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AURKEZPENA

BIOEF (Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna + Eusko Fundazioa) 
EAEko sektore publikoko fundazio bat da, eta 2002an sortu 
zen, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak bultzatuta, Euskadiko 
osasun-sisteman ikerkuntza eta berrikuntza sustatzeko. 
Lankidetza, komunikazio eta elkarlanerako esparru bat 
da fundazioa, erkidegoan, Estatuan eta nazioartean, 
osasun-alorreko ikerkuntza eta berrikuntzan diharduten 
 sektoreei dagokienez. Osasun-alorreko eta sektoreen arteko 
programa eta politikak funtsatzen laguntzen du BIOEFek, 
osasun-sistemak kalitate eta lehiakortasun handiagoa izan 
dezan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan aberastasuna eta 
garapen sozioekonomikoa sortzen laguntzeko. Fundazioa 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean  
(ZTBES) inskribatua dago, eragile berezien kategorian.

Hala, batetik, BIOEFek eta, bestetik, Osasun Ikerketarako 
Institutuek osatzen dute Euskal Osasun Sistema Publikoaren 
I+G+B arloko erakundeen sarea (Bioaraba, Biocruces 
Bizkaia eta Biodonostia Osasun Ikerketarako Institutuek eta 
 Kronikgune Osasun Zerbitzuen Ikerketa Institutuak; guzti-
guztiak ZTBESko eragileak). BIOEFen egitekoa zera da, 
ikerketa-institutuekin batera, I+G+B arloko kudeaketa-
irizpide bateratuak eta prozedurak ezartzea, besteak 
beste, honako xede hauek lortzeko: sistemari Espainian 
eta nazioartean aitortutako ikerketa eta berrikuntzako 
datu eta adierazle nagusiak ematea. Hala, jarduera horiek 
bistaratzeaz gainera, horien jarraipen eta ebaluazioa 
egiten eta esparru horretako erabakiak hartzen ere 
lagunduko dute.

Hori posible egiteko, I+G+Ba kudeatzeko sistema informatiko 
berbera eta bakarra erabiltzen da sisteman (Fundanet).

Dokumentu honetan, Euskal Osasun Sistema Publikoak 
2020an I+G+B arloan garatutako jarduera eta emaitza 
nagusiak daude bilduta, orokorki hartuta.
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Osasun-sistemak I+G+B 
arloko erakunde multzoa 

du; 4 ikerketa-institutu 
biltzen dira bertan 

(Bioaraba, Biocruces 
Bizkaia, Biodonostia eta 

Kronikgune), baita goiburu 
korporatiboa ere (BIOEF).

I+G+B jardueretan 
nahasitako 2.789 

profesional; horien % 66 
emakumeak.

Ikerketa eta berrikuntza Osasun Sailaren ildo estrategi-
koetako bat da, biak ala biak ezinbesteko tresnak baitira 
osasun-arloko emaitzak hobetzeko, osasun-sistema eral-
datzeko eta euskal gizartearen garapen ekonomiko eta 
sozialari laguntzeko. Ildo estrategiko gisa, Osasun Sailak 
2020rako Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Es-
trategia aurkeztu zuen 2016an. Lehendabizikoz, estrategia 
bat zuzendu zen Euskal Osasun Sistema Publikoan ikerke-
ta eta berrikuntza sustatzeko eta espezializazio adimen-
tsurako estrategia bat garatzeko –RIS3–, 2020rako Zien-
tzia, Teknologia eta Berrikuntza planarekin loturik. Horrela, 
lehentasunezko eremu gisa definitu da biozientzia-osasun 
arloa, energiarekin eta fabrikazio aurreratuarekin batera. 
Osasun-sistemak I+G+B arloko erakunde multzoa du heda-
penean laguntzeko; 4 institutu biltzen dira bertan (Bioara-
ba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune), baita 
goiburu korporatiboa ere (BIOEF). Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak dira 5 erakunde 
horiek.

Osasun-sistema publikoan 2020an gauzatutako I+G+B ar-
loko jarduerak jarraian irudikatzen diren zenbait daturen 
bidez laburbil daitezke.

2.789 profesionalek parte hartu zuten I+G arloko jardue-
retan; pertsona horietako gehienak sorospen-jarduera eta 
ikerketa-jarduera aldi berean egiten duten osasun-profe-
sionalak dira. Horietatik %  66 emakumeak dira. Dedika-
zio partzial hori dela medio, jardunaldi osoko baliokideta-
sun-terminotan emanda, 704 pertsona dira horiek guztira. 
400 Ikertzaile Nagusi (IN) zeuden. 
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no gehiago: onkologia, neurologia, mikrobiologia eta gaixo-
tasun infekziosoak, eta endokrinologia. Proiektu bolumen 
nabarmena duten beste espezialitate batzuk dira gibeleko 
gaixotasunak, gaixotasun kardiobaskularrak, traumato-
logia eta kirurgia ortopedikoa, eta hematologia. 2020an 
abiarazitako azterlan klinikoei dagokienez, neurologia eta 
onkologia arloetan egin dira azterketa kliniko gehien, eta, 
ondoren, hematologian, erreumatologian, dermatologian 
eta gaixotasun infekziosoetan. Azterlan klinikoetan bolu-
men nabarmena izan duten beste espezialitate batzuk izan 
dira pediatria, barne-medikuntza, kardiologia, oftalmo-
logia, arnas-aparatuko espezialitatea, alergia eta immu-
nologia, eta lehen mailako arreta. Horretaz gain, aurrera-
pen-fase desberdinetan (erakartzea, aztertzea, garatzea, 
transferitzea eta merkaturatzea/sisteman sartzea) dau-
den 446 berrikuntza-proiektu daude sisteman erregistra-
tuta (2020ko abenduko datuak).

Euskal Osasun Sistema Publikoa, halaber, euskal bioes-
kualdearen parte da. Ekosistema hori biozientzien eta 
osasunaren sektorea garatzea bultzatzen duten izaera 
desberdineko erakundeek osatzen dute. Zentzu horretan, 
osasun-sistemak laguntza ematen du eta hainbat enpre-
sarekin lankidetzan aritzen da produktu berriak garatu eta 
baliozkotzen, eta, halaber, I+G+B proiektuetan lankidetzan 
aritzen da hainbat eragilerekin, hala nola unibertsitatee-
kin, BERC zentroekin, IKZekin, eta korporazio teknologi-
koekin. 2014an Innosasun programa martxan ipini zene-
tik (osasun-sistemaren, enpresa-sektorearen eta lotutako 
eragileen arteko elkarrekintzarako mekanismoa, berrikun-
tzaren alorrean antzemandako beharrei erantzuna ema-
teko), 2020ko abendura arte, osasun-sistemak EAEko 153 
erakunderen 329 laguntza-eskaera jaso ditu, gehienbat 
enpresa txiki eta ertainenak (112). 

Honako hauek osatzen dituzte osasun-arloko I+G arlo-
ra bideratzen diren finantza-baliabideak: barne-gastua 
(osasun-sistema publikoaren ekarpena: baliabide pertso-
nal eta materialak) eta kanpo-finantzaketa. Oro har, I+G 
arloan egindako gastua (egikaritu dena) 50,5 milioi eu-
rokoa izan da 2020an.

I+G+B arlorako sistemak guztira 22,4 milioi euro lortu zi-
tuen kanpo-finantzaketa gisa 2020an (urte horretan edo 
hurrengoetan baliatzeko), aurreko urtean baino % 27 ge-
hiago. Finantzaketa eskuratzeko bide nagusia deialdi pu-
blikoak izan dira (finantzaketa lehiakorra - guztizkoaren 
% 70). Gainerako % 30 I+G+B arloko zerbitzuen faktura-
ziotik eratorria da (kanpo-erakundeek kontratatutako 
ikerketa, funtsean, azterlan klinikoak), baita akordio eta 
hitzarmenetatik eratorria ere (dohaintzak, adibidez). Fi-
nantzaketa-iturriei dagokienez, %  38 Euskal Administra-
zio publikotik dator; horren barnean nabarmendu beharra 
dago Osasun Sailetik jasotakoa (% 60), eta, haren ondo-
ren, eremu pribatuko erakunde edo ekimenetatik jasotakoa 
(%  28), Estatuko Administrazio Orokorretik jasotakoa 
(%  21) eta nazioarteko erakundeetatik jasotakoa, batez 
ere, Europako Batzordetik (% 13).

Osasun-sistemak sare eta plataforma ugaritan parte 
hartzen du Estatuan zein nazioartean, eta funtsezko atala 
da Euskal Autonomia Erkidegoa Europako EIP-AHA (Euro-
pako Zahartze Aktibo eta Osasungarriaren aldeko Elkar-
tea) ekimenaren barruan Reference Site gisa aintzatesteko 
–ahalik kalifikazio altuenarekin: lau izar eta Bikaintasuna-
ren ziurtagiria–.

2020an osasun-sistemak kanpo-finantzaketako 843 ikerke-
ta-proiektutan (54, nazioartekoak, batez ere Europakoak) 
eta 869 azterlan klinikotan parte hartu du. Gaikako arloen 
arabera, 4 espezialitatek bildu dituzte proiektuen % 50 bai-

2020an osasun-
sistemak

kanpo-finantzaketa 
duten 843 ikerketa-

proiektutan parte 
hartu du

Onkologia, neurologia, 
mikrobiologia, 

gaixotasun 
infekziosoak eta 

endokrinologia dira 
proiektu aktibo gehien 

dituzten eremuak

I+G arloko gastua 
50,5 milioi eurokoa 

izan da
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56 garapenez osatuta dago (34 garapen teknologiko, osasu-
neko IKTen arloko 19 garapen eta hiru garapen antolake-
ta- eta/edo kudeaketa-berrikuntzaren esparruan); jabetza 
 intelektualaren eta industrialaren ikuspegitik, honako  
ezaugarri hauek dituzte: 21 patente-familia, 3 erabilgarri-
tasun-eredu, 10 marka-erregistro, sekretu industrial gisa 
babestutako 7 asmakuntza eta jabetza intelektualeko es-
kubideez babestutako 18 garapen.

2020an, autonomia, estatu zein Europa mailako I+G+B 
arloan indarrean dagoen esparru estrategikoaren azken 
urtean, hurrengo urteetako jarduera orientatuko duten 
helburu eta ekintzak ezartzeko esparru estrategikoa defi-
nitu da (Osasun Sailaren 2021-2024 esparru estrategikoa; 
EZTBP Euskadi 2030; 2021-2027 urtealdirako Espainiako 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Estrategia; Horizon 
Europe 2021-2027 esparru-programa).

Innosasun programari esker, 50 enpresak portfolioa hobe-
tu dute, osasungintza arloko 46 teknologiak (gaixotasunak 
diagnostikatzeko eta monitorizatzeko sistemak, roboti-
ka-sistemak, medikuntza birsortzaileko terapiak, besteak 
beste) aurrera egin dute garapen eta baliozkotze klinikoko 
faseetan, eta 75 enpresak merkatura bideratutako orien-
tazioa hobetu dute. 

Osasun-sistemaren I+G+B orokorreko jardueraren ba-
rruan, 2020an nabarmendu behar da zer proiektutan parte 
hartu den, askotan kanpoko erakundeekin lankidetzan, ko-
ronabirusaren pandemiak planteatzen dituen erronkei hel-
tzeko: prebentziotik eta diagnostiko goiztiar, fidagarri eta 
azkarretik hasi eta tratamendura bitarte; gaixotasunaren, 
haren estadio eta konplikazioen azterlan klinikoa; SARS-
COV-2 birusaren karakterizazio biologikoa; azterlan epide-
miologikoak; osasun orokorrarekin lotutako azterlanak eta 
osasunak gizartean duen inpaktua. Planteatutako erronkei 
erantzuteko, sistemak I+G+B arloko jarduera areagotu du 
eta, horretarako, ehun bat proiektu eta azterlan klinikotan 
lan egin du.

Neurtzen diren emaitza nagusiak dira ekoizpen zientifikoa 
eta zorro teknologikoa, hau da, jabetza intelektuala eta/
edo industriala babesten duten I+G+B arloko garapenen 
multzoa, zeina kanpo-erakundeek merkataritza-ustiape-
nerako egiten dituzten transferentzia-ekintzen xede baita, 
merkatuan eskuragarri dauden edo/eta praktika klinikoan 
edo osasun-kudeaketan inplementatu diren garapen be-
rritzaileen xede ere bai. Ekoizpen zientifikoari erreparatu-
ta, argitalpen gehienak nazioarteko aldizkarietan egiten 
dira (% 87). 2020an, 1456 artikulu argitaratu dira inpak-
tu-faktorea duten aldizkarietan; horien erdia –% 56– lehen 
kuartileko aldizkarietan argitaratu dira, eta %  21 lehen 
dezileko aldizkarietan. Zorro teknologikoari dagokionez, 

02

Neurtzen diren emaitza 
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zientifikoari eta zorro 
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Osasun Sailaren 2021-2024 Esparru Estrategikoa1 (6 
elementu instrumentaletako bat da I+G+B) eta Zien-
tzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2030 Plana 
funtsezkoak dira zientziaren eta teknologiaren arloko 
helburuak lortzeko, azken horretan koordinatzen baitira 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko era-
gile zientifiko teknologikoak (Osasun Ikerketa Institutuak, 
horien artean) eta enpresak.

1  Hemen kontsulta daitezke Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailaren 2021-2024 aldirako Esparru Estrategikoa 
eta EZTBP Euskadi 2030: https://www.bioef.org/eu/
dokumentuak-eta-estekak/

https://www.bioef.org/eu/dokumentuak-eta-estekak/
https://www.bioef.org/eu/dokumentuak-eta-estekak/
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Osasun-sistemak I+G+B arloko erakunde multzoa du; 4 
ikerketa-institutu biltzen dira bertan (Bioaraba, Biocruces  
Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune), baita goiburu korpo-
ratiboa ere (BIOEF).

Era berean, Euskal Osasun Sistema Publikoa zientzia, tek-
nologia eta berrikuntzaren euskal sistemaren parte da; sis-
tema hori izaera desberdineko erakundeek osatzen dute, 
hala nola enpresek, osasun-arloan espezializatutako agen-
te zientifiko-teknologikoek (IKZ, BERC zentroak eta zentro 
teknologikoak) eta unibertsitateek, eta haiekin elkarlan 
estuan jarduten da. Izan ere, ekosistema horren funtsezko 
nodoa da osasun-sistema, ez I+G+B arloan duen gaitasuna-
rengatik soilik, baizik eta, horrez gain, balidatzaile, preskrip-
tore, erabiltzaile eta erosle ere badelako.

Halaber, osasun-sistemak ikerketako sare eta plataforma 
ugaritan parte hartzen du Estatuan eta nazioartean, eta 
Euskal Autonomia Erkidegoa Europako EIP-AHA (Europako 
Zahartze Aktibo eta Osasungarriaren aldeko Elkartea) eki-
menaren barruan Reference Site gisa aintzatesteko fun-
tsezko atala da.

Haren ikerketa-jardunerako, abangoardiako azpiegitura 
zientifiko-teknologikoak ditu, eta horien bidez ikerketa bio-
medikoko erronka handiei hel diezaieke, eta erreferente gisa 
kokatu.

Azkenik, gobernamendu- eta ikuskatze-organo batzuek 
Euskal Osasun Sistemaren I+G+B arloaren nabarmenta-
suna, bikaintasuna eta etika zaintzen dute; Ikerkuntza Klini-
koko Batzorde Etikoak, Ikerketa Batzordeak eta Berrikuntza 
Batzordeak, eta Osasun Ikerketarako Institutuen kanpoko 
aholkularitza-batzorde zientifikoak.
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02. irudia. 
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Euskal osasun-esparruko ikerkuntza gauzatzen duten 
osasun-profesionalek ikerketarekin batera uztartzen di-
tuzte beren sorospen-jarduerak.

I+G arloko jardueretan 2.789 pertsonak lan egiten dute; 
2020an, arduraldi osoko 704 lanposturen baliokidea da 
hori. Tartean nahasitako pertsonen %  66 baino gehiago 
dira emakumeak. Sisteman 400 Ikertzaile Nagusi (IN) dau-
de, eta horien % 53,25 emakumeak dira.

Osakidetzako langileen (handik datoz ikerketa garatzen 
duten pertsona gehienak) batez besteko adina handia da. 
Errealitate hori ikerketa-jardueran islatzen da; hori dela 
eta, lantaldea gaztetzeko beharra dago, eta hori jada 
abian den prozesu bat da. Datuek erakusten dutenez, 40 
urtetik beherako ikertzailean portzentajea %  5ekoa zen 
2010ean, eta 2020an, aldiz, % 23 ingurukoa da, belaunaldi 
arteko erreleboa egiteko laguntzari esker. Azken ehuneko 
horren barruan sartzen dira Euskal Osasun Sistema Publi-
koko I+G+B arloko erakundeetako ikertzaileak (lehia-deial-
dien bidez finantzatzen dira batez ere).

04
EUSKADIKO 
OSASUN SISTEMAN 
OSASUNAREN 
IKERKETA- ETA 
BERRIKUNTZA-
SISTEMAREN 
ANTOLAKETA, 
DIMENTSIOA ETA 
JARDUERA

4.1
PERTSONAK 
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03. irudia. 
 

2016-2020 aldian 
I+G+Ban parte hartu 

duten langileen 
bilakaera

2016 2017 2018 2019 2020

%
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6

%
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%
 6

6

%
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%
 6
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%
 3

4

%
 3

4

%
 3

4

%
 3

5

%
 3

4

2.821 2.715 2.804 2.859 2.789
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Osasun-arloko I+G+B atalera bideratutako finantza-baliabi-
deak barne-inbertsioak (Osasun Sailak dirulaguntzen bidez 
ematen duena, eta Osakidetzak nagusiki baliabide pertso-
nal eta materialen bidez ematen duena) eta kanpoko finan-
tzaketak osatzen dituzte. Oro har, I+G arloan egindako gas-
tua (egikaritu dena) 50,5 milioi eurokoa izan da 2020an.

I+G arloko gastuen etengabeko hazkundea ageri da grafi-
koan, 2020an izan ezik, urte horretan SARS-COV-2ak era-
gindako pandemiaren agerpenak langile kliniko ikertzaileen 
laguntza eta dedikazioa areagotzea eragin baitu.

Euskal Osasun Sistema Publikoak gero eta jarduera handia-
goa du kanpo-finantzaketa lortzeko, azken urteetan I+G ar-
loko proiektu berriak egiteko (% 56 gehiago 2016tik 2020ra). 
2020an, 22,3 milioi euro eskuratu ziren kanpotik, azken ekital-
dietan izandako zenbatekorik handiena. Guztizkoaren % 70 
lehia-deialdi publikoetatik eskuratu zen, % 17 I+G+B arloko 
zerbitzuak fakturatzetik (batez ere azterlan klinikoak) eta 
%  13, berriz, dohaintzen eta hainbat lankidetza-hitzarme-
nen bidez. Finantzaketa-iturriei dagokienez, % 38 EAEko Ad-
ministrazio Orokorretik dator; horren barnean nabarmendu 
beharra dago Osasun Sailetik jasotakoa (% 60), eta, haren 
ondoren, eremu pribatuko erakunde edo ekimenetatik jaso-
takoa (% 28), Estatuko Administrazio Orokorretik jasotakoa 
(% 21) eta nazioarteko erakundeetatik jasotakoa, batez ere, 
Europako Batzordetik (% 13).

4.2
BALIABIDE 
FINANTZARIOAK 

04
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04

01. grafikoa. 
I+G arloan egindako gastua 

2016-2020 urtealdian (milioi €)

02. grafikoa. 
Kanpoko finantziazioa 
erakartzea 2016-2020 

urtealdian (milioi €)

I+G GASTUA, KANPO-FINANTZAKETA

I+G GASTUA, BARNE-FINANTZAKETA

LEHIA-ERREGIMENEKO DIRULAGUNTZA

FAKTURAZIOA

HITZARMENAK, DOHAINTZAK
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1,857,5

1,449,1

56,4

64,1

58,4
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3,0

8,9

2017
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2018
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2019
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3,1

11,8

2020

3,0

3,7

15,6

22,3

14,3

15,7
17,3 17,6
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04

Euskal Osasun Sistema Publikoak ikerketa- eta berrikun-
tza-jarduera integrala garatzen du; jarduera horrek kon-
binatzen ditu osasun-sisteman bertan sorrarazitako eta 
finantzatutako proiektuak, kanpo-finantzaketako proiektu 
lehiakorrak, eta lankidetza enpresek eta beste agente zien-
tifiko-teknologiko batzuek sustatutako ikerketa- eta berri-
kuntza-jardueretan. 

2020ko abenduaren 31n, sistema I+G+B arloko 2.100 proiek-
tutan baino gehiagotan ari zen parte hartzen.

04. irudia.
 

I+G+B jarduera Euskal Osasun 
Sistema Publikoan 

4.3
I+G+B ARLOKO 
JARDUERA 

1.712
I+G ARLOKO 
PROIEKTUAK

446
BERRIKUNTZAKO 
IDEIAK
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05. irudia.
 

I+G arloko proiektuak

1.267
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IKERKETA-PROIEKTUAK ETA AZTERLAN KLINIKOAK
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2017
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2019
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843
IKERKETA-PROIEKTUAK
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AZTERLAN KLINIKOAK

IKERKETA-PROIEKTU LEHIAKORRAK

54
EUROPAKO IKERKETA-PROIEKTU LEHIAKORRAK

04

2020an, I+G arloko 1.700 proiektu aktibo baino gehiago 
zeuden; horietatik 869 azterlan klinikoak ziren (I+G arloko 
proiektuen % 51, alegia), eta 843, berriz, ikerketa-proiek-
tuak.

4.3.1
I+G ARLOKO 
PROIEKTUAK 

568
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4.3.1.1  IKERKETA-PROIEKTUAK

Ikerketa-proiektu2 aktiboen artean, gehienak (568) erkide-
goko, Estatuko edo nazioarteko lehia-erregimeneko deialdi 
publikoen bidez lortutakoak dira3. 

04

2  Ikerketa biomedikoko proiektutzat hartzen dira oinarrizko 
ikerketa (gaixotasunera bideratutakoa), ikerketa klinikoa 
(pazienteari zuzendutakoa) eta ikerketa epidemiologikoa 
–osasun publikoan eta osasun-zerbitzuetan–, baita 
osasuna edo ikerketa biomedikoko prozesu eta teknologiak 
hobetzeko garapen teknologikoa ere. 

3  www.bioef.org Eranskina: I+G arloko proiektuak, azterlan 
klinikoak, argitalpen zientifikoak eta kolaborazioak 
nazioartean. 
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06. irudia.
 

2016-2020 aldian aktibo 
dauden ikerketa-proiektu 

lehiakorren bilakaera
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Arlo tematikoen arabera, 12 espezialitate nagusik kon-
tzentratzen dituzte abian dauden proiektuen % 90. Proiek-
tuen gainerako % 10 beste 14 kategoriari dagozkie. 

Diziplina arteko ikerketaren garrantziaz gain, onkologiako 
eta neurologiako I+G arloa nabarmentzen da: sistemaren 
jardueraren % 18 eta % 16, hurrenez hurren. 

Bigarren maila batean, ikerketan % 6ko pisua baino handia-
goa dutenen artean, mikrobiologia eta gaixotasun infekzio-
soak (% 11), endokrinologia (% 8) eta psikiatria (% 6) ai-
patu behar dira. 
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03. grafikoa. 
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04

Osasun-sistemak zuzendutako ikerketaz gain, 2020an 
egiaztatutako kalitate zientifiko-teknologikoa duten 220 
proiektu identifikatu dira Euskadiko RIS3 Biozientziak/
Osasunaren esparruan. 

Lehia-sistemaren bidez eskuratutako Euskal Osasun Sis-
tema Publikoko proiektuen barruan, % 13 gaixotasun arra-
roen arlo tematikokoak dira (horien % 51 lankidetzan gau-
zatuak), % 34 medikuntza pertsonalizatuaren esparrukoak 
(%  57 lankidetzan), %  22 baliabide medikoen alorrekoak 
(%  68 lankidetzan), eta, azkenik, neurozientziek biltzen 
dute proiektuen % 31 (% 36 lankidetzan).
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04. grafikoa. 
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04

Gauzatzen ari diren proiektuen artean, nazioarteko 54 proiektu 
daude, europarrak batik bat, eta 12 milioi euro baino gehia-
goko finantziazio aktiboa dakarte. Beraz, % 20,5eko goraka-
da izan da aurreko urtearekin alderatuta, neurri batean, mi-
lioi euro inguruko edo hortik gorako finantzaketa izan duten 
proiektuak hasi direlako eta azken 5 urteetan % 75 baino 
gehiagoko gorakada izan delako. 

2020an aurkeztutako 65 proposamenetatik, 16 finantzatu 
egin dira, 48 baztertu egin dira, bat erreserban geratu da 
eta oraindik ere bat geratzen da ebazteke. Lortutako be-
hin-behineko finantzaketa, azken ebazpenaren zain, 3 mi-
lioi eurokoa da, eta arrakasta-tasa % 25ekoa. 

2020an, nabarmentzekoa da Euskal Osasun Sistema Pu-
blikoak Europan koordinatutako hiru proiektu abiatu direla. 

Alde batetik, Europako Batzordeak Kronikgune izendatu 
du pazientearengan zentratutako arreta digitalaren inple-
mentazioari buruzko Ekintza Bateratuaren koordinatzai-
le (17 herrialdetako 17 bazkidek parte hartzen dute) eta, 
gainera, Integrated personalized care for patients with  
 advanced chronic diseases to improve health and quality of 
life izeneko proiektua zuzendu du (9 herrialdetako 11 baz-
kidek hartzen dute parte).  

Bestalde, Osakidetzaren Transfusio eta Giza Ehunen Eus-
kal Zentroak 2,8 milioi euro jaso ditu Europako Batzordea-
ren eskutik, Espainiako iparraldeko transfusio-zentroen 
parte-hartzea koordinatzeko, COVID-19 pairatzen duten 
pazienteak gaixotasunaren emaile eriondoen plasmaz tra-
tatzeko lagin-bildumak dituzten Europako eskualdeen gai-
tasunak areagotzeko helburuz. 
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05. grafikoa. 
 

2016-2020 urtealdian aktibo 
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Era berean, 2020ko ekitaldian Carlos III Osasun Institutuak 
finantzatutako 13 proiektu berri lortu ziren (FIS proiek-
tuak) –orotara 1,7 milioi euroko finantzaketa dute esleitu-
ta–, eta jada abian diren FISeko 76 proiektuei eta aurreko 
ekitaldietan esleitutako 7 milioi euroei gehitzen zaizkie. 

Proiektu berriak erakartzeari dagokionez, osasun-siste-
mak azken hiru urteetan igoarazi egin du arrakasta-tasa: 
2020an hobetu egin ditu aurreko urteko datuak. Deialdi 
mota guztiei –nazioartekoak zein nazio mailakoak, publi-
koak zein pribatuak– dagokien arrakasta-tasa orokorra 
% 35 ingurukoa da. Datu hori ere hobetu egin da azken hiru 
urteetan. 
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4.3.1.2  AZTERLANAK ETA SAIAKUNTZA 
KLINIKOAK

Ikerketa-proiektuez gain, Euskal Osasun Sistema Publikoak 
869 azterlan klinikotan4 parte hartu zuen 2020an (I. erans-
kina)5; azterlan kliniko horiek 1.192 espedienteri dagozkie, 
prozesu horien zati bat sistemaren zenbait zentrotan egin 
baitzen. Horien %  63 industriak sustatutako merkatari-
tza-azterlanak dira; gainerakoak, berriz, merkataritza-as-
morik gabeko ikerketa klinikoak dira, arrunki finantzatzen 
direnak edo osasun-erakundeen baliabideen edota deialdi 
publikoen bidez finantzatzen direnak.

2020an garatzen ari diren azterketa klinikoen % 71 senda-
gaiekin egindako azterlanak dira (horietatik % 47 saiakun-
tza klinikoak dira, eta % 24 behaketa-motako baimen-on-
doko azterketak). 

4   Deskribatutako jarduerak sendagaiekin egiten diren 
saiakuntza klinikoetan jartzen du arreta, baina 
produktu sanitarioekin egindako azterlanen kopurua 
ere igotzen ari da, baita pazienteen jarraipen klinikoa 
eta nutrazeutikoak, elikagai funtzionalak edo prozedura 
diagnostikoak, terapeutikoak edo kirurgikoak ebaluatzeko 
azterlan esperimentalak behar dituzten proiektuak ere.

5  www.bioef.org Eranskina: I+G arloko proiektuen, azterlan 
klinikoen eta argitalpen zientifikoen zerrenda. I+G+B 
arloko jardueretan Euskal Osasun Sistema Publikoaren 
lankidetza duten nazioarteko erakundeen zerrenda.

04
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06. grafikoa. 
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Garatzen ari diren azterlanen gainerako % 10etan produktu 
sanitarioak ebaluatzen dira, eta % 19tan bestelako esku-
hartze, prozedura eta metodologiak. 

04

07. grafikoa. 
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08. grafikoa. 
 

2016-2020 urtealdian hasi 
diren azterlan klinikoen 

bilakaera
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2020an, 233 azterlan kliniko abiarazi dira, eta 328 kontra-
tu sinatzea ekarri dute; horietatik, neurologiak, onkologia 
medikoak, hematologiak, erreumatologiak, dermatologiak, 
barne-medikuntzak eta gaixotasun infekziosoek hartzen 
dituzte ikerketen % 64. 

Guztira, 10 zerbitzutan biltzen dira 2020an abian jarritako 
azterlan berrien % 72 inguru. 

Azterlan berrien % 35 Osakidetzaren zerbitzuetako erakun-
de batean baino gehiagotan garatzen ari dira.
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09. grafikoa. 
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Azterlan klinikoen tipologiari erreparatuz, joera bera ikusi 
da azken bost urteetan, azterlan kliniko motaren arabe-
rako banaketari dagokionez, urtero hasitako guztizkoare-
kin alderatuta. Horrekin lotuta, sendagaiekin egindako 
saiakuntza klinikoa da nagusi, eta ondoren, sendagaiekin 
egindako behaketa-motako baimen-ondoko azterlanak 
daude.

Azken 5 urteetan hasitako azterlanen kopuruak etengabe 
egin du gora (% 28); izan ere, 2016an 182 izan ziren eta 
2020an 233. 

6  Sendagaiekin egindako saiakuntza klinikoak, I. fasea:  
segurtasuna eta farmakozinetika ebaluatzen dituzte, 
boluntario osasuntsuz osatutako talde txikietan.

7  Sendagaiekin egindako saiakuntza klinikoak, II. fasea:  
Farmakoaren efikazia ebaluatzen dute paziente-populazio 
batean, baita epe laburrera izango dituen ondorio 
kaltegarriak eta farmakoarekin lotutako segurtasun-
arriskuak ere.

8  Sendagaiekin egindako saiakuntza klinikoak, III. fasea:  
Farmako berriaren segurtasuna eta onura terapeutikoak 
baieztatzen dituzte, paziente-talde handiago batean.

9  Sendagaiekin egindako saiakuntza klinikoak, IV. fasea:  
Fase horretako ikerkuntzak farmakoa merkaturatu 
ostean –eta, horrenbestez, askoz handiagoa den populazio 
batean– egiten dira. Farmakoak epe luzean duen 
segurtasuna eta efikazia ebaluatzeko daude diseinatuta.

04
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10. grafikoa. 
 

2020an abiarazitako azterlan 
klinikoen tipologia

233
2020AN ABIARAZITAKO 
AZTERLANEN 
KOPURUA

 ABIATUTAKO 
AZTERLANAK

2020PRODUKTU 
SANITARIOEKIN 

EGINDAKO AZTERLAN 
KLINIKOAK

BESTELAKO 
AZTERLAN 
KLINIKOAK

SENDAGAIEKIN 
EGINDAKO SAIAKUNTZA 
KLINIKOAK, I. FASEA6

SENDAGAIEKIN 
EGINDAKO SAIAKUNTZA 
KLINIKOAK, II. FASEA7

SENDAGAIEKIN 
EGINDAKO SAIAKUNTZA 
KLINIKOAK, IV. FASEA9

SENDAGAIEKIN EGINDAKO 
BEHAKETA-MOTAKO 

AZTERLANAK, 
BAIMEN-ONDOKOAK 

SENDAGAIEKIN 
EGINDAKO SAIAKUNTZA 
KLINIKOAK, III. FASEA8

3

29

35

% 15 % 1 

% 5 

% 32 

% 12 % 12 27

53

11

% 23 

75

04



2020KO MEMORIA · 40

04

4.3.1.3  COVID-19ARI LOTUTAKO I+G ARLOKO 
PROIEKTUAK

Pandemia hasi zenetik, Euskal Osasun Sistema Publikoak 
oso aktibo jardun du COVID-19ari lotutako azterlanak 
abiarazten eta horietan parte-hartzen, betiere, bere lau 
Ikerketa Institutuen bidez: Bioaraba, Biocruces Bizkaia eta 
Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuen bitartez, baita 
Kronikgune Osasun Zerbitzuen Ikerketa Institutuaren bi-
dez ere. Euskal Osasun Sistema Publikoko profesionalek 
 proiektu eta azterlan klinikoak biltzen dituzten 170 ideia 
inguru landu dituzte. Ideia horietatik (proiektu eta azterlan 
klinikoak), 2020an 100 inguru egon dira aktibo garapen-fa-
se desberdinetan. 

Proiektuen helburua da koronabirusaren pandemiak plan-
teatzen dituen erronkei heltzea: prebentziotik eta diagnos-
tiko goiztiar, fidagarri eta azkarretik hasi eta tratamendu-
ra bitarte; gaixotasunaren, haren estadio eta konplikazioen 
azterlan klinikoa; SARS-COV-2 birusaren karakterizazio 
biologikoa; azterlan epidemiologikoak; osasun orokorra-
rekin lotutako azterlanak eta osasunak gizartean duen 
inpaktua.

Garatzen ari diren proiektuak aztertzen baditugu, honako 
tipologia hauetan laburbil ditzakegu:

• Nagusi den taldea (% 28) dauden antibiralen 
tratamenduan eta erabileran zentratzen da, baita 
horietako bakoitzaren eraginkortasunean ere, 
tratamendu berrien erabilerari dagokionez (emaile 
eriondoen plasma-infusioa, pneumoniaren okerrerako 
bilakaera murrizteko), edota aireztapen-erabilera 
berrien eraginkortasunari dagokienez, arnasgailu 
berrien garapena ere kontuan hartuta.

• Gaixotasunaren karakterizazio klinikoa da proiektu 
ugariren helburua (% 22), fase desberdinak, 
pronostikoari dagozkion faktoreak eta lotutako 
konplikazioak zehazte aldera. Hala, adibidez, hainbat 
ikerketa ari dira aztertzen zer eragin duen COVID-
19ak osasun mentalean, bai pazienteengan, bai osasun 
arloko profesionalengan eta, oro har, herritarrengan. 
Arrisku-faktoreei edo konplikazioei lotutako 
aurretiko jarrera genetikoa aztertzen dute beste 
proiektu batzuek. Aurretiko patologiak (diabetesa, 
esklerosi anizkoitza, bihotz-gutxiegitasuna) dituzten 
pazienteengan gaixotasunak zer nolako bilakaera 
klinikoa izan duen ere aztertzen da, baita populazio 
zehatzetan (haurdun daudenak) izan duen eragina ere.

• Azterlan epidemiologikoak (% 16) dira hainbat 
proiekturen xedea. Intzidentzia, sintoma klinikoak, 
erabilitako tratamenduak, arrisku-faktoreak eta 
gaixotasunaren bilakaera ebaluatzen dituzte 
adin-taldeen eta populazio zehatzen arabera, 
biztanleria orokorrean gaixotasuna prebenitzeko eta 
kontrolatzeko.
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• Diagnostikoari buruzko proiektuak guztien % 15 dira. 
Garrantzi handiko eremua da, behar-beharrezkoak 
baitira diagnostiko-metodo berriak, azkarrak eta 
sentikorrak. Proiektuak diagnostiko-test erraz, azkar 
eta ekonomikoetan zentratzen dira, eta horretarako 
prozesua erraztuko duten protokolo eta teknika berriak 
erabiltzen dira, baita lagin biologikoak ere (hala nola 
listua), biztanleen laginak hartzea errazte aldera.

• Beste proiektu batzuek (% 6) pandemiak hainbat 
eremutan izan duen inpaktua aztertzen dute: pertsonen 
osasuna; itxialdiak bizi-kalitatean eta kalitate 
sozialean izan duen eragina, hala adinekoengan zein 
eskola-populazioarengan, nola gaixotasuna pairatu 
duten pertsonengan; osasungintzako profesionalen 
esperientzia; inpaktu ekonomikoa osasun-baliabideen, 
ospitale-baliabideen eta lehen mailako arretako 
zentroen erabileran.

• Prebentzioa da proiektuen beste fokuetako bat, 
zehazki, proiektuen % 4tan. Multzo horretan biltzen 
dira maskara berrien fabrikazioari buruzko azterlanak, 
baita herritarren artean COVID-19aren prebentzioa eta 
jarraipena ahalbidetuko duten aplikazio berrien sorrera 
ere.

• SARS-COV-2aren portaera eta biologia dira proiektuen 
% 3ren erdigunea. SARS-COV-2aren filogenia, haren 
leinua, aztertzea da helburua, balizko transmisio-
bideak trazatzeko eta odolean hantura-markatzaileak 
definitzeko, paziente-tipologia desberdinetan.

• Aztertu beharreko beste arlo bat da immunitateari 
dagokiona, proiektuen % 3 hartzen baititu. Immunitate-
sistemak birusaren aurrean zer erantzun duen zehaztu 
nahi da, baita immunitate-sistemako zelula motek 
gaixotasunaren bilakaeran zer rol duten eta arrisku-
profil immunologikoak zeintzuk diren ere.

• Azkenik, proiektuen multzo heterogeneoan (% 3) 
barne hartzen dira bestelako tipologia batzuk, esate 
baterako, osasungintzako profesionalak pazienteen 
maneiuan trebatzeko prestakuntzari lotutakoak 
edota osasungintzako teknologia berrien garapenean 
azkartze-plataformak sortzeari lotutakoak.
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11. grafikoa. 
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COVID-19 LAGIN-BILDUMA

Euskal Biobankuak (memoriaren 4.3.2. atala) COVID-19 
bilduma sortu du Bioaraba, Biodonostia eta Biocruces 
Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuekin lankidetzan. Bertan 
biltzen dira 3.915 pazienteren 30.960 lagin, horien beharra 
duten ikerketa-proiektuen esku jartzeko, patologia berri 
horri buruzko ezagutzan aurrera egin ahal izan dezaten. 
Lagin gehienak odola, seruma, plasma, leukozitoak, azido 
nukleikoak, listua eta autopsian hartutako ehunak dira. 
Gaur egun, Euskal Biobankuak COVID-19ari lotutako 30 
proiektutarako (2 saiakuntza kliniko barne) lagin eskaerak 
jaso ditu 17 ikerketa-zentrotatik, eta 4.813 lagin laga dira, 
horiei lotutako datu klinikoak barne.

Ekimen horri esker, SARS-CoV-2 birusari buruzko proiektuek 
COVID-19 gaitza izan duten pazienteen laginen katalogo 
bat dute. Gaixotasunaren larritasun-fase desberdinetan 
dauden paziente infektatuenak dira laginak: hildakoenak, 
Zainketa Intentsiboetako Unitateetan larri ospitaleratuta 
egon direnenak, ospitaleratutakoenenak, ospitaleratu 
gabeko gaixo sintomatikoenak, sintomarik gabekoenak, 
edo COVID-19arekin bateragarria den koadro klinikoa 
dutenenak, laborategiko froga baieztatzailerik gabe. 
Osasuntsu daudela baieztatu den pertsonen laginak ere 
biltzen dira, hau da, COVID-19aren sintomatologiarik ez 
dutenena (osasuntsu dauden pertsonen kontrola, ikerketa-
proiektuetarako beharrezkoak baitira). Paziente horien 
% 10en kasuan, gaixotasunaren bilakaera klinikoaren une 
desberdinetako laginak jaso dira (jarraipen-laginak), eta 
horrek aukera emango du gaixotasun berri horren balizko 
ondorioak ezagutzera bideratutako proiektuei ekiteko.
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4.3.2
IKERKETARAKO 
LAGIN 
BIOLOGIKOAK 
KUDEATZEA 
(EUSKAL 
BIOBANKUA)

Euskal Biobankua (www.biobancovasco.org) Euskal Osasun 
Sistema Publikoak laginak jasotzeko, prozesatzeko, bilte-
giratzeko eta ondoren ikertzaileei lagatzeko duen erremin-
ta da, betiere segurtasun, kalitate eta efizientzia irizpideei 
jarraikiz. Hala, bermatzen da lagin horiek ikerketa-proiek-
tuetarako baliatzen direla, betiere azterlan horiek tankera 
horretako jardueretarako ezarritako eskakizun etiko eta 
legal guztiak betetzen badituzte.10

BIOEFek koordinatzen du Euskal Biobankua sareko bio-
banku gisa; bost erakunde sanitario integratu edo ESItan, 
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroan, eta Onkolo-
gikoan langileak, azpiegiturak eta laborategiak izanik. Ho-
rretaz gain, Bioaraba, Biodonostia eta Biocruces Bizkaia 
Osasun Ikerketa Institutuen plataforma ere bada.

10 AGINDUA, 2015eko uztailaren 13koa, Osasuneko 
sailburuarena, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako 
Euskal Fundazioaren gobernu-organoak Euskal 
Biobankuaren inguruan hartutako akordioak argitara 
emateko dena. 6/2016 JARRAIBIDEA, Osakidetzako 
zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez honako hau 
jakinarazten baitzaie ente publikoko zerbitzu-erakundeei: 
«Osakidetzan ikerketa biomedikorako jasotzen diren lagin 
biologikoak Biobankuaren bitartez kudeatuko dira».
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07. irudia.
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2020an, Biobankuak ISO 20387:2018 ziurtagiria esku-
ratzeko prozesuak eta bildumak berrikusten jarraitu du  
(Biotechnology -- Biobanking -- General requirements for 
biobanking). ISO hori nazioartean ezarrita dago, eta hain-
bat xede ditu: egiaztatzea biobankuek badituztela gai-
tutako langileak, ekipamendu egokiak eta beharrezko 
azpiegitura aproposak; aplikatzen dituztela metodo eta 
prozedura egokiak –eta baliozkoak– material biologikoa 
eta harekin lotutako informazioa hartzeko, eskuratzeko, 
prestatzeko, gordetzeko, aztertzeko, biltegiratzeko eta ba-
natzeko; badituztela kontrolak prozesu osoaren kalitatea 
bermatzeko; eta erabiltzaileei informazio egokia ematen 
dietela material biologikoaren gainean.

2020ra arte, Biobankuak emandako laginak 326 komuni-
kazio zientifikotan erabili dira, eta horietatik %  19 baino 
gehiago 2020an sortutako artikulu zientifiko berriak dira.

Kasuen %  99tan, Euskal Osasun Sistema Publikoko iker-
tzaileak ageri dira egile gisa.
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ZIENTZIA-ARTIKULUA

326

12. grafikoa. 
 

Biobankuaren bidez 
lagatako laginetan 

oinarrituta sortutako 
zientzia-ekoizpena

2017

37

2018

40

2019

52

2020

63

2016

52



2020KO MEMORIA · 48

04

4.3.3
BERRIKUNTZA-
PROIEKTUAK

4.3.3.1  BALIOSASUN:  
EUSKAL OSASUN SISTEMAN SORTUTAKO 
BERRIKUNTZA-PROIEKTUAK

2014. eta 2015. urteetan, Osakidetzaren Zerbitzuetako 
Erakunde guztiek eta osasun-sistemaren I+G+B arloko 
erakundeek, BIOEFek koordinatuta, Berrikuntzako Ekintza 
Plana (BEP) landu zuten berrikuntza-jarduerak kudeatzen 
hasteko. Plan hori beharrezkoa zen berrikuntzari buruzko 
kontzeptu partekatuak, metrika bat eta prozedurak sartze-
ko. I+Gko jarduerek ez bezala, berrikuntza-jarduerak ez zi-
ren korporazioko tresna bakar batean ere erregistratzen, 
eta horrek eragotzi egiten zuen jardueren berri izatea ez 
ezik, jarduera horiek kudeatzea eta jarduera horien emaitzak 
baliatzea ere.

Baliosasun 2016. urtean eman zen ezagutzera euskal 
osasun-sistema publikoaren berrikuntza kudeatzeko. Ku-
deaketa horren barnean honako hauek sartzen dira: berri-
kuntza-proiektuak erregistratzea (edozein eremu biomedi-
kotakoak edo erakunde-arlotakoak) eta osasun-sistemaren 
barnean sortutako berrikuntzaren kudeaketa homogenei-
zatu, estandarizatu eta antolatzea. 

2016tik, Osakidetzako Zerbitzuetako Erakunde Integra-
tuek eta osasun-sistemako gainerako I+G+B arloko egitu-
rek kudeatzen dituzte berrikuntza-proiektuak (BIOEF eta 
gainerako Osasun Ikerketa Institutuak), Baliosasunek ze-
haztutako gidalerroak kontuan hartuta.
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13. grafikoa. 
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Baliosasun programan, berrikuntza kudeatzeko behar di-
ren egiturak zehaztu dira, hau da, Batzordeak, Berrikuntza-
ri laguntzeko Unitateak, eta Erreferenteak (hizketakideak) 
nagusiki. Halaber, Lanerako Prozedura Normalizatuak 
(LPN) zehaztu dira, zeinak Osasun Ikerketa Institutu guz-
tiek normalean erabiltzen baitituzte11.

Berrikuntza-proiektuekin lotutako informazioa pixkanaka 
biltzen ari da I+G+Baren kudeaketa integraleko tresnan, 
sistemaren I+Gko jarduera-erregistroarekin batera, orain-
goz informazio osoa gehitu gabe. 2020ko abenduan, 446 
berrikuntza-proiektu erregistratuta daude (04. irudia) au-
rrerapen-fase desberdinetan (erakartzea, aztertzea, ga-
ratzea, transferitzea eta merkaturatzea). 

11 Berrikuntza kudeatzeko prozedurak, «Berrikuntza 
kudeatzeko eredua» izeneko dokumentuan eta dagozkion 
eranskinetan bilduta daudenak

04
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14. grafikoa. 
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4.3.3.2  INNOSASUN: ENPRESETAN EDO 
OSASUN-SISTEMATIK KANPOKO BESTE 
ERAKUNDE BATZUETAN SORTZEN DIREN 
BERRIKUNTZA-PROIEKTUAK

Innosasun programak Euskal Osasun Sistema Publikoaren, 
enpresa-sektorearen eta eragile zientifiko-teknikoen arteko 
elkarrekintza errazteko mekanismo bat eratu du, I+G+B ar-
loan dituzten premiei erantzuteko. Programa horren bidez, 
Euskal Osasun Sistema Publikoa lehentasunezko bazkide 
bilakatzen da enpresentzat, produktu berri eta berritzaileak 
garatzeko, baliozkotzeko eta merkatuan jartzeko. Balioa 
sorrarazten lagunduko duen «bazkide-harreman» batekin 
ordeztu nahi du gaur egun bezeroen eta hornitzaileen ar-
tean nagusi den harremana.
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1.  Aholkularitza eta orientazioa ematea, produktu/zerbitzu berrien garapenari buruz
2.  Osasun-arloko teknologiak garatzea eta baliozkotzea
3.  Lagin biologikoz hornitzea (Euskal Biobankua)
4.  Datuz hornitzea, merkatu-azterlanak edo bestelako azterlanak egiteko
5.  Premiak eta/edo proposamenak bideratzea

ENPRESAK

UNIBERTSITATEA

IKERKETA-
ZENTROAK ENPRESA-

ARLOKO 
ERAGILEAK

NODO 
KOORDINATZAILEA

08. irudia.
 

Innosasun sarea 
eta enpresa-

sektoreari 
eskaintzen dizkion 

jarduerak



2020KO MEMORIA · 54

Innosasunen jarduerak Bioaraba, Biocruces Bizkaia eta 
Biodonostia Osasun Ikerketarako Institutuek eta Kronik-
gunek egikaritzen dituzte, zeinek Euskal Osasun Sistema 
Publikoko profesionalen ikerketa-gaitasuna biltzen baitu-
te, eta ikerketa eta berrikuntza babesteko plataformak 
dituzte, enpresa-sektorearen beharrizanei erantzuteko eta 
arreta emateko.

BIOEFek, erakunde koordinatzaile gisa, lan-irizpide komu-
nak ezartzen ditu, eta Innosasun programaren jardueraren 
antolaketaz, kudeaketaz eta segimendu orokorraz ardu-
ratzen da.

2014an sortu zenetik 2020ko abendura arte, Innosasun 
programak guztira 329 babes-eskaera jaso ditu EAEko 
153 erakundetatik (112 ETE; ETEez bestelako 13 erakun-
de; ZTBESko 17 eragile; eta enpresa-sektoreari laguntze-
ko 11 erakunde). Eskaera gehienak –179– osasun-arloko 
 teknologiak garatzeko eta baliozkotzeko jarduerekin dau-
de loturik. Gainerako eskaerei dagokienez, 113 aholkulari-
tza jasotzeko izan dira; beste sei, datuak jasotzeko, eta 31, 
bestelako beharrizanak, azkenean beste erantzun-meka-
nismo batzuetara bideratu direnak.

2020an gauzatutako jarduerari dagokionez, OIIek osasun- 
teknologiak garatzeko eta baliozko eko 88 proiektutan esku 
hartu dute, enpresa-sektoreak bultzatuta, baita produktuak 
orientatzeko eta alderatzeko 42 aholkularitza-lanetan ere.

04
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09. irudia.
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MEDTECH EKIMENA

Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana-
ren eta RIS3 Espezializazio Adimentsurako Estrategiaren 
hedapenaren esparruan abiatutako ekimena da,
Innosasun programaren tresna gisa sortutakoa.

Osasun Sailaren dirulaguntza bat da, Lehendakaritzako 
Berrikuntza Funtsetik datorrena, eta Bioaraba, Biocruces 
Bizkaia eta Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuei ema-
ten zaie.

Helburua da EAEko enpresen produktuak/teknologiak/
zerbitzuak garatzeko prozesua bizkortzea, Euskal Osasun 
Sistema Publikoan garatu, baliozkotu eta/edo testatzeko 
beharrezkoak diren osasun-sistemaren azpiegitura eta ba-
liabide espezializatu propioen erabilera errazteko.

Medtech ekimena 2018an hasi zen, eta hiru urte hauetan, 
guztira, 73 garapen- eta baliozkotze-proiektuk jaso dute 
laguntza, gehienak Innosasun programak kudeatuta.
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MEDTECH EKIMENAREN ONDORIOZ:

48
ENPRESAK JASO DUTE LAGUNTZA

35
GARAPEN- ETA BALIOZKOTZE-PROIEKTU FINANTZATU DIRA

47
TEKNOLOGIA SANITARIOREN GARAPEN-PROZESUA BULTZATU DA

35
TEKNOLOGIA SANITARIOK AURRERA EGIN DUTE TRLAN
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OSASUN-ARLOKO TEKNOLOGIAK GARATZEA ETA BALIOZKOTZEA

47 TEKNOLOGIA GARATU ETA BALIOZKOTZEKO BIDEAN 2020AN
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16. grafikoa. 
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4,3.4
SAREAK ETA 
ALIANTZAK

Euskal Osasun Sistema Publikoko I+G+B arloko sistema 
irekia da, eta tokiko, Estatuko zein nazioarteko hainbat 
sare eta plataformatan du presentzia. Ikerketara zuzen-
dutako sare eta aliantzetan duen presentziari buruzko 
zerrenda zehatz bat egin gabe, hauek nabarmendu behar 
dira osasun-sistemari buruz:

• CIBER Sareko (Ikerkuntza Biomedikorako Zentroa) 
11 arlo tematikoetatik 9tan parte hartzen du, baita 
Ciberned-en ere, guztira 12 ikerketa-talderekin.
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01. taula.  

Euskal Osasun Sistema 
Publikoak ISCII-ren 

plataformetan izandako 
presentzia

CIBER
2020ko parte-hartzea

ARNAS GAIXOTASUNAK

EPIDEMIOLOGIA ETA 
OSASUN PUBLIKOA

GAIXOTASUN 
HEPATIKOAK ETA 
DIGESTIBOAK

NEURODEGENERATIBOAK

DIABETESA ETA 
HAREKIN LOTUTAKO 
GAIXOTASUN 
METABOLIKOAK

OSASUN MENTALA

OBESITATEAREN 
FISIOPATOLOGIA ETA 
NUTRIZIOA

GAIXOTASUN ARRAROAK

HAUSKORTASUNA ETA 
ZAHARTZE OSASUNTSUA
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• Existitzen diren 17 RETICSetatik (Osasunaren arloko 
Ikerketa Kooperatiboaren Sare Tematikoa) 10en 
partaide da, 10 ikerketa-talderekin.

• Dauden lau plataformetako hirutan parte hartu 
zuen: Biobankuen Plataforma (lantalde 1), 
Saiakuntza Klinikoen eta Ikerketa Klinikoen Unitateen 
Plataforma (2 lantalde), eta Teknologia Mediko 
eta Sanitarioen Berrikuntza Plataforma (ITEMAS) 
(4 lantalde). Horretaz gain, BIOEF partaide da 
ITEMAS Plataforman, kide elkartu gisa; eta, hori 
dela eta, laguntza-egitura bat eskaintzen dio Euskal 
Osasun Sistema Publikoan sortzen diren jabego 
intelektualeko eta industrialeko eskubideen babesari 
eta transferentziari.

04
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02. taula. 

Euskal Osasun Sistema 
Publikoak RETICSetan 

izandako presentzia

ZENTROA SAREAK

GAIXOTASUN KRONIKOETAKO 
OSASUN-ZERBITZUEN 
INGURUKO IKERKETA-SAREA

OFTAMED BEGIKO 
GAIXOTASUNEN SAREA

ESKLEROSI ANIZKOITZAREN 
ESPAINIAKO SAREA

HIESAREN IKERKETARAKO 
ESPAINIAKO SAREA (RIS)

AMA-HAURREN OSASUNERAKO ETA 
GARAPENERAKO SAREA

PATOLOGIA INFEKZIOSOEN 
IKERKETARAKO ESPAINIAKO SAREA

PREBENTZIOZKO JARDUERAK 
IKERTZEKO ETA LEHEN MAILAKO 
ARRETAN OSASUNA SUSTATZEKO 
SAREA

MINBIZIARI BURUZKO IKERKETA 
KOOPERATIBOKO SARE 
TEMATIKOA

GARUN-HODIETAKO 
GAIXOTASUNEN SAREA
INVICTUS PLUS

ADIKZIO-NAHASMENDUEN 
IKERKETARAKO SAREA
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2020an ISCIII institutuak IMPaCT deialdia argitaratu du 
(Zientzia eta Teknologiari lotutako Doitasun-medikuntzako 
Azpiegitura). Deialdi honek hiru programa ditu: Medikuntza 
Prediktiboa, Datuen Zientzia eta Medikuntza Genomikoa. 
Programetan finantzaketa lortu da, hala Biocruces Bizkaian 
nola Biodonostian. 

Halaber, ISCIIIren plataformen deialdia ere argitaratu da 
2020an (ikerketa- eta berrikuntza-lehentasunetara bide-
ratutako zerbitzu zientifiko-teknikoen plataformak), gai-
tasun horien eskuragarritasuna modu eraginkorrean egi-
turatzeko. Hiru plataforma finantzatzen dira, eta horien 
barnean daude EAEko Osasun Ikerketarako Zentroak:

• Biobankuak eta bioereduak
• Osasun Sistema Nazionalaren gaitasun industrialak 

dinamizatzea eta berritzea, eta horiek ekoizpen-
sektorera eraginkortasunez transferitzea

• Ikerkuntza klinikorako euskarria

Plataforma berri horiek 2021ean hasiko dira lanean.

04
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03. taula. 

Euskal Osasun Sistema 
Publikoak ISCIIIren 

Plataformetan izandako 
presentzia

SAIAKUNTZA KLINIKOEN ETA 
IKERKETA KLINIKOEN UNITATEEN 
PLATAFORMA

TEKNOLOGIA MEDIKO 
ETA SANITARIOEN 
BERRIKUNTZA 
PLATAFORMA

BIOBANKUEN 
PLATAFORMA

PLATAFORMA ZENTROA
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Nazioarteko hainbat plataformatako kide da, hala nola: 
EIP-AHA (European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing), ISBER (International Society for  Biological 
and Environmental Repositories) eta ESSB (European,  
Middle Eastern & African Society for Biopreservation &  
Biobanking). Gainera, Europako hainbat saretan parte  
hartzen du, hala nola: EUnetHTA (European Union  Network 
on Health Tecnhnology Assessment),  EuroCell-Net, 
 COSTNET (European Cooperation for statistics of  network 
data science), EURO-CHOLANGIO-NET (European 
 cholangiocarcinoma network), COSTCARES (European  
network for cost containment and improved quality of  
health care) eta DART (Delivery of RNA therapy).

Era berean, nazioarteko proiektu eta proposamenen ba-
rruan, Euskal Osasun Sistema Publikoak mundu osoko 
800 erakunde baino gehiagorekin kolaborazioak ezarri 
ditu.12 Kasu gehienetan Europako erakundeak dira, nahiz 
eta Estatu Batuekin, Kolonbiarekin edo Kanadarekin ere 
kolaboratu den, besteak beste. Europan, 35 herrialdetako 
erakundeekin parte hartu da, horietako gehienak Erresu-
ma Batuan, Frantzian, Italian eta Alemanian daudelarik.

Nazioarteko proiektuetan dagoen diziplina aniztasuna 
dela eta, osasun-sistemak hainbat erakunderekin lan egin 
du: %  24 enpresak edo enpresa-sektoreko eragileak dira 
(klusterrak, esaterako), % 16 unibertsitateak dira, eta hur-
biletik jarraitzen diote ikerketa-/teknologia-zentroek eta 
osasun-erakundeek (% 14 eta % 12, hurrenez hurren).

12 www.bioef.org Eranskina: I+G arloko proiektuak, azterlan 
klinikoak, argitalpen zientifikoak eta kolaborazioak 
nazioartean
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17. grafikoa. 
 

Nazioarteko proiektu 
eta proposamenetan 

Euskal Osasun Sistema 
Publikoarekin lankidetzan 

diharduten erakundeen 
tipologia

% 33,37
BESTE ERAGILE BATZUK

% 15,93  
UNIBERTSITATEA

% 14,30
IKERKETA 
TEKNOLOGIKOKO 
ZENTROA

% 12,56
ERAKUNDE 
SANITARIOA

% 23,84
ENPRESAK/ENPRESA-

SEKTOREKO 
ERAGILEAK

12. irudia. 
 

I+G+B arloko 
proiektuetan Euskal 

Osasun Sistema 
Publikoaren lankidetza 

duten Europako 
herrialdeak
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Era berean, EiTB MARATOIAREN helburua da gizarteari 
informazioa eta kohesioa ematea, baita gai hauei buruz 
sentsibilizatzea ere: gaixotasuna, gaixotasun hori duten 
gaixoak, norbanakoengan eta gizartean duen eragina, eta 
ikerketaren garrantzia gaixotasunaren prebentzioa, diag-
nostikoa eta tratamendua egiteko eta osasun-zerbitzuen 
kudeaketa eta antolaketa hobetzeko.

Eskuratutako diruarekin, BIOEFek urtero lehia-erregime-
neko deialdi bat argitaratzen du, ikerketa-proiektuak fi-
nantzatzera bideratutako laguntzak emateko; proiektu 
horiek kanpoko ebaluazio zientifiko bidez hautatzen dira, 
pareka.

Gizartearen elkartasunari esker, orain arte 5 milioi euro bi-
deratu ahal izan dira hainbat gaitz eta gaixotasun ikertze-
ko 100 proiektutara: hala nola haurren minbizia, biriketako 
minbizia, iktusa, gaixotasun neurodegeneratiboak, minbi-
zia, gaixotasun kardiobaskularrak, Alzheimerra, autismoa, 
desgaitasun intelektuala, gaixotasun mentalak, hartutako 
garuneko erasana, transplanteak eta gaixotasun arraroak.

2020ko edizioan, COVID-19 ikertzeko funtsak biltzeko 
kanpaina egin zen. Ekimenean 809.026,80  € biltzea lortu 
zen, eta 2021ean ikerketa biomedikoko proiektu berriak 
finantzatuko dituen deialdia argitaratuko da horretarako. 

4.3.5
ELKARTASUN-
EKINTZAK
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18. grafikoa. 
 

EiTB Maratoiaren azken 
edizioetako deialdien 

zuzkidurak

2018 BIRIKETAKO MINBIZIA

302.328,79

2015 GAIXOTASUN ARRAROAK

226.835,80

2012 HAURREN MINBIZIA

791.962,26
2011 ALZHEIMERRA

277.366,54

1.167.524,31
2019 HAURREN MINBIZIA

809.026,80

200.292,62
2013 TRANSPLANTEAK

415.071,842014 MINBIZIA

293.118,39
2017 IKTUSA

2016 GAIXOTASUN DEGENERATIBOAK

376.948,80

186.598,32
2010 BULARREKO MINBIZIA

5.047.074,47

2020 COVID-19

 GUZTIRA
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4.3.6
I+G+B 
ARLOKO 
PROIEKTUEN 
ADIBIDEAK

Aurretik deskribatutako tipologia kontuan hartuta, ja-
rraian adierazita daude ikerketa-proiektuen hainbat adibi-
de, proiektuen ugaritasuna agerian uzten dutenak, baita 
horietan parte hartzen duten Osasun Ikerketa Zentroak 
eta Euskal Osasun Sistema Publikoko sare zabala ere.
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

KOLON ETA ONDESTEKO MINBIZIAREN KIRURGIA EGIN 
DUTEN PAZIENTEEK BERRIRO GAIXOTZEKO DUTEN 
ARRISKUA AURREIKUSTEA DEEP LEARNING TEKNIKEN 
BIDEZ (PRERCCOL)

Espedientea: 2020111031

HELBURUA
Bi sexuak kontuan hartuta, kolon eta ondesteko minbizia 
(CCR) da EAEn gehien gailentzen den minbizia, baita 
minbiziak eragindako heriotzen bigarren kausa ohikoena 
ere. Osasun-arazo garrantzitsua da, bai intzidentzia 
handia duelako, bai bizitza ugari galtzea eragiten duelako. 
Hala, ezin da ahaztu bizi-kalitatearen okertzea eragiten 
duela eta inpaktu emozional handia duela pazienteengan 
zein haien ingurunean; gainera, osasun-sisteman baliabide 
ugari kontsumitzea eragiten du.

Proiektuaren xedea da koloneko minbizia diagnostikatua 
duten pazienteen diagnostikoa eta tratamendua 
pertsonalizatzea ahalbidetuko duen tresna berri bat 
garatzea eta baliozkotzea, punta-puntako teknologiak 
erabiliz, hala nola patologia konputazionala, sekuentziazio 
masiboko teknikak eta adimen artifizialeko teknikak, 
bereziki Deep learning izenekoa. Adimen artifizialean 
oinarritutako plataforma prediktiboa garatu eta 
ezartzea da helburua, zeina gai izango baita irudietan 
eta datu molekular zein kliniko integratuetan oinarrituta 
kolon eta ondesteko minbiziaren kirurgia jasaten 
duten pazienteek gaixoberritzeko duten arriskua 
aurreikusteko, erabaki klinikoak hartzeko eta zehaztasun 
diagnostikoa bermatzeko aukera hobetze aldera eta, 
ondorioz, tratamenduen eraginkortasuna eta pazienteen 
biziraupena areagotze aldera.

XEDE-POPULAZIOA
Kolon eta ondesteko minbiziaren kirurgia egin duten 
pazienteak 

IKERTZAILE NAGUSIA
José Javier Aguirre Anda 
Bioaraba OIIa

PROIEKTUAREN BURUA
Bioaraba OIIa // Arabako ESIa (Osakidetza)

BAZKIDEAK
Biocruces Bizkaia OIIa // Bilbo-Basurtuko ESIa 
(Osakidetza)
Biodonostia OIIa // Donostialdeko ESIa (Osakidetza)

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Ikerketa- eta 
garapen-proiektuen 2020ko laguntza-deialdiak)

04
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

GAIXOTASUN KARDIOMETABOLIKOAK: ESTRATEGIA 
DIAGNOSTIKO ETA TERAPEUTIKO PERTSONALIZATUAK 
GARATZEA, ARRISKU-FAKTOREAK ETA 
KARAKTERIZAZIO MOLEKULARRA KONBINATUTA

Espedientea: 2020111077

HELBURUA
Gaixotasun kardiometabolikoak gaixotasun kronikoak 
dira; prebalentzia handia dute mundu mailan, eta azken 
urteotan pixkanaka ugaritzen ari dira, osasun publikoko 
arazo garrantzitsua izateraino. Gaixotasun horien 
tratamendu-profilean, ikuspegi ez-farmakologikoak 
(bizimodu osasungarria izatea) ezinbesteko egiten 
du hezkuntza-arloan esku hartzea, gaixotasunaren 
lehen mailako prebentzioari dagokionez jarraibide 
pertsonalizatuak ezartzeko. Diagnostiko zehatzagoa 
eta ez hain inbaditzailea egiten lagunduko duten 
tresnak garatzeak eta tratamendu pertsonalizatu 
berritzaileak garatzeak aukera emango du gaixotasun 
kardiometabolikoen prebalentzia murrizteko, baita 
horiei lotutako komorbilitatea eta osasun-arloko gastua 
murrizteko ere. 

Proiektuaren helburu nagusia da osasun-sisteman 
prebentzioa bultzatzea, banakako gomendio berriak, 
diagnostiko goiztiarreko tresnak eta gaixotasun 
kardiometabolikoei aurre egiteko tratamendu 
pertsonalizatu eraginkorrak ezartzeko. Gaixotasun horien 
garapenean eragiten duten arrisku-faktoreak identifikatu 
nahi dira, gaixotasun horien lehen mailako prebentzioan 
jarduteko funtsezko tresna gisa. Horretarako, osasun-arloko 
eta maila politikoko ekintza-neurriak ezarri behar dira, 
paziente horien pronostikoa eta bizi-kalitatea hobetzeko 
hezkuntza-arloko gomendio pertsonalizatuak planteatzeko. 

XEDE-POPULAZIOA
Biztanleria, oro har

IKERTZAILE NAGUSIA
Sonia Gaztambide Saenz 
Biocruces Bizkaia OIIa  

PROIEKTUAREN BURUA
Biocruces Bizkaia OIIa // Ezkerralde-Enkarterri-
Gurutzetako ESIa (Osakidetza)

BAZKIDEAK
• Biocruces Bizkaia OIIa // Barrualde-Galdakaoko ESIa 

(Osakidetza); 
Bilbo-Basurtuko ESIa (Osakidetza) 

• Bioaraba OIIa // Arabako ESIa (Osakidetza)
• Biodonostia OIIa // Donostialdeko ESIa (Osakidetza)
• Osatek
• UPV/EHU 

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila (Ikerketa- eta 
garapen-proiektuen 2020ko laguntza-deialdiak)
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

GAIXOTASUN KRONIKO AURRERATUAK DITUZTEN 
PAZIENTEENTZAKO ARRETA INTEGRATU 
PERTSONALIZATUA, OSASUNA ETA BIZI-KALITATEA 
HOBETZEKO 

www.adlifeproject.com

HELBURUA
Gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen bizi-itxaropena 
nabarmen hazi da herrialde askotan, besteak beste, 
osasun-zientziak aurrera egin duelako. Osasun-sistemek 
erronka hauek dituzte: pazienteak ahalik eta bizimodu 
independenteena izatea; zaintzaileei laguntza ematea, 
gero eta lan-karga handiagoa baitute; eta osasun- eta 
gizarte-sistema iraunkorrak sortzea. ADLIFE proiektuaren 
asmoa da erronka horiei aurre egitea, eta gaixotasun 
kroniko aurreratuak dituzten pazienteen bizi-kalitatea 
babestu eta hobetzea.

Gaixotasun kroniko aurreratuak dituzten pazienteei 
arreta pertsonalizatua eta koordinatua ematea da 
proiektuaren helburu nagusia eta, horretarako, arreta 
pertsonalizatuko planak ezartzen dira. Horren bidez, 
hobetu egin nahi dira bizi-kalitatea, narriaduraren 
detekzio eta ebaluazio goiztiarra, errekuperazioa edo 
narriaduraren atzerapenarena, eta pazienteen zein haien 
zaintzaileen ahalduntzea.

XEDE-POPULAZIOA
Gaixotasun kronikoak dituzten 55 urtetik gorako 
pazienteak

IKERTZAILE NAGUSIA
Esteban de Manuel Keenoy 
Kronikgune Osasun Zerbitzuen Ikerketa Institutua 

PROIEKTUAREN BURUA
Kronikgune Osasun Zerbitzuen Ikerketa Institutua

BAZKIDEAK

• University of Strathclyde (Erresuma Batua)
• University of Warwick (Erresuma Batua)
• Odense Universitets Hospital (Danimarka)
• Szpital specjalistyczny im a falkiewicza we wroclawiu 

(Polonia)
• OptiMedis AG (Alemania)
• Region Jamtland Harjedalen (RJH)(Suedia)
• Assuta Ashdod ltd (Israel) 
• SRDC (Turkia)
• Everis (Espainia)
• European Institute for Innovation through Health Data 

(I-HD)(Belgika) 

OSAKIDETZAKO ERAKUNDEAK

• Debagoieneko ESIa
• Arabako ESIa
• Barrualde-Galdakaoko ESIa
• Bidasoako ESIa
• Bilbao-Basurtoko ESIa
• Debabarreneko ESIa
• Donostialdeko ESIa
• Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESIa
• Tolosaldeko ESIa
• Uribeko ESIa

04
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

BIHOTZ-ERREHABILITAZIOA SORTZETIKO 
KARDIOPATIAK DITUZTEN HAUR ETA NERABEENGAN

HELBURUA
Pediatrian kardiopatiak dituzten pazienteen gaitasun 
funtzionala modu seguruan hobetzea, haien egoera 
kardiobaskularra, arnasketa eta erresistentzia muskular 
basala hobetuz. Horrekin, azken helburua da haien bizi-
kalitatea hobetzea eta gerora helduaroan izan daitezkeen 
arrisku kardiobaskularren faktoreak kontrolatzea.

XEDE-POPULAZIOA
Sortzetiko kardiopatien aurrekariak dituzten haur eta 
nerabeak

IKERTZAILE NAGUSIA
Erika Rezola 
Biodonostia OIIa 

PROIEKTUAREN BURUA
Biodonostia OIIa // Donostialdeko ESIa (Osakidetza) 

OSAKIDETZAKO ERAKUNDEAK

• Donostialdeko ESIa
• Goierri-Urola Garaiko ESIa 

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA 

• Bottom Up Biodonostia deialdia 
Donostialdeko ESIa

04

ERREHABILITAZIO 
KARDIAKOA 
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

ERREALITATE BIRTUALEKO TRESNA BAT GARATZEA, 
LARRIALDIETAN TRIAJEA TREBATZEKO  

HELBURUA
Ospitaleko larrialdien triaje-postuaren errealitate 
birtualeko ingurua sortzea, simulazio testuinguru 
ezberdinak barne hartuta, erizain berriei eta erizaintzako 
ikasleei pazienteen harrera eta sailkapenerako tekniketan 
trebetasuna eskuratzen laguntzeko.

XEDE-POPULAZIOA
Erizain berriak eta erizaintzako ikasleak

IKERTZAILE NAGUSIA
Sendoa Ballesteros 
Biocruces Bizkaia OIIa  

PROIEKTUAREN BURUA
Biocruces Bizkaia OIIa // Bilbo-Basurtuko ESIa 
(Osakidetza)

BAZKIDEAK
• Harrobia Ikastola 
• Tecnalia  
• Tknika 

04

TRIAJE 
ERREALITATE 
BIRTUALA
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

PAZIENTE KRITIKOENTZAKO  
KOMUNIKAZIO-TAULAK

HELBURUA
Paziente kritikoek sedatuta edo erdi konorterik gabe 
egoten dira askotan, dela gaixotasunagatik dela jasotzen 
duten medikazioagatik, eta ohikoa da, gainera, hitz 
egin ezinik egotea, hodi endotrakeala izaten dutelako 
maiz. Paziente kritikoen unitateetarako komunikazio-
taula ez-elektroniko berria sortzea da helburua. Egungo 
komunikazio-taula pazienteen zein profesionalen 
beharretara egokitzea. 

XEDE-POPULAZIOA
Unitate kritikoetan dauden pazienteak (ZIU, Koronarioak, 
Erredura handiak eta Bizkortzea).

IKERTZAILE NAGUSIA
Josune Berasategui García de Albeniz // Ezkerralde-
Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces Bizkaia OIIa  

PROIEKTUAREN BURUA
Biocruces Bizkaia OIIa // Ezkerralde-Enkarterri-
Gurutzetako ESIa
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I+G+B ARLOKO PROIEKTUEN ADIBIDEAK

FINEBIRTH GAILUA BALIOZKOTZEA, ADIMEN 
ARTIFIZIALEKO ALGORITMO BATEN BIDEZ ERDITZE-
SINTOMAK DITUZTEN EMAKUMEENGAN ERDITZE 
GOIZTIARRA IDENTIFIKATZEKO  

HELBURUA
FineBirth teknologiaren ebaluazioa, erditze goiztiarraren 
sintomak dituzten emakumezko pazienteen sendotasun 
zerbikalaren analisiaren bidez. Horrela, erraz bereiz 
daiteke benetako erditze goiztiarraren eta erditze 
goiztiarren mehatxu faltsuen artean.

XEDE-POPULAZIOA
Erditze-sintomak dituzten emakumeak, haurdunaldiko 
denbora 28aste+0egun eta 34aste+6egun artekoa 
denean. 

IKERTZAILE NAGUSIA
Jorge Burgos San Cristóbal 
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces 
Bizkaia OIIa 
Amelia Valladolid Urdangaray 
Bilbo-Basurtuko ESIa - Biocruces Bizkaia OIIa

PROIEKTUAREN BURUA
Innitius
 
ERAKUNDE FINANTZATZAILEA
Osasun Saila (Medtech ekimena)

04
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COVID-19 INFEKZIOAREN KARAKTERIZAZIO 
KLINIKOA: PRONOSTIKOAREN ESTRATIFIKAZIOA ETA 
KONPLIKAZIOAK

Espedientea: COV20/00459

HELBURUA
Proiektuaren helburu nagusia da pronostikoa 
estratifikatzeko tresna bat sortzea da, SARS-CoV-2 
infekzioaren eboluzio txarra iragartzen duten ereduetan 
oinarrituta: pneumonia, helduen arnas distres sindromearen 
garapena (SDRA), septizemia, shock septikoa eta/edo 
heriotza. Tresna horrek pazienteen kudeaketa kliniko egokia 
bideratzen lagunduko du, batez ere kritikoen unitateetan 
arreta behar izan dezaketen paziente larrienei dagokienez. 

Pandemia hasi zenetik, hainbat diziplinetako profesionalak 
aritu dira pazienteen informazio klinikoa bilatzen, infekzio 
larrien faktoreak identifikatzeko, aurreikuspen-ereduen 
bitartez eta arrisku-eskalak sortuz, eta euskarri-
tratamenduen zein ezarritako antibiralen eraginkortasuna 
ebaluatzeko. Diziplina anitzeko talde horretan dihardute 
honako hauek, besteak beste: epidemiologo klinikoak, 
UPV/EHUko eta BCAMeko (Basque Center of Applied 
Mathmatics) matematikariak, larrialdietako klinikoak, 
arnasketa-eremuetakoak, gaixotasun infekziosoak eta 
ZIU, etxeko ospitaleratze-arloko profesionalak, eta 
autoimmunitate-arloko adituak. COVID-19ak kutsatutako 
pazienteen eboluzio txarraren arriskua estratifikatzeko 
eskalak eta gaixoen profil ebolutiboa sortu nahi dituzte, 
baita tratamenduaren zein proba diagnostikoen 
eraginkortasuna baloratu eta irisgarritasuna, ekitatea, 
aldakortasuna eta guztizko kostuak ebaluatu ere. 

XEDE-POPULAZIOA
Biztanleria, oro har

IKERTZAILE NAGUSIA
Susana García Gutierrez 
Barrualde-Galdakaoko ESIa – Kronikgune Institutua

PROIEKTUAREN BURUA
Kronikgune (Barrualde-Galdakaoko ESIa)

BAZKIDEAK
• Bioaraba OIIa // Arabako ESIa (Osakidetza)
• Biocruces Bizkaia OIIa // Bilbo-Basurtuko ESIa 

(Osakidetza)
• Del Mar Ospitalea 
• Kanarietako Osasun Zerbitzua

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA: 
Carlos III. Osasun Institutua (SARS-COV2 eta COVID-19 
gaitzari buruzko ikerketa-proiektuak finantzatzeko 
interes-adierazpenen deialdia, COVID-19 FUNTSAREN 
kargura. Dokumentu honen esparruan: 8/2020 Errege 
Lege-dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren 
inpaktu ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko 
ezohiko neurriei buruzkoa)

04
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COVID-19 CONVALESCENT PLASMA

HELBURUA
Proiektuaren helburua da COVID-19 gaixotasunaren 
aurka borrokatzen diren pazienteen tratamendua 
babestea, EBk eriondoen plasma, hau da, COVID-19az 
gaixotu eta sendatu diren pazienteen plasma biltzeko 
duen gaitasuna areagotuta. Gaixotasuna gainditu duten 
emaileen plasma-infusioen eraginkortasun klinikoa ikertu 
nahi da, COVID-19 duten pazienteentzako tratamendu 
gisa. Hala, plasma erauzteko, biltzeko, biltegiratzeko 
eta banatzeko ahalmen handiagoa ahalbidetzen duten 
ekipamendu, ondasun eta zerbitzuetan inbertitzen 
lagunduko du proiektu honek. Horretarako, SARS-COV-2 
birusaren eriondo diren emaileak detektatu eta erakarriko 
dira, baldin eta horien plasmak antigorputzen maila 
handia badu eta, ondorioz, transfusio bidez transferitu 
ahal bazaie infekzioaren lehen egunetan dauden 
pazienteei.

Ekintza hori Europako Batzordearen Larrialdietarako 
Laguntza Tresnaren (ESI) parte da, zeinaren bidez 
finantzatu baitira 24 proiektu, tartean Europako 150 
ikerketa- eta transfusio-zentro. Osakidetzako Transfusio 
eta Giza Ehunen Euskal Zentroa arduratzen da 
Espainiako iparraldeko ikerketa koordinatzeaz. 

XEDE-POPULAZIOA
COVID-19 duten pazienteak

IKERTZAILE NAGUSIA
Miguel Ángel Vesga Carasa 
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa 

PROIEKTUAREN BURUA
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa (Osakidetza) 

BAZKIDEAK
• Banc de Sang i Teixits de Catalunya
• Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos 
• Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y 

Tejidos
• Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias
• Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
• Nafarroako Odol eta Ehun Bankua
• Kantabriako Odol eta Ehun Bankua
• Errioxako Transfusio Zentroa 

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA 
Europako Batzordea (Emergency Support Instrument)
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BIRIKETAKO SIMULAZIOAREN BIDEZKO ARNAS 
TERAPIAK GARATZEA ETA BALIOZKOTZEA, COVID-
19AREN AURKA BORROKATZEKO 

HELBURUA
Biriketako simulagailu bat izatea funtsezkoa da osasun-
laguntzan arnas terapiak garatzeko eta baliozkotzeko, 
baita tokiko industria biomedikoari laguntzeko ere. 
Gaur egun ez dago Euskadin birika-simulagailuaren 
prototiporik.

XEDE-POPULAZIOA
Koronabirus-19 gaixotasunak (COVID-19) eragindako 
infekzio biralaren ondorioz hantura-katea izan duten 
pazienteak, arnas distres akutuaren sindromea (SDRA) 
eta arnas gutxiegitasun larria izan dutenak. 

IKERTZAILE NAGUSIA
Xabier Rivas 
Arabako ESIa - Bioaraba OIIa 

PROIEKTUAREN BURUA
Bioaraba OIIa // Arabako ESIa (Osakidetza)

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA: 
Vital Fundazioaren laguntzen deialdia 

04

BIRIKA-
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KORONABIRUSA LISTUAN BERARIAZ DETEKTATZEKO 
TEST AZKARRA DISEINATZEA ETA BALIOZKOTZEA 
(KORONA-TESTA), COVID-19 DUTEN PAZIENTE 
SINTOMATIKO ETA ASINTOMATIKOEN LAGIN 
KLINIKOETAN OLIGONUKLEOTIDO-ZUNDAK ERABILIZ

HELBURUA
Test azkarrak rt-PCR diagnostiko-metodo estandarraren 
aurrean duen eraginkortasuna baloratzea, metodo horren 
espezifikotasuna eta sentikortasuna zehaztuz.

XEDE-POPULAZIOA
Koronabirusak infektatuta egoteko susmoa duten 
pazienteak (SARS-COV-2)

IKERTZAILE NAGUSIA
José María Marimón Ortiz de Zarate 
Donostialdeko ESIa - Biodonostia OIIa
Elena Urra Zalbidegoitia 
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces 
Bizkaia OIIa
José Luis Díaz de Tuesta del Arco 
Bilbo-Basurtuko ESIa - Biocruces Bizkaia OIIa
María José López de Goikoetxea San Román 
Barrualde-Galdakaoko ESIa – Biocruces Bizkaia OIIa
Iñaki Zorrilla Martínez 
Arabako ESIa - Bioaraba OIIa 

PROIEKTUAREN BURUA
Somaprobes

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA 
Osasun Saila (Medtech ekimena) 
Biozientziak Gipuzkoa Fundazioa (COVID-19 ezohiko 
deialdia)
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STEPCARE: COVID-19 DUTEN PAZIENTEEN 
MONITORIZAZIOA OPTIMIZATZEKO ETA ETXEKO 
OSPITALIZAZIOA ERRAZTEKO OSASUN-ARLOKO 
APLIKAZIOA

HELBURUA
Stepcare softwarearen eraginkortasunaren, 
erabilgarritasunaren eta efizientziaren ebaluazioa, 
baieztatutako COVID-19 pazienteen eta sintoma 
arinak dituzten COVID-19 pazienteen monitorizazioa 
optimitzatzeko etxetik (etxeko ospitalizazioan eta etxeko 
isolamenduan dauden pazienteak).

XEDE-POPULAZIOA
COVID-19 sintomak dituzten eta positiboa konfirmatuta 
duten pazienteak, etxean ospitaleratuta daudenak.

IKERTZAILE NAGUSIA
María Montserrat Pérez García 
Bidasoko ESIa - Biodonostia OIIa

PROIEKTUAREN BURUA
Naru Intelligence

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA: 
Osasun Saila (Medtech ekimena)

04
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ALBO-FLUXUKO IMMUNOSAIAKUNTZAN OINARRITUTA 
TEST AZKAR BAT GARATZEA (COVID-19 BIOTESTA), 
GAILU BAKARREAN ALDI BEREAN DETEKTATZEKO 
SARS-COV-2 BIRUSAREN ANTIGENOA ETA IGM ETA IGG 
ANTIGORPUTZAK

HELBURUA
Merkatuko lehen test azkar konbinatua garatzea 
eta baliozkotzea, karga birala eta immunitatea 
monitorizatzeko eta gailu digital bakar baten bidez 
kuantifikatzeko.

XEDE-POPULAZIOA
COVID-19a izateko susmoa duten pertsonak eta 
birusaren intzidentzia eta hedapena hobeto ezagutzea 
ahalbidetzen duten azterketa epidemiologikoetan parte 
hartzen duten pertsonak.

IKERTZAILE NAGUSIA
Eunate Arana Arri 
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces 
Bizkaia OIIa
 
PROIEKTUAREN BURUA
Biolan Health

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA 
Osasun Saila (Medtech ekimena)
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VENTIJET HAIZAGAILUA GARATZEA ETA 
BALIOZKOTZEA, COVID-19 INFEKZIOA DUTEN ETA, 
EGOERA KRITIKOAN EGONIK, AIREZTAPEN MEKANIKOA 
BEHAR DUTEN PAZIENTEEI AIREZTAPEN-LAGUNTZA 
EMATEKO

HELBURUA
Gailua ziurtatzeko prozesuan laguntzea, animalia-
ereduko proben bidez, CE marka lortzeko.

XEDE-POPULAZIOA
COVID-19 gaixotasun larria duten eta arnas distres 
akutua duten pazienteak, aireztapen mekanikoa behar 
dutenak.

IKERTZAILE NAGUSIA
María Carmen Rey Santano 
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces 
Bizkaia OIIa

PROIEKTUAREN BURUA
IFISA Ingeniería

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA: 
Osasun Saila (Medtech ekimena)

04 COVID-19 ADIBIDEAK
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COVID-19RI AURRE EGITEKO LIZENTZIA GABEKO 
TRATAMENDUAK EBALUATZEKO NAZIOARTEKO 
AUSAZKO SAIAKUNTZA, OSPITALEETAN EMATEN 
DEN OHIKO COVID TRATAMENDUA JASOTZEN DUTEN 
OSPITALERATUTAKO PAZIENTEENGAN.

https://www.who.int/es

HELBURUA
Saiakuntza honen helburu nagusia da tratamendu 
antibiralek heriotza-tasan dituzten ondorioei buruzko 
estimazio fidagarriak ematea, ospitaleetan COVID 
moderatu edo larriak jota dauden pazienteei dagokienez. 

Saiakuntzaren garapena: Osasunaren Mundu Erakundeak 
bultzatutako nazioarteko saiakuntza kliniko honen 
helburua da COVID-19aren aurkako tratamendu 
eraginkorra aurkitzea, eta ia 12.000 pazientek parte hartu 
dute 30 herrialde baino gehiagoko 500 ospitaletan.
2020ko abenduaren 20an, Estatu mailako 41 zentrok 
parte hartu zuten; 670 pazientek guztira, horietatik 128 
EAEko zentro parte-hartzaileetatik zetozelarik. 

Behin-behineko emaitzak: Solidarity saiakuntzaren behin-
behineko emaitzek ondorioztatu zuten ebaluatutako lau 
tratamenduek (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/
ritonavir eta interferón) ondorio gutxi edo deusezak 
zituztela hilkortasun orokorrean, arnasketa mekanikoaren 
hasieran eta ospitaleratutako pazienteen ospitaleratze-
aldiaren iraupenean.
Horrela, paziente berrien erreklutamendua eten egin zen 
aldi baterako, tratamenduaren irismena handitzeko eta 
beste aukera terapeutiko batzuk ebaluatzeko.

XEDE-POPULAZIOA
COVID-19 konfirmatua duten heldu ospitaleratuak. 

IKERTZAILE NAGUSIA
Ane Josune Goikoetxea Aguirre 
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIa - Biocruces 
Bizkaia OIIa
Josefa Muñoz Sánchez 
Bilbo-Basurtuko ESIa - Biocruces Bizkaia OIIa
José Antonio Iribarren Loyarte 
Donostialdeko ESIa – Biodonostia OIIa
José Joaquín Portu Zapirain 
Arabako ESIa – Bioaraba OIIa

SUSTATZAILEA 
Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA
Carlos III. Osasun Institutua (SARS-COV2 eta COVID-19 
gaitzari buruzko ikerketa-proiektuak finantzatzeko 
interes-adierazpenen deialdia, COVID-19 FUNTSAREN 
kargura. Dokumentu honen esparruan: 8/2020 Errege 
Lege-dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren inpaktu 
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko 
neurriei buruzkoa)

SOLIDARITY
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Osasun-sistemak I+G+B arloko erakunde multzoa du; 4 
ikerketa-institutu biltzen dira bertan (Bioaraba, Biocruces 
Bizkaia, Biodonostia eta Kronikgune), baita goiburu korpo-
ratiboa ere (BIOEF). Bost erakundeak Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzaren Euskal Sareko13 eragileak dira.

4.4
IKERKETA- ETA 
BERRIKUNTZA-SISTEMA 
EUSKAL OSASUN 
SISTEMAN

13 147/2019 Dekretua, irailaren 24koa, irailaren 24koa, 
zeinaren bidez hirugarrenez aldatzen baita Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera 
arautzen eta gaurkotzen duen Dekretua.

10. irudia. 
 

I+G+B arloaren egituraketa
Euskal Osasun Sistema 

Publikoan
I+G+B ZENTROAK 
EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOAN

I+G ARLOKO ZENTROEN  
GOIBURU KORPORATIBOA
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Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa ( BIOEF) 
Euskadiko sektore publikoko fundazio bat da, eta Eus-
ko Jaurlaritzaren Osasun Sailak sortu zuen 2002an. Xede 
hauekin sortu zen:

• Euskal Osasun Sisteman berrikuntza eta ikerketa 
sustatzea, jarduera horiek osasun-sistemak herritarren 
osasunaren babesean esku hartzeko duen ahalmena 
garatzeko eta etengabe hobetzeko tresnatzat hartuta, 
baita osasun-sistemari Euskal Autonomia Erkidegoan 
balioa sortzea eta sozioekonomikoki garatzea 
ahalbidetzen dioten tresnatzat ere.

• Daukan funtsezko helburua lortzeko, lankidetza, 
komunikazio eta elkarlanerako esparru bat eratzea, 
autonomia-erkidegoan, estatuan eta nazioartean, 
osasun-arloko ikerketan eta berrikuntzan diharduten 
sektoreei dagokienez.

• Programa eta politikek –sanitario eta sektoreen 
artekoek– oinarria izaten laguntzea, Euskal Osasun 
Sistemak kalitate eta lehiakortasun handiagoa izateko, 
eta Euskal Autonomia Erkidegoan aberastasuna eta 
garapen sozioekonomikoa sortzen laguntzeko.

4.4.1
BIOEF: 
BERRIKUNTZA 
+ IKERKETA + 
OSASUNA EUSKO 
FUNDAZIOA
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2020an garatutako jarduera nagusiak14 honako helburu 
hauek betetzera bideratuta daude:

• Osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzako estrategia 
inplementatu dadin laguntzea

• Osasun-arloko ikerketa-zentroen goiburu korporatiboa
• I+G+B arloko ekimenen lankidetza eta koordinazioa 

sustatzea
• Emaitzak eta teknologiaren zein ezagutzaren 

transferentzia
• I+G+B arloko jarduerak arautzen dituen araudia 

diseinatzeko eta garatzeko laguntza
• I+G+B arloko finantzaketa babestea
• Antolamendu- eta kudeaketa-arloetan berrikuntza 

sustatzea eta inplementatzea
• Ikerketarako lagin biologikoak kudeatzea

14 https://www.bioef.org/es/transparencia/informacion-
economica-presupuestaria-y-estadistica/ 
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4.4.2.1  OSASUN IKERKETA INSTITUTUAK

Honako hauek dira Bioaraba, Biocruces Bizkaia eta Biodo-
nostia Osasun Ikerketa Institutuen helburu sozialak: bio-
medikuntzako, epidemiologiako, osasun publikoko eta zer-
bitzu sanitarioetako ikerketa sustatzea; osasun-sistemako 
programak eta politikak zientifikoki oinarritzea; eta berezi-
ki ikerketa traslazionala sendotzea, ezagutza zientifikoak 
praktika klinikora azkarrago eramateko ikerketa, alegia. 

Biodonostia15 eta Biocruces Bizkaia16 Osasun Ikerketa 
Institutuek –jada egiaztagiria dutenek– euren gaitasuna 
eta dimentsioa areagotu dute 2020an zehar. Bioinstitu-
tuek euskal osasun-sistema publikoko pertsonala ez ezik, 
 ZTBESeko askotariko agenteen –hala nola unibertsitateak 
eta ikerketa-zentroak– ikerketa-gaitasunak ere integra-
tzen dituzte.

Institutu bakoitzeko ikerketa-taldeak arlo zientifiko han-
dietan daude antolatuta. 

Biodonostia Ikerketa Institutuan, neurozientzien arloa na-
barmentzen da batez ere (ikertzaileen % 27,5), baita epi-
demiologia eta osasun publikoaren eta onkologiaren arloak 
ere (ikertzaileen % 21,5 eta % 14,4 hurrenez hurren). 

4.4.2
OSASUN 
IKERKUNTZARAKO 
ZENTROAK

15 Biodonostiaren I+G+B arloko jarduerari buruzko 
xehetasunak 2020ko Memoria Zientifikoan kontsulta 
daitezke, hemen: https://www.biodonostia.org/eu/nor-
garen/memoria-zientifikoa/

16 Biocruces Bizkaiaren I+G+B arloko jarduerari buruzko 
xehetasunak 2020ko Memoria Zientifikoan kontsulta 
daitezke, hemen: https://www.biocrucesbizkaia.org/web/
biocruces/documentos-de-interes
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19. grafikoa. 
 

Biodonostia OIIko ikertzaileak

81
IKERTZAILEAK
NAGUSIAK

168366
IKERTZAILEAK DOKTOREAK

101
NEUROZIENTZIAK

49
BIOINGENIARITZA 

79  

EPIDEMIOLOGIA ETA OSASUN PUBLIKOA 

19  

GAIXOTASUN SISTEMIKOAK

25  

GAIXOTASUN INFEKZIOSOAK

53   
ONKOLOGIA

40  

GAIXOTASUN HEPATIKO GASTROINTESTINALAK
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Biocruces Bizkaia Ikerketa Institutuan –2020an, Carlos 
III. Osasun Institutuak akreditatua–, batez ere 3 alor na-
barmentzen dira: «Lehen mailako arreta, prebentzioa eta 
gaixotasun kronikoak» (ikertzaileen ia % 22), «Nerbio-sis-
temako gaixotasunak» eta «Ama-haurren osasuna eta La-
guntza bidezko ugalketa» (ikertzaileen % 15,5 eta % 15,2, 
hurrenez hurren).
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20. grafikoa. 
 

Biocruces Bizkaia OIIko 
ikertzaileak

46 

ENDOKRINOA, METABOLISMOA, NUTRIZIOA, 
GILTZURRUNEKO GAIXOTASUNAK

44 

BERRIKUNTZA, KIRURGIA, 
TRANSPLANTEAK ETA TEKNOLOGIAK

57  

MINBIZIA

62  

NERBIO-SISTEMAKO GAIXOTASUNAK

55  

GAIXOTASUN AUTOIMMUNEAK, 
HANTURAZKOAK ETA INFEKZIOSOAK

87  

LEHEN MAILAKO ARRETA, PREBENTZIOA ETA 
GAIXOTASUN KRONIKOAK

69   
AMA-UMEEN OSASUNA 

ETA LAGUNTZA BIDEZKO 
UGALKETA

10   
BESTE BATZUK

92
IKERTZAILEAK
NAGUSIAK

223430
IKERTZAILEAK DOKTOREAK
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Egiaztatutako institutuez gain, 2020an aurrera egin da 
Bioaraba17 Osasun Ikerketako Institutuaren garapenean, 
2018ko azaroan erakunde juridiko propioa hornitu ondoren 
eta haren Plan Estrategikoan aurreikusitako ekintzak ga-
ratu ondoren. 

Institutuak 367 ikertzaile biltzen ditu, eta 57 ikertzaile nagu-
si arlo zientifiko hauetan: neurozientziak; prebentzioa, sus-
tapena eta zaintza osasun-arloan; ama-haurren ugalketa 
eta osasuna; kardiobaskularra, arnasketakoa eta meta-
bolikoa; garapen farmazeutikoa, gaixotasun infekziosoak, 
hanturazkoak eta immunomediatuak; osasun-arloko gara-
pen berriak; diagnostikoa eta terapeutiko onkologikoa.

17 Bioarabaren I+G+B arloko jarduerari buruzko 
xehetasunak 2020ko Memoria Zientifikoan kontsulta 
daitezke, hemen: https://www.bioaraba.org/wp-content/
uploads/2021/09/Memoria-Cientifica-Bioaraba-2020-
FINAL.pdf

https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-Cientifica-Bioaraba-2020-FINAL.pdf
https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-Cientifica-Bioaraba-2020-FINAL.pdf
https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2021/09/Memoria-Cientifica-Bioaraba-2020-FINAL.pdf
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21. grafikoa. 
 

Bioaraba OIIko ikertzaileak

72   

GARAPEN FARMAZEUTIKOA, GAIXOTASUN 
INFEKZIOSOAK, HANTURAZKOAK ETA 
IMMUNOMEDIATUAK

38   

UGALKETA ETA AMA-HAURREN 
OSASUNA

55 
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4.4.2.2  OSASUN ZERBITZUEN IKERKETA 
INSTITUTUA

Kronikgune Osasun Zerbitzuetako Ikerketa Institutuaren18 
helburua da osasun-zerbitzuen eta zerbitzu soziosanita-
rioen antolaketa eta kudeaketaren arloan bikaintasuna 
ikertzea, ezagutza eta balio sozial zein ekonomikoa sortze-
ra eta aplikatzera bideratuta.

Institutua zeharkako lau ikerketa-eremuren inguruan egi-
turatuta dago, zeintzuetan arlo eta gai hauek lehenesten 
baitira:

• Osasun-arloko eta arlo soziosanitarioko politikak eta 
esku-hartzeak diseinatzea eta ebaluatzea: Balioan 
oinarritutako arreta; Osasun Publikoko programak eta 
esku-hartzeak; Eragin ekonomikoa eta aurrekontuari 
dagokiona; irisgarritasuna, ekitatea, eraginkortasuna 
eta efizientzia.

• Antolaketa-ereduen garapena eta ebaluazioa: 
digitalizazioa eta garapen teknologikoa osasun-
zerbitzuetan; eredu eta ibilbide klinikoen garapena, 
zerbitzuen integrazioa barne; proiektuen eta 
antolaketa-aldaketen inplementazioa eta hedapena.

18 Kronikgune Institutuaren I+G+B arloko jarduerari buruzko 
xehetasunak 2020ko Memoria Zientifikoan kontsulta 
daitezke, hemen: https://www.kronikgune.org/eu/
dokumentu-interesgarriak/
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22. grafikoa.
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• Prozesuen eta emaitzen azterketa eta ebaluazioa: 
zerbitzuen erabilera, aldakortasuna eta egokitzapena; 
kalitatea, segurtasuna eta atxikipena; emaitza klinikoen 
eta pazienteek hautemandako emaitzen araberako 
ebaluazioa; ekitatea, eraginkortasuna, efikazia, kostuen 
analisia eta efizientzia.

• Erabakiak hartzeko laguntza: datuen modelizazioa 
eta analitika, «Big Data» eta adimen artifiziala barne; 
erabaki klinikoak eta kudeaketari lotutakoak hartzen 
laguntzeko tresnak, erabakiak elkarrekin hartzea 
barne; herritarren eta pazienteen ahalduntzea, beren 
osasunari eta gaixotasunari dagokienez.

 
Aurretik aipatutako erakundeez gain, Euskal Osasun Siste-
ma Publikoak bere I+G+B arloko etengabeko prozesuari lo-
tutako beste tresna batzuk ere baditu, Eusko Jaurlaritzaren 
Osasun Sailari atxikita:

• Osteba, Teknologiak Ebaluatzeko Zerbitzua. Erabakiak 
hartzen laguntzeko helburua du, horretarako 
informazioa eskainita osasun-arloko teknologien 
erabilera egokiaren gainean, eta segurtasuna, 
eraginkortasuna, erabilerraztasuna eta ekitatea 
kontuan hartuta.

• Euskadiko Batzorde Etikoa organo independentea 
da eta hainbat diziplinatako kidek osatzen dute. 
Batzordearen helburu nagusia ikerketa biomedikoko 
proiektuetako parte-hartzaileen eskubideak, 
segurtasuna eta ongizatea zaintzea da, printzipio 
etikoak, metodologikoak eta lege-arlokoak egoki 
aplikatzen direla bermatuz.

4,4.3
BESTE 
AGENTE 
BATZUK
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I+G+B arloko jardueraren emaitza gisa, 2020. urtean Eus-
kal Osasun Sistema Publikoak 1.456 argitalpen sortu ditu; 
horietatik %  89k inpaktu-faktorea daukate19. Azken bost 
urteetan, sistemak hobetu egin ditu bai argitalpenen 
kopurua, bai horien inpaktua.

Inpaktu-faktore metatua % 18 baino gehiago handitu da 
2016tik; batez besteko inpaktu-faktorea, berriz, 2016an 
4,63 izatetik 2020an 4,99 izatera igaro da.

4.5.1  
ARGITALPENAK

4.5
IKERKETAREN 
EMAITZAK ETA 
TRANSFERENTZIA

19 www.bioef.org Eranskina: I+G arloko proiektuak, 
azterlan klinikoak, argitalpen zientifikoak eta 
kolaborazioak nazioartean.
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23. grafikoa. 
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Argitalpen gehienak nazioarteko aldizkarietan egiten dira 
(2020an, % 86,54). Artikuluen % 56,2 lehen kuartileko al-
dizkarietan argitaratzen dira. Lehen dezileko argitalpenak 
guztien % 21 izan ziren 2020an.
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Guztizkoaren gaineko %24. grafikoa. 
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Inpaktu-faktorea duten argitaratutako artikuluen % 58,8 
lehen 12 kategoriatakoak dira. Inpaktu-faktore metatuaren 
arabera, 4 kategoria nabarmendu dira: «Pharmacology and 
pharmacy», «Respiratory system», «Oncology» eta «Clinical 
neurology».
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25. grafikoa. 
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4.5.1.1 

INPAKTU-
FAKTORE 
HANDIKO 
ARGITALPENEN 
ADIBIDEAK

Cristobal 
Esteban

Luis Bujanda Fernández 
de Pierola Mateos Goñi

Beatriz Garcia Etxebarria
Koldo Rodrigues Vieira
Pedro Miguel D'amato

Mauro Bañales Asurmendi
Jesus Maria
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Tamara 
Castillo

Fernando 
Arós

Fernando 
Pérez Ruiz

Joaquín 
Durán-

Cantolla
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4.5.2  
EMAITZEN 
BABESA ETA 
TRANSFERENTZIA

Euskal Osasun Sistema Publikoaren zorro teknologikoa 56 
garapenez osatuta dago: 34 garapen teknologiko (tipolo-
giaren arabera sailkatuak, bioteknologia eta diagnostiko 
molekularra, materialak eta gailuak, sendagaia - Farma eta 
irudia), 19 garapen osasuneko IKTetan, eta 3 garapen an-
tolaketaren eta/edo kudeaketaren alorreko berrikuntzaren 
esparrua babesteko. 

21 patente-familia daude, 3 erabilgarritasun-eredu, 10 mar-
ka-erregistro (7 garapeni dagozkienak), industria-sekretu 
gisa babestutako 7 asmakuntza, eta jabetza intelektuala-
ren eskubideek babestutako 18 garapen20. Osasun-arloko 
informazioaren teknologien alorreko garapenak dira ugarie-
nak (%  34); eta haren atzetik daude Material eta gailuen 
garapen berriekin lotutakoak eta bioteknologiarekin eta 
diagnostiko molekularrarekin lotutakoak (%  27 eta %  25, 
hurrenez hurren); eta % 9 sendagaien alorrekoak. Zorroan 
identifikatutako garapenetatik, % 69 ustiatzen ari da; hau 
da, % 42k kanpoko erakunde batekin akordioa dute merka-
taritza-ustiapenerako (% 70 EAEko enpresekin). Horietatik 
4 merkatuan daude jada eta itzulkin ekonomikoa sortzen 
dute; eta ustiatzen ari diren gainerako garapenen % 27 mer-
kataritza-akordiorik gabeko ekimenak dira, praktika klini-
koan jada ezarrita daudenak. 
 
Aurretik deskribatutako tipologia kontuan hartuta, I+G+B 
arloko emaitzen zenbait adibide aurkezten dira, zeintzuek 
agerian uzten baitute horien aniztasuna eta horien garape-
na barne hartzen duen Euskal Osasun Sistema Publikoaren 
sarearen irismena.

20 Euskal Osasun Sistema Publikoaren zorro teknologikoari 
buruzko informazio xehatua hemen kontsulta daiteke: https://
www.bioef.org/eu/jarduera/balorizazioa-eta-transferentzia/
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26. grafikoa. 
 

Euskal Osasun Sistema 
Publikoaren zorro teknologikoa

Babes modua

Garapen-tipologia

% 11 

SEKRETU INDUSTRIALA/KNOW HOW 

% 17 

MARKA-ERREGISTROAK

% 2 

INDUSTRIA DISEINUA

% 5 

ERABILGARRITASUN-EREDUAK

% 35 

PATENTE FAMILIAK

% 30 

JABETZA INTELEKTUALA

% 34  

OSASUN TIK-AK

% 25  

BIOTEKNOLOGIA ETA 
DIAGNOSTIKO MOLEKULARRA

% 5  

ERAKUNDEAREN BERRIKUNTZA ASISTENTZIALA

% 27  

MATERIALAK ETA GAILUAK

% 9  

SENDAGAIAK - FARMA



2020KO MEMORIA · 108

04

28. grafikoa. 
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AZTARNA METABOLOMIKO BERRIA SERUMEAN, 
GIBELEKO GANTZ-KONTZENTRAZIOA ZEHAZTASUNEZ 
ETA ERA EZ-INBADITZAILEAN IRAGARTZEKO «OWL FAT»

HELBURUA
Gibel koipetsu ez-alkoholikoaren (EHGNA) gaixotasuna 
duten pazienteengan esteatosi hepatikoaren maila 
zehaztea, pazientearen serum-lagin bateko markatzaile 
metabolikoen multzo baten analisian oinarrituta. Gibeleko 
zelulen barnean lipidoen metaketa anormalak eragiten 
du EHGNA. Haren prebalentzia handitzen ari da herrialde 
garatuetan, gizentasunarekin lotuta, eta esteatohepatitis 
ez-alkoholikoa, zirrosia eta kartzinoma hepatozelularra 
izateko arrisku-faktorea da.

XEDE-POPULAZIOA
EHGNA izan dezaketen eta/edo haren diagnostikoa duten 
subjektuak

BABES-EGOERA
Selretu industriala

TRANSFERENTZIA-EGOERA
OWL Metabolomicsen aldeko ustiapen-lizentzia  
sinatu da 2020an

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO ASMATZAILEAK
Jesús Bañales Asurmendi 
Biodonostia OIIa 
Luis Bujanda Fernandez de Pierola 
Donostialdeko ESIa – Biodonostia OIIa
Raúl Jimenez Agüero 
Donostialdeko ESIa – Biodonostia OIIa

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO PROIEKTUAREN 
BURUA
Donostialdeko ESIa 
Biodonostia Osasun Ikerketa Institutua

BAZKIDEAK
• OWL Metabolomics 

BABES ETA TRANSFERENTZIA EMAITZEN ADIBIDEAK

OWL FAT
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HIPOXIA DETEKTATZEKO METODOA ETA GAILUA

HELBURUA
Ehunetan oxigenazio-maila egokirik ez egoteak (hipoxia) 
handitu egiten du organismo bizidunetan patologia 
eta disfuntzio ugari garatzeko arriskua. Besteak beste, 
erditze garaian konprometitu egin dezake fetua.

Profesional klinikoek nahiz erabiltzaileek kontrol 
zorrotzagoa eta, aldi berean, ez hain inbaditzailea 
eskatzen dute erditzean, batez ere erditze arriskutsuetan; 
izan ere, horien portzentajea modu esponentzialean 
handitu da azken urteetan (amaren adin altua, aurretiko 
zesareak, etab.). Horrela, zesareen egungo tasa handia 
murriztea lortu nahi da. Asmakuntza honek gailu 
berri bat eskaintzen du, zeinak, Raman neurketetan 
oinarrituta, aldagai fisiologikoak etengabe eta modu 
ez-inbaditzailean monitorizatzea ahalbidetzen baitu, 
subjektu baten hipoxia-egoerak detektatzeko.

XEDE-POPULAZIOA
Erditzean, haurren arrisku fisiologikoak denbora 
errealean monitorizatzea, etengabe eta era ez-
inbaditzailean. Teknologiak aukera ematen die obstetrei 
erabaki azkarrak hartzeko eta, ondorioz, mundu osoan 
zesarea kopurua murrizteko.

BABES-EGOERA
Europako patentea eskatuta (2020/08/18)

TRANSFERENTZIA-EGOERA
Ustiapen-lizentzia negoziazio aldian.

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO 
ASMATZAILEAK
Ibon Jaunarena Marin 
Donostialdeko ESIa – Biodonostia OIIa
Ander Izeta Permisan 
Biodonostia OIIa
Hector Lafuente Echevarria 
Biodonostia OIIa

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO PROIEKTUAREN 
BURUA
Donostialdeko ESIa 
Biodonostia Osasun Ikerketa Institutua.

BAZKIDEAK
• CIC nanoGUNE

ERDITZEAN 
HIPOXIA 
DETEKTATZEKO 
GAILUA

BABES ETA TRANSFERENTZIA EMAITZEN ADIBIDEAK
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ALBOKO ESKLEROSI AMIOTROFIKOAREN (AEA) 
PRONOSTIKOA EGITEKO IN VITRO METODOA ETA 
TRESNAK

HELBURUA
In vitro metodoa, biomarkatzaile baten adierazpenean 
oinarritua alboko esklerosi amiotrofikoaren 
pronostikoa egiteko, zeina estrategia terapeutiko 
gisa eta tratamenduari eman beharreko erantzuna 
monitorizatzeko estrategia gisa ere erabil baitaiteke.

XEDE-POPULAZIOA
Alboko esklerosi amiotrofiko (AEA) diagnostikoa jaso 
duten pazienteak

BABES-EGOERA
Europako patentea eskatuta (2020/06/01)

TRANSFERENTZIA-EGOERA
Ustiapen-lizentzia negoziazio aldian

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO ASMATZAILEAK
Adolfo López de Munain 
Donostialdeko ESIa - Biodonostia OIIa 
Patxi Gil Bea 
Biodonostia OIIa
Gorka Fernandez García de Eulate 
Donostialdeko ESIa
Gorka Guereñu Lopetegui  
Donostialdeko ESIa

EUSKAL OSASUN SISTEMA PUBLIKOKO PROIEKTUAREN 
BURUA
Donostialdeko ESIa 
Biodonostia Osasun Ikerketa Institutua

BAZKIDEAK
• UPV/EHU
• Institut d’Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)

ALBOKO  
ESKLEROSI 
AMIOTROFIKO- 
AREN 
PRONOSTIKOA  
EGITEKO 
IN VITRO  
METODOA ETA  
TRESNAK 

BABES ETA TRANSFERENTZIA EMAITZEN ADIBIDEAK
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4.5.2  
INNOSASUNEN 
INPAKTUA

Innosasun programari esker, 2020. urtera arte, biozientzien 
eta osasunaren alorreko enpresek lehia-egoera hobetzea 
lortu dute. Zehazki, Euskal Osasun Sistema Publikoaren 
esku-hartzeak erraztu egin du 50 enpresak portfolioa ho-
betzea, hainbat arrazoirengatik: CE marka edo beste es-
kakizun arautzaile batzuk eskatzen lagundu zaie; farmako 
baten formulazioa edo osasun-produktu baten diseinua 
optimizatu dute; produktuaren erabilera hobeto bideratu 
dute, edo garapenean edo heldutasun-mailan aurrera egin 
dute (TRL).

Zehazki, 46 osasun-teknologiak egin dute aurrera beren 
TRL-an, hala nola gaixotasunak diagnostikatzeko eta mo-
nitorizatzeko sistemek, IKT/app soluzioek, medikuntza bir-
sortzaileko terapia berriek, robotika-sistemek, fabrikazio 
gehigarriko produktuek edo errealitate birtual/areagotuko 
sistemek.

Horrez gain, 75 enpresak (horien % 90 baino gehiago ETEak) 
merkatura orientatuta dauden modua hobetu dute, baita 
beren produktu edo zerbitzuak garatzen laguntzen duten 
alderdi klinikoei buruzko ezagutza eskuratu ere.
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2020KO URTARRILAREN 21A 2020KO URTARRILAREN 29A

2020KO URTARRILAREN 23A

01 03

02

MANGOLSEN BIDAIAK 
2019ko Informatika eta Osasuneko Sari Nazionala 
lortu zuen

Iratxe Salcedo Pacheco doktoreak –Arabako ESIko 
pediatra eta Bioaraba Institutuko ikertzaileak– 
sortu eta zuzendutako «Mangolsen bidaia: pausoz 
pauso bizitza osasuntsu baterantz» proiektuak 
2019ko Osasun eta Informatika Sari Nazionala 
jaso du, zeinaren bidez saritzen baita ahalegin 
instituzionala edo pertsonala, Espainiako Osasun 
alorrean IKTak erabiltzeko edo osasun-arloko 
informatika nazioartekotzeko garatzen diren 
ikerketa- eta garapen-proiektuei dagokienez.

Carlos III Osasun Institutuak egiaztapena berritzeko 
baimena eman dio Biocruces Bizkaia Osasun 
Ikerketa Institutuari, 2025era arte, honako hauek 
nabarmendu ondoren:

• Biocruces Bizkaiaren ibilbide sendoa hasierako 
egiaztapenetik.

• Bikaintasun zientifikoaren, translazioaren eta 
berrikuntzaren helburuetara bideratutako egitura.

• Lotutako erakundeen laguntza irmoa.
• Jarduera Euskadiko produkzio-sektorean 

integratzea.
• Ekoizpen zientifikoaren eta transferentzia-

produktuen adierazleen progresio egokia.

Europan gaixotasun kroniko aurreratuak dituzten 
adinekoen osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko 
ADLIFE proiektuaren buru da Euskadi (Europako 
9 herrialdetako 11 erakundek parte hartzen dute 
bertan)

ADLIFE Europako ikerketa-proiektua osasun-
sistemek zahartzeari lotuta dituzten erronkei aurre 
egiteko asmoz sortu da, eta datozen 4 urteetan 
garatuko da. Haren helburua da arreta integratua, 
koordinatua, aurreratua eta pertsonalizatua 
ematea gaixotasun kroniko aurreratuak dituzten 
adinekoei, haien osasuna eta bizi-kalitatea 
hobetzeko. 

2020KO OTSAILAREN 11

04 BIOEFek osasun-sistemako lau ikertzaile –osasun-
proiektuetako liderrak– biltzen ditu bere egoitzan

Zientziaren Arloko Emakume eta Nesken 
Nazioarteko Egunaren harira, BIOEFek Euskal 
Osasun Sistemako lau emakumezko ikertzaile hartu 
zituen berean: Itziar Vergara (Biodonostia), Mariluz 
García Vivar (Biocruces Bizkaia), Estíbaliz Cristóbal 
(Bioaraba) eta Ane Fullaondo (Kronikgune) 
ikerlariek beren ikuspegia eta ikertzaile gisa duten 
esperientzia partekatu zituzten, emakumeak 
zientzian duen papera ikusaraztea eta etorkizuneko 
belaunaldietan bokazioak piztea helburu duen 
egunean.

04
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Osakidetzak, osasun-ikerketako institutuen bidez, 
koronabirusari aurre egiteko 60 proiektu edo 
saiakuntza kliniko baino gehiagotan parte hartzen du

Proiektuak koronabirusak sortutako 
pneumoniaren tratamenduan, birusaren azterketa 
epidemiologikoan, diagnostiko goiztiarrean edo 
gaixotasunaren inpaktu sozio-ekonomikoan 
zentratzen dira batez ere.

MATXUS PERUGORRIA, Biodonostiako ikertzailea, 
Euskadin zientziaren arloan egindako ekarpen 
nabarmenagatik saritu dute

Uztailaren 22an Ikerbasquek antolatutako ekitaldia 
egin da Bilbon, Euskadin ikerkuntzan diharduten 
hiru emakumeri aitortza egiteko. Bigarren edizio 
honetan, Matxus Perugorria izan da protagonista, 
Biodonostia OIIko Gaixotasun Hepatikoen taldeko 
ikertzailea, ikertzaile gazte baten ekarpen 
nabarmenaren kategorian.

Ezaugarri genetikoek COVID-19 gaixotasunaren 
forma larriak garatzeko ahulagoak diren pertsonak 
identifikatzen lagunduko lukete

•  Besteak beste, Biodonostia Institutua, 
Osakidetza, Ikerbasque eta Euskal Herriko 
Unibertsitatea biltzen dituen nazioarteko ikerketa 
honetan identifikatu egin dira SARS-COV-2 
infekzioa duten pazienteengan arnas-hutsegitea 
izateko arriskua eragiten duten ezaugarri 
genetikoak.

•  New England Journal of Medicine aldizkarian 
argitaratutako lanen arabera ere, A odol-taldeak 
% 50 arrisku handiagoa du lotua, eta O odol-
taldeak % 35 arrisku txikiagoa.

Bioarabak COVID-19ari buruzko 9 ikerketa-proiektu 
jarri ditu abian Vital Fundazioarekin batera

Vital Fundazioak pandemiaren ondorioak arintzeko 
apirilean abiarazitako ezohiko deialdiaren barruan 
kokatzen dira proiektuak. Guztira, 800.000 euro 
inguru bideratuko dira 82 proiektutara, hainbat 
jarduera-eremutan.
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Osasun Sailak, Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna 
Eusko Fundazioaren ikerketarako laguntzen deialdia 
onartuz, 2019ko EiTB Maratoia ekimen solidarioan 
bildutako 1.167.524,31 euro bideratu ditu haurren 
minbiziari buruzko ikerketa-proiektuetara 
(2020/10/06ko Gobernu Kontseilua)

Ikerketa-arlo hori indartzera eta sendotzera 
bideratuta 2019an bildutako zenbatekoa hiru 
laguntza modalitate finantzatzeko erabiliko 
da: osasun-arloko ikerketa-proiektuak, haur-
minbiziaren arloko ikerketa bultzatzeko plataforma 
bat, eta doktoretza ondoko ikertzaileen kontratuak.

Osakidetzak eta Histocell euskal biofarmazeutikak 
arrakastaz amaitu dute COVID-19ak eragindako 
arnas distresa tratatzeko HC016 sendagai 
zelularraren entsegu klinikoaren lehen fasea

Gotzone Sagardui Osasun sailburuak adierazi 
duenez, «+G+b arloko lankidetza publiko-
pribatuaren beste adibide bat da, zeinak EAEko 
osasun-sisteman eta garapen ekonomiko eta 
sozialean eragin positiboa izango baitu».

Euskadi JADECARE Ekintza Bateratuaren buru 
da Europa mailan (Europako 17 herrialdetako 48 
erakundek parte hartzen dute)

Europako Batzordeak finantzatutako JADECARE 
Ekintza Bateratua Kronikgune Osasun Zerbitzuen 
Ikerketa Institutuak koordinatzen du. 
JADECARE ekintzaren bidez pertsonengan 
zentratutako arreta integrala inplementatzen da, 
soluzio digitalen bidez. 

«Arrakasta handiz amaitu da EiTB Maratoiaren 
egun handia: 809.026 €» 

Euskal gizarteak elkartasuna adierazi du beste 
behin ere, eta kausa baten alde ahalegin osoa 
egiteko gaitasuna erakutsi du, aurtengoan COVID-
19aren aurkako borrokan. 
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13 Osasunaren aldeko apustuaren eta COVIDaren 
aurkako borrokaren ondorioz, % 6 handitu da 
Osasun Sailaren 2021erako aurrekontua (4.183 
milioi euro)

Osasun Sailaren aurrekontuan, halaber, 
nabarmentzekoa da % 7tik gorako hazkundea 
izan dela Ikerketa eta Berrikuntzaren esparruan, 
21,7 milioi eurora iritsita. Hori guztia I+G+B arloko 
erakundeen eskutik; 4 ikerketa-institutu biltzen dira 
bertan (Bioaraba, Biocruces Bizkaia, Biodonostia 
eta Kronikgune), baita goiburu korporatiboa ere 
(BIOEF). Sailburuak gogorarazi du legegintzaldi 
honetan onartu egingo dela Osasun arloko Ikerketa 
eta Berrikuntza Estrategia 2021-2024. Estrategia 
horrek osasun-arloko berrikuntza eta ikerketa 
indartzearen aldeko apustua egiten jarraituko 
du, osasun-arloan emaitza hobeak lortzeko eta 
lankidetza publiko-pribatuaren bidez euskal 
enpresa-sarea sendotzeko.
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• INFORMAZIO-ITURRIA

 Memoria honetan jasotako informazioa BIOEFen 
bidez ateratzen da batez ere, Euskal Osasun Sistema 
Publikoaren I+G+B arloko kudeaketa integraleko 
tresnatik (Fundanet); tresna hori sistemako I+G+B 
arloko erakunde guztiek, BIOEFek, Biodonostiak, 
Biocruces Bizkaiak, Bioarabak eta Kronikgunek 
partekatzen dute, kudeaketa-prozedura normalizatu 
komunen arabera. Horrez gain, beste kudeaketa-
sistema batzuk ere badaude eremu espezifikoetan 
(Biobankua, adibidez), zeintzuek informazioa osatzeko 
aukera ematen baitute.

• ALDIA

 2020an aktibo egon den jarduera, urte osoan edo 
urtearen zati batean 2020ko urtarriletik abendura.

• EKOIZPEN ZIENTIFIKOA

 Txosten honen oinarri diren datuak eskuratzeko, Web 
of science (WOS), Scopus eta Pubmed datu-baseak 
ustiatu dira, 2020/01/01 eta 2020/12/31 daten arteko 
aldirako. Bilaketa, batetik, filiazio-irizpidearen arabera 
egin da, eta, gero, gure sisteman erregistratuta dauden 
ikertzailearen sinaduraren arabera. 2021eko ekainaren 
30erako, aipatutako datu-baseetan indexatutako 
argitalpenak sartu dira.

 Analisi hau egiteko, honako atal hartu dira kontuan: 
abstract of published item, articles, editorial material, 
letter eta review. Beste hauek, berriz, kanpoan utzi dira: 
biographical items, correction, meeting abstract, news 
item, notes eta proceedings paper.
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• ERANSKINA

 I+G arloko proiektuak, azterlan klinikoak, argitalpen 
zientifikoak eta kolaborazioak nazioartean.

 Barnean dauden I+G arloko proiektuak:  Ikerketa-
proiektuentzako lehia-erregimeneko deialdi batean 
–pribatua ala publikoa– kanpoko finantzaketa lortu 
duten I+G arloko proiektuak soilik sartzen dira (ez dira 
giza baliabideak, azpiegiturak edo ikerketarako beste 
baliabide batzuk finantzatzera bideratutako deialdiak 
sartzen). Beraz, ez dira barnean hartzen lehiakorrak ez 
diren bideez finantzatutako proiektuak (dohaintzak eta 
beste batzuk).

 Barnean hartzen ditu Euskal Osasun Sistema 
Publikoaren zentroetan egikaritzen diren proiektu 
guztiak (Osasun Ikerketarako Institutuak, Osakidetzako 
zerbitzuetako erakundeak, BIOEF eta Osasun Saila), 
baita egikaritzeko kanpo-finantzaketa jaso duten 
zentroetan egikaritzen direnak ere.

• PROIEKTUA GAUZATZEKO ZENTROA

 Proiektuari esleitzen zaion zentroa proiektuaren 
ikertzaile nagusiaren zentroa da, eta horrek ez du esan 
nahi proiektu horretan ezin dutenik beste erakunde 
batzuetako profesionalek parte hartu.

• PROIEKTUARI DAGOKION OSASUN-ARLOKO I+G+B 
ERAKUNDEA

 Proiektuari lotutako laguntza ekonomikoaren kudeaketa 
esleituta duen erakundea: Osasun Ikerketarako Zentroak 
(Institutuak) edo BIOEF.

• NAZIOARTEAN I+G+B ARLOKO JARDUERETAN EUSKAL 
OSASUN SISTEMA PUBLIKOAREN LANKIDETZA DUTEN 
ERAKUNDEAK

 2020an aktibo dauden I+G+B arloko proiektuetan edo 
2020an EOSPan aurkeztutako proposamenetan parte-
hartzaile gisa jasota dauden erakundeak aurkeztutako 
jasotzen dira. Batetik, Europako erakundeak banakatuta 
daude; eta, bestetik, Europakoak ez diren nazioarteko 
erakundeak.

• PROIEKTUAK, AZTERLAN KLINIKOAK ETA ARGITALPEN 
ZIENTIFIKOAK ORDENATZEA

 Proiektuak egikaritze-zentroaren hurrenkera 
alfabetikoaren arabera zerrendatzen dira; azterketa 
klinikoak identifikazio-kodearen hurrenkera 
alfabetikoaren arabera zerrendatzen dira; argitalpen 
zientifikoak lehen egilearen hurrenkera alfabetikoaren 
arabera zerrendatzen dira; nazioarteko erakundeak 
ordena alfabetikoaren arabera zerrendatzen dira, zein 
bere herrialdean (horiek ere ordena alfabetikoaren 
arabera ordenatuta) (Europa/Ez Europa).
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• ADLIFE / Integrated personalized care for patients with 
advanced chronic diseases to improve health and quality 
of life

• APP / Application

• BCAM / Basque Center for Applied Mathematics 

• BCBL / Basque Center on Cognition, Brain and Language

• BERC / Basque Excellence Research Centers

• BIOEF / Berrikuntza Ikerketa Osasuna Eusko Fundazioa

• EAE / Euskal Autonomia Erkidegoa 

• EAE / Euskal Autonomia Erkidegoa

• CCR / Kolon eta ondesteko minbizia

• IKBE / Ikerkuntza Klinikoko Batzorde Etikoak 

• CIBER / Sareko Ikerkuntza Biomedikorako Zentroa

• CIBERNED / Gaixotasun Neurodegeneratiboen Sareko 
Ikerketa Biomedikoa Laguntzeko Zentroa

• IKZ/ Ikerketa Kooperatiboko Zentroa

• CIS / Osasun Ikerketarako Zentroak

• COSTCARES / European Network for Cost Containment 
and Improved Quality of Health Care

• COSTNET / European Cooperation for Statistics of 
Network Data Science

• DART / Delivery of RNA therapy

• EATRIS / European Infrastructure for Translational 
Medicine

• EECC / Saiakuntza klinikoak

• EIIS2020 / Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza 
Estrategia 2020

• EIP-AHA / European Innovation Partnership on Active and 
Healthy Ageing
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• EiTB / Euskal Irrati Telebista

• AEA / Alboko esklerosi amiotrofikoa

• EPAS / Sendagaiekin egindako behaketa-azterlana, 
baimen ostekoa

• ESI / Larrialdietarako laguntza-tresna

• ESSB / European, Middle Eastern & African Society for 
Biopreservation & Biobanking

• EUnetHTA / European Union Network on Health 
Technology Assessment

• EURO-CHOLANGIO-NET / European 
Cholangiocarcinoma network

• FIS / Osasun-arloko ikerketarako funtsa

• GT / Lantaldea

• AA / Adimen Artifiziala

• I+G / Ikerketa eta garapena

• I+D+b / Ikerketa, garapena eta berrikuntza

• OII / Osasun Ikerketarako Institutua

•  IMPaCT / Zientzia eta Teknologiari lotutako Doitasun-
medikuntzako Azpiegitura

• IN / Ikertzaile nagusia

• ISBER / International Society for Biological and 
Environment Repositories

• ISCIII / Carlos III Osasun Institutua

• ISO / Normalizaziorako Nazioarteko Erakundea

• ITEMAS / Teknologia Mediko eta Sanitarioen Berrikuntza 
Plataforma

• JCR / Journal Citation Reports

• CE marka / Europaren onespen-marka

• MoU / Memorándum of Understanding
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• ESI / Erakunde Sanitario Integratua 

• BEP / Berrikuntzako Ekintza Plana

• EZTBP Euskadi / Euskadiko Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntza Plana

• LPN / Lanerako Prozedura Normalizatua

• ETE / Enpresa Txiki eta Ertainak

• RETICS / Osasun-arloko Ikerketa Kooperatiboaren Sare 
Tematikoak

• RIS3 / Regional Innovation Strategy for Smart 
Specialization

• GB / Giza Baliabideak

• rt-PCR / Reverse Transcription Polymerase Chain 
Reaction

• ZTBES / Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sarea

• SARS-COV-2 / Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2

• SDRA / Arnas distres akutuaren sindromea

• SNS / Osasun Sistema Nazionala

• EOSP / Euskal Osasun Sistema Publikoa

• IKT / Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

• TRL / Technology Readiness Levels

• LH / Lurralde historikoa

• ZIU / Zainketa Intentsiboetako Unitatea

• EB / Europar Batasuna

• UPV-EHU / Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea

• WOS / Web of Science
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