta azterketa 

ondorengo bileretan ebaluatuko dela jasota gera dadin, mezu elektroniko bat 

bidaliko da, ondorengo bileretan ebaluatu dadin izapidetzeko onartu dela 

jakinarazteko, baina horrek ez du esan nahi proiektua onesten denik. 

4. Ikerketa-proiektuek bi azpi-proiektu jarraian egin beharra dakartenean (adibidez 

diagnosi-proba bat baliozkotu behar denean), proiektu bakoitza bere aldetik bidali 

beharko da, bakoitzaren ezaugarri metodologikoen deskribapenekin eta beren 

baimen informatu zehatzarekin. 

5. PROIEKTU HORRETAN LAGINAK ZENTRO PUBLIKO BATEAN JASOZ GERO, 

BIOBANKUARI JAKINARAZI BEHAR ZAIO. 

 
 

Ebaluazio-eskabidea tramitazio telematikoaren bidez egingo da esteka hau jarraituz:  

https://www.euskadi.eus/baimena/ceim-e-ikerketa-azterlanen- 

ebaluazioa/web01-tramite/eu/ 

 

Honako agiri hauek bidali beharko dira: 

 

 
 

 EAEtik kanpoko koordinatzailea duten ikerketa-proiektuei dagokienez, beste batzorde 

batek dagoeneko onetsita badaude, koordinatzaile horrek sinatutako agiri bat aurkeztu 

behar da, eta ikertzaile nagusiak EAEn parte hartzea onetsiko du horren bidez (ikus 

helbide honen ereduen fitxan: https://www.euskadi.eus/informazioa/produktu- 

sanitarioen-ikerkuntza/web01-a2ikerpr/eu/ ) 

1. LAGIN BIOLOGIKORIK GABE 
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 EAEko ikertzailearen/ikertzaileen konpromisoa (ikus eredua)  

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/ceic_proyectos/es_def/adjuntos/Mo 

delo-compromiso.pdf 

 EAEko ikertzailearen txosten laburra, honako hauek azaltzeko: praktika klinikoa – 

azterketa kliniko bat izanez gero–, proiektuaren garrantzia eta ikertzaile lantaldearen 

esperientzia. 

 Ikertzailearen curriculum vitaea, baldin eta E-mIBEk ikertzaile horren azterketa bat 

ebaluatzen duen lehen aldia bada. 

 Azterketa egiten duten zerbitzu nagusiaren onespena, betiere zerbitzuburua ez bada 

ikertzaile nagusia. 

 Memoria zientifikoa, bertsioa eta data barn 1; helbide honen ereduei buruzko fitxan 

dago haren eredua ikusgai: https://www.euskadi.eus/informazioa/produktu- 

sanitarioen-ikerkuntza/web01-a2ikerpr/eu/, eta gutxienez eduki behar dituen eremuak 

zehaztuta daude bertan. 

 Datuak biltzeko formularioa/orria 

 Baimen informatuaren agiriak, bertsioa eta data barn 1  gaztelaniaz (ikus eredua) 

 Beste mIBE batek azterlana baloratu badu, mIBE horren azken irizpena/txostena. 

 Datuak kudeatzeko plana: 

o Bildu beharreko datuak/aldagaiak eta zer datu-tratamendu egiten den: 

 Datuen tratamendua egiteko, ea subjektuen baimena eskatzen den. 

 Ea datuak identifikatuta edo kodetuta gordetzen diren, eta, horrela bada, 

datuen titularra identifikatzeko aukera ematen duen kodea nork zaintzen 

duen azaldu beharko da. 

 Ea anonimizazio- eta/edo seudonimizazio-prozesuak aplikatzen diren. Datu 

seudonimizatuak izanez gero, seudonimizazioa nork eta nola egingo duen 

jakinaraziko da, bai eta datuak ikertzaile lantaldeari nola helaraziko zaizkion 

ere. 

o Datuak eskuratzeko bidea (historia klinikoa / elkarrizketa pertsonala) eta 

horietarako sarbidea nork egiten duen. 

o Datuak biltegiratzeko aurreikusitako sistema, zenbat iraungo duen eta abian 

jarritako segurtasun-neurriak; datuak/datu-basea biltzeko inprimakia aurkeztu 

behar da. 

 Badagokio, memoria ekonomikoa aurkeztuko da. (Ez badagokio, aparteko probarik edo 

bisitarik ez ekartzeagatik, ikertzailearen txostenean jaso behar da) 
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1. puntuan aurretik zehaztutako agiriez gain, mezu elektroniko berean, honako hauek ere 

aurkeztuko dituzte: 

 
 Euskal Biobankutik datozen laginak erabiliko diren ikerketa-proiektu bat bada, 

Euskal Biobankuari lagapenaren ebaluazio etikoa egiteko eskaera ordezkariak 

sinatuta aurkeztu behar da.  

 Baldin eta laginak biobanku edo bilduma batean gorde behar badira, aipatu 

egingo dute, eta Karlos III.a Osasun Institutuan erregistratzeko izapideei buruzko 

informazioa emango dute. 

 Osakidetzako profesionalek web-orri honetan dagoen baimena emateko eredua 

erabiliko dute: https://www.euskadi.eus/informazioa/euskadiko- 

baimendutako-biobankuen-kanpoko-batzorde-etikoaren-ekintza/web01- 

a2ikerpr/eu/. 

 Baimen informatuaren orriak, bertsioa eta data jasota1, Ikerketa Biomedikoari 

buruzko Legean (uztailaren 3ko 14/2007 Legea) eskatutako informazioa eduki 

behar du. Baldin eta laginak eremu sanitariotik ateratzen badira, haien 

helmugari, biltegiratzeko kondizioei eta datuak babestearen arloko legeria 

betetzeari buruzko informazioa emango dute. 

 
1 Agirien bertsioak egitea: Honako hau da agirien bertsioak egiteko erarik erraz eta 
zabalduena: Agiriari bertsio-zenbaki bat eta data esleitzen zaizkio; esate baterako, 1. 

bertsioa, 2012ko urriaren 18koa. Bertsio hori Word agiriaren goiburuan edo oin-oinean 

txertatzen da (Menuan: ikusi, goiburua eta oin-oina). Era horretan agiri horren orri 
guztietan agertuko da bertsioa. 

 
 
 

mIBE-REN EBALUATZEKO BETEKIZUNEI BURUZKO ZALANTZA EDO IRUZKINIK BADUZU, JARRI 

HARREMANETAN ERAKUNDE HORRETAKO ADMINISTRAZIO-IDAZKARITZAREKIN. 

 
TEL.: – 945019296-945.015634 FAX.- 945.019200  helbide elek.: ceic.eeaa@euskadi.eus 

 

Posta-helbidea: Euskadiko mIBE. Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza. Lakua I eraikina, 4. 
solairua. Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

2. LAGIN BIOLOGIKOEKIN 
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EUSKAL BIOBANKUAREN DATUAK 
BERRIKUNTZA + IKERKETA + OSASUNA EUSKO FUNDAZIOA 
Leire Sánchez Gómez  
solicitudes.biobancovasco@bioef.eus 
www.bioef.org 
BECeko dorrea. Azkue erronda 1. 48902 Barakaldo. Bizkaia 
Telefono-zenbakia: 94.453.68.90 Faxa: 94.453.04.65 


