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5. I+G+b osasungintzan

Kalitatezko osasun-laguntza ezin da bereizi osasun-arloko ikerketatik eta 
berrikuntzatik. Horregatik, euskal osasun-sistema eta berau osatzen duten pertsonak 
I+G+b ekosistemaren funtsezko aktibo bat dira, euskal ikerlariei emaitzen aplikazioa 
azkartzea ahalbidetzen diena, pertsonen osasunaren mesedetan. Horrek guztiak, 
gainera, Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helburuak betetzen laguntzen du. Horrez 
gain, Euskadik badu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plan bat, non biozientziak-
osasuna binomioa hazkunde-arlo estrategiko bat den.

Euskadik helburu izan behar du osasun-ikerketan eta berrikuntzan Europako polo bat 
izatea, bai eta osasun-ekipamenduak eta -zerbitzuak ekoizteko erreferente bat ere.

Helburu hori bultzatzen jarraitzeko, 2021-2024 Osasun arloko Ikerketa eta 
Berrikuntza Estrategia berri bat eta osasun-ikerketarako tresna estrategiko berri 
bat onartuko dira, elkarren artean lerrokatuta, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
2030 Planaren eta RIS3 espezializazio adimenduneko estrategiaren esparruan.

Hori lortzeko funtsezko tresna metodologikoak honako hauek izango dira: osasun-
ikerketako sistemaren eta euskal enpresa-ehunaren, ehun zientifiko-teknologikoaren, 
instituzionalaren eta sozialaren arteko lankidetza, oro har.

2020ko esperientziak agerian utzi du I+G+btik egindako ekarpenak osasun-sistemaren 
beharrei ahalik eta erantzun onena emateko duen garrantzia, osasun-material 
estrategikoaren ekoizpena eta hobekuntza sustatuz.

Osasun-sistemak I+G+b erakunde multzo bat du, 4 ikerketa-institutuk (Bioaraba, 
Biocruces – Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune) eta buru korporatibo batek (BIOEF) 
osatua.

Osasuneko I+G+b erakundeen funtzionamendu koordinatua eta sarean aritzen dena 
errazteko, osasun-arloko ikertzaileen estatutu berri bat bultzatuko da, sistema zientifiko-
teknologikoarekin eta enpresa-sistemarekin duten harremana eta lankidetza errazteko. 
Era berean, aurrerapenak egingo dira pazienteek ikerketa- eta berrikuntza-prozesuetan 
parte gehiago har dezaten. Haien ekarpenei eta esperientziei esker, edozein hurbilketa 
metodologiko hobetuko da.

Gainera, interes berezia jarriko da I+G+bk gizonen eta emakumeen arteko ekitatea lortzen 
lagun dezan. Alde batetik, berariazko laguntza-programa berri bat jarriko da abian, 
ekoizpen zientifikoa eta emakumeek osasun-ikerketan duten parte hartzea sustatzeko. 
Bestetik, emakumeen osasun-arazoak eta patologia espezifikoak hobetzen saiatzen diren 
ikerketa-proiektuak bultzatuko dira.

Integrazio eta jarraitutasun asistentzialaren eredua sendotzeko, berrikuntzaren eta 
ikerketaren ikuspegi integrala indartuko da, osasun-sistemaren beharretara bideratuta.



 
EBALUAZIOA ETA  
KONTUAK EMATEA

Ikuspegi guztiak aintzat 
hartzen dituen osasun-
sistema.

 
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA ETA KOMUNIKAZIOA 
OSASUNGINTZAN

Gure osasun-sistema 
hobetzeko beharrezko 
tresna gisa.

 
PLANGINTZA

Prozesu dinamiko eta espezializatu gisa 
ulertzen da, Euskadin osasunaren egoera 
aztertu eta hobetzeko eta behar diren 
aldaketak egiteko.

 
AUTOGOBERNUAREN  
DEFENTSA OSASUNGINTZAN

Kalitatezko osasun-sistema 
sendo eta preziatu batean 
aurrera egiten jarraitzeko. 

Elementu instrumentalak


