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1. SARRERA 

Tolosaldea ESIk, Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sareko kideak, prebentzioarekin eta osasunaren 

sustapenarekin konpromisoa hartua du, pazienteei, profesionalei nahiz komunitate osoari dagokienez. 

Tolosaldea ESIren 2016ko jarduera-memoria honek, hartutako konpromisoaren emaitza gisa sortutako erakundearen 

jarduera aurkezten du. 

1.1 Memoria egiteko printzipioak 

Dokumentu hau egitean printzipio hauek hartu dira oinarri: 

 Informazioa zehaztasun handiz azaldu da, gauden denbora-esparruarekin eta gure jardueraren 

norainokoarekin bat etorriz. 

 Gauza garrantzitsu bat esan behar dugu: dokumentu honetan 2016ko oinarrizko kontzeptuak eta jarduketak 

modu argi eta errazean jasotzea izan da helburua. 

 Tolosaldea ESIren ustez, memoria bat erabiltzaile gehienentzat ulergarria izatea garrantzitsua da, ESIk 

egindako jarduketak baloratu ahal izateko.  Laburbilduz, erakundeak, memoria honen bitartez, bere esparru 

estrategikoan planteatu dituen balioetan aldarrikatzen duen gardentasunaren alde egin du. 

 Beste gauza garrantzitsu hau ere esan behar dugu: memoria honen beste helburu bat da ahalik eta 

informazio zehatzena ematea, doitasunaren printzipioarekin bat etorriz. 

 

1.2 Memoria prestatzeko metodologia 

Dokumentu hau egiteko erabilitako metodologiak honako fase hauek izan ditu:  

 Agiriak berrikusi eta aztertzeko prozesua 

o Eskuragarri dauden agiriak kontsultatzea 

 Ezagutza nahikoen norainokoa: aurreko prozesuan bildutako ideiekin, dokumentu bat idazten da 

 Memoriaren prototipoa diseinatzea  

 Azken dokumentua 

1. irudia. Laneko metodologia 
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1.3. Memoriaren hedapena 

Informazio interesgarria 

eta memoriaren kokalekua 

Tolosaldea ESIren intraneta:  

https://tolosaldea.osakidetza.eus/es/Salud/Tabaco/Paginas/default.aspx 

Tolosaldea ESIren kanpoko webgunea: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghceki00/eu/ 

Erakundearen 

harremanetarako datuak 

Helbide Elektronikoa: TOLOSALDEAESI.GERENTZIA@osakidetza.eus 

Telefonoa: 943 00 68 10 
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2. TOLOSALDEA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAREN AURKEZPENA  

2.1 Nor gara 

Tolosaldea ESI Erakunde Sanitario Integratua da, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren mendekoa den 

Osakidetza zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren parte da. Erakundearen helburua da bere erreferentziako 

populazioari osasun-arreta ematea. 

Tolosaldea ESI 2015eko urtarrilaren 1ean sortu zen, Gipuzkoan osasun-arreta berregituratzearen ondorioz (2014ko 

abenduaren 30eko erabakia, Osakidetzako Administrazio Kontseiluarena). Erakunde ia osoa, baita zuzendariak ere, 

jada desagertua dagoen Gipuzkoa Eskualdetik datoz. Erakunde horrekin emaitza oso onak eta aintzatespen ugari 

lortu zituzten, eta horregatik kudeaketako sistema berberari eutsi zaio. 

Tolosaldea ESI Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sareko kide da, eta prebentzioarekin eta osasunaren 

sustapenarekin konpromisoa hartua du, pazienteei, profesionalei nahiz komunitate osoari dagokienez.  

2.2 Erakundearen zerbitzu-zorroa 

Erakundeak eskaintzen duen zerbitzu-zorroaren sorburua Osasun Sailarekin urtero sinatzen den Programa Kontratua 

da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen Mailako Arretako eta Odontologiako zerbitzuak Tolosaldea ESIko profesionalek soil-soilik ematen dituzte.  

Espezialitate medikoen eskumena Osakidetzak (Donostialdea ESI) eta Asunción Klinikak konpartitzen dute.  

Zonalde honetan Eskualdeko Ospitalea Asunción Klinika da, eta Osasun Sailarekin sinatua duen itunaren bitartez 

honako zerbitzu hauek ematen ditu: espezialitate kirurgikoak, proba osagarri espezifikoak, ospitaleko laguntza-

Lehen Mailako Arreta Espezialitate medikoak Espezialitate kirurgikoak 

Familia Medikuntza 

Pediatria 

Erizaintza 

Bezeroaren Arretarako Eremua 

Emagina 

 

Errehabilitazioa 

Erradiologia 

Endokrinologia 

Neurologia 

Tokoginekologia 

Dermatologia 

Pneumologia 

Digestio-aparatua 

Alergologia 

Erreumatologia 

Kardiologia 

Barne-medikuntza 

Hematologia 

Traumatologia 

Urologia 

Otorrinolaringologia 

Erradiodiagnostikoa 

Analisi klinikoak 

Odontologia 

Oftalmologia 

Anestesia eta bizkortzea 

Kirurgia orokorra 

Anatomia patologikoa 

Ohiko ospitaleratzea, etxekoa eta egonaldi ertainekoa 
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zerbitzuak eta ospitaleratzea orokorrean (etxeko ospitaleratzea eta egonaldi ertaineko unitatea). Tolosaldea ESIren 

erreferentziako hirugarren mailako ospitalea Donostia Unibertsitate Ospitalea da, Gipuzkoako gainerako ESIentzat 

bezala. 

Osasun Mentala Osakidetzako Gipuzkoako Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko zentroetan artatzen da. 

Tolosaldea ESIk Lehen Mailako Arretako 5 Unitate (LMAU) ditu, baita Etengabeko Arretako Gunea (EAG) ere 

Tolosako osasun zentroan. LMAU bakoitzean, premiazko arreta zentro bakoitzaren irekiera-orduetan ematen da.  

Ordu horietatik kanpo, larrialdi guztiak Tolosako EAGn zentralizatzen dira. Beharrezkoa bada, Larrialdien laguntza 

dago (Osakidetzako zerbitzu-erakundea); Erakunde hori Euskadi osorako lurraldez gaindiko erakundea da. 

Gauza garrantzitsu bat azaldu behar da: ESIko osasun zentro guztietan tabakoa banaka uzteko zerbitzua eskaintzen 

da, eta horrez gain tabakoa taldean uzteko zerbitzua ere Tolosako eta Andoaingo Osasun Zentroetan 

Zentro guztietan gutxienez prestakuntza duen pertsona bat dago, tabakoa uzteko banakako zerbitzua ematen duena.  

Zentroetako batean tabakoa taldean uzteko zerbitzua eskaini ezin denean, talde bat eratzeko jende gutxiegi 

dagoelako, paziente horiek aukera dute tabakoa taldean uzteko zerbitzua eskaintzen den edozein zentrotara jotzeko.  

Komunitateko jardueretan parte hartzen dugu, adibidez semFyC-ren (Familiako eta Komunitateko Medikuntzaren 

Espainiako Elkartea) Kerik gabeko Astean eta Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe kanpainan, Osasun 

Publikoarekin eta Minbiziaren aurkako Elkartearekin elkarlanean. 

2.2 Osasun Zentroak 

Tolosaldea ESI osatzen duten osasun zentroak Tolosaldeko Osasun Eskualdeko udalerri guztietan daude, eta 

erreferentziako populazioari ematen diete arreta. 

 

LMAU 
OSASUN ZENTROAK ETA 

KONTSULTATEGIAK 
 

ZERBITZUAK 
 

ORDUAK 
POPULAZIOA 

(OTI) 
ZERBITZUA JASOTZEN DUTEN UDALERRIAK 

ALEGIAKO 
LMAU 

Alegia-Amezketa-
Bidegoian 
Legorreta 

Lehen Mailako 
Arreta 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
17:00 6.692 

Alegia-Altzo-Orendain-Amezketa-
Abaltzisketa-Ikaztegieta-Bidegoian-
Albiztur -Beizama -Legorreta 

ANDOAINGO 
LMAU 

Andoain Lehen Mailako 
Arreta 
 
Osasun Mentaleko 
Zentroa 
 
EAG 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
20:00 

 
Astelehenetik ostiralera: 8.00-
15:00 
 
Larunbatetan: 9:00-14:00 

 

 
 
 

15.368 

 
 
Andoain 

IBARRAKO EAG 
Ibarra-Berastegi-Berrobi 
Lizartza 

Lehen Mailako 
Arreta 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
17:00 7.996 

Ibarra-Berastegi-Elduain-Berrobi-
Leaburu-Belauntza-Lizartza- Gaztelu -
Orexa 

TOLOSAKO 
LMAU 

Tolosa-Amaroz Lehen Mailako 
Arreta 
Medikuntza 
espezialitateak 
 
Errehabilitazioa 
 
PADI 
 
EAG 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
20:00 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
15:00 

 
Astelehenetik ostiralera: 8.00-
17:00 
 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
15:00 

Astelehenetik ostiralera: 17:00-
8:00/Larunbat eta igandeetan: 
24 orduz 

 
 
 

20.253 

 
 
 
 
Tolosa 

VILLABONAKO 
LMAU 

Villabona-Anoeta-
Asteasu 
Irura 

Lehen Mailako 
Arreta 

Astelehenetik ostiralera: 8.00-
17:00 15.885 

Villabona-Anoeta-Alkiza-Hernialde–
Asteasu-Irura-Aduna-Zizurkil-Larraul 
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2. irudia Tolosaldea ESIk artatzen dituen udalerriak 

 

2.3 Erakundearen magnitudea 

Erakunde berri honek gutxi gorabehera 66.000 biztanleri ematen die arreta, 31 udalerritan.  Horretarako, 184 

profesionalek osatzen duten egiturazko plantilla du. Eskaintza horren osagarri, Asunción Klinikan 333 profesionalek 

ematen dute arreta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin egindako itunaren bidez. 

Fakultatiboen kopurua Sanitario ez-fakultatiboen kopurua Langile ez-sanitarioen kopurua Zuzendariak GUZTIRA 

KSUko medikua 1 Erizainak 63 Zuzendaritzako idazkaria 2 Zuzendariak 2  

Medikuntza orokorra 47 Emaginak 4 Administrariak 2     

Pediatria 10  Eriz. lag. 6 Administ. laguntz. 28    

Odontologia 2  Fisioterapeuta 3 Teknikariak 3       

Farmazia 1   Informatikaria 1    

    Zeladoreak 8      

    Gizarte Lan. 1      184 

 
 

Lanbide-kategorien banaketa, LMAU bakoitzeko 
 

ALEGIAKO LMAU 
 
 

LMAU FAKULTATIBOEN KOPURUA SANITARIO EZ-FAKULTATIBOEN KOPURUA LANGILE EZ-SANITARIOEN KOPURUA 

ALEGIAKO LMAU 

LMAko medikua 5 LMAko erizainak 5 Administrari laguntzailea 2 

Pediatria 1 Pediatriako erizaina 1 Zeladorea 1 

 Emagina (Ibarrako LMAUrekin konpartitzen da) 1  

 

ANDOAINGO LMAU 
 

LMAU FAKULTATIBOEN KOPURUA SANITARIO EZ-FAKULTATIBOEN KOPURUA LANGILE EZ-SANITARIOEN KOPURUA 

ANDOAINGO 
LMAU 

LMAko medikua 10 LMAko erizainak 9 Administrari laguntzailea 5 

Pediatria 2 Pediatriako erizaina 2 Zeladorea 2 

 Erizaintza-laguntzailea 1  

Emagina  1 

 

IBARRAKO LMAU 
 

LMAU FAKULTATIBOEN KOPURUA SANITARIO EZ-FAKULTATIBOEN KOPURUA LANGILE EZ-SANITARIOEN KOPURUA 

IBARRAKO 
LMAU 

LMAko medikua 6 LMAko erizainak 6 Administrari laguntzailea 3 

Pediatria 1 Pediatriako erizaina 1  

 Emagina (Alegiako LMAUrekin konpartitzen da) 1 
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TOLOSAKO LMAU 
 

LMAU FAKULTATIBOEN KOPURUA SANITARIO EZ-FAKULTATIBOEN KOPURUA LANGILE EZ-SANITARIOEN KOPURUA 

TOLOSAKO 
LMAU 

LMAko medikua 16 LMAko erizainak 15 Administrari laguntzailea 8 

Pediatria 3 Pediatriako erizaina 2 Zeladorea 5 

Odontologoa 2 Erizain espezializatua 8 Gizarte-langilea 1 

 LMAko erizaintzako laguntzailea 1  

Erizaintza espezializatuko laguntzailea 4 

Emagina  1 

Fisioterapeutak 3 

 
VILLABONAKO LMAU 

 

LMAU FAKULTATIBOEN KOPURUA SANITARIO EZ-FAKULTATIBOEN KOPURUA LANGILE EZ-SANITARIOEN KOPURUA 

VILLABONAKO LMAU 

LMAko medikua 9 LMAko erizainak 8 Administrari laguntzailea 6 

Pediatria 2 Pediatriako erizaina 2  

 LMAko erizaintzako laguntzailea 1 

Emagina  1 
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3. 2016KO JARDUEREN AZALPENA 

Jarduera horien sorburua Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sarearekin eta gure biztanleekin hartuta dugun 

konpromisoa da. Hedapen- eta laguntza-jarduerak egin ditugu, eta jarduera komunitarioak ere bai. 

 
3.1 Hedapen jarduerak 

 Tabakoari buruzko politika eguneratzea 

 Konpromiso idatzia txertatzea honako agiri hauetan: 

o Plan Estrategikoa 

o Komunikazio Plan Operatiboa 

o Langileei harrera egiteko eskuliburua 

 ESIk tabakoari buruz duen politika hedatzea intranetean eta kanpoko webgunean 

 Hornitzaileei konpromisoaren berri ematea  

 Kudeaketa klinikorako itunean LMAUetako buruek ESIren tabakoari buruzko politika euren unitateetan aldizka 

hedatzeko hartua duten konpromisoa txertatzea  

 2015ean eratutako ENSHren batzordeak aurrera jarraitzea; 2016an bi bilera egin ziren 

 2015eko autoebaluazioan detektatutako hobetu beharreko arloak tratatzeko ekintza zuzentzaileak 

inplementatzea 

 2016ko autoebaluazioa egitea 

 Zentro guztiak kerik gabeko gune eta Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sareko kide gisa 

seinalizatzea, Zerbitzu Nagusiek emandako kartelak erabiliz 

 Tabakismoari buruzko prestakuntza-bilerak LMAU guztietan 

 Tabakoa uzteko online ikastaroa (Osakidetza) eskaintzea ESIko osasun arloko profesional guztiei 

 Aholku laburrari buruzko online ikastaroa (Osasun eta Kontsumo Ministerioa) eskaintzea ESIko osasun arloko 

profesional guztiei 

 Zerbitzu Nagusiekin elkarlanean aritzea tabakoaren erregistrorako formulario berriak idazten LMAko Osabide 

Globalarentzat 

 Intranet berria diseinatzea, gure profesionalentzat erabilgarria izan dadin. Alde horretatik, tabakoari buruzko 

politikaz gain, tabakoa uzteari buruzko profesionalentzako eskuliburuak, pazienteentzako liburuxka eta 

triptikoak, webgune interesgarrietarako loturak eta “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” 

kanpainaren hedapena sartu dira 

 Tabakoaren kearen eta zigarro elektronikoen lurrunaren eraginpean jarri izana erregistratzeko eta hori 

prebenitzeko prozedura egitea 

 ENSHrentzat urteroko autoebaluazioaren prozedura garatzea 

 Langileek tabakoari buruz dituzten jarrera nagusiei buruz inkesta egitea 

 ESIn egindako jarduerak hedatzea zientzia-jardunaldietan: Osatzen Jardunaldiak; Elkarrizketa Klinikoaren eta 

Asistentzia Komunikazioaren XXVII. Kongresu Nazionala; eta Euskadiko Jardunbide Kliniko Egokien III. 

Jardunaldiak 

 Hedapena honako hedabide hauetan: 

o Elkarrizketa El Diario Vasco egunkarian, “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” proiektuaren 

hedapenari buruz, 2016ko maiatza, http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/201605/25/dejar-

fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html 

https://correo.osakidetza.net/OWA/redir.aspx?C=R7WRFx_PczEOPK9zuuz-taS3c-O4MRp-hm3K6pd4RnF5HqJgCobTCA..&URL=http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/201605/25/dejar-fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html
https://correo.osakidetza.net/OWA/redir.aspx?C=R7WRFx_PczEOPK9zuuz-taS3c-O4MRp-hm3K6pd4RnF5HqJgCobTCA..&URL=http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/201605/25/dejar-fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html
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o Elkarrizketa Tolosaldeko Atarian, “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” proiektuaren 

hedapenari buruz, 2016ko maiatza: 

http://ataria.info/tolosaldea/1463133624879 

http://ataria.info/tolosaldea/1463133061406 

o Irratiko elkarrizketa, “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” proiektuaren hedapenari buruz, 

2016ko maiatza http://ataria.eus/tolosaldea/1463743533304 

o Irratiko elkarrizketa, kerik gabeko asteari buruz, Tolosaldeako Atarian, 2016ko maiatza 

http://ataria.info/tolosaldea/1464349266072 

3.2 Laguntza-jarduerak 

 Tabakoa uztea, banaka: unitate guztietan egiten da.  

 Tabakoa uztea, taldean: ESIko zentro guztietako erretzaile guztiei eskaintzen zaie. Normalean 

Tolosako eta Andoaingo osasun zentroetan egiten da, ESIko handienak direlako. 2016an Andoainen 

ezin izan da talderik sortu, parte-hartzailerik egon ez delako. Tolosako osasun zentroan bi talde osatu 

dira 2016ko otsail eta urrian; talde bakoitzean, hurrenez hurren 15 eta 17 parte-hartzaile egon dira.  

Gainera, 2015ean tabakoa taldean utzi duten pazienteen jarraipena egin da: jarraipenerako telefono-

deiak egin dira erretzeari utzi zioten datatik hiru, sei eta hamabi hilabetera. 

3.3 Komunitateko jarduerak 

 Kerik gabeko astea  

Tolosaldea ESIk modu aktiboan parte hartzen du semFyC-ren kerik gabeko astea prestatzen eta 

egiten, eta semFyC-ren tabakismoaren arretarako taldeko kide da. 

Aste horren inguruan honako jarduera hauek egin dira: 

 Kerik gabeko astearen aurrekoak 

o LMAU bakoitzeko tabako-arduradunek kerik gabeko astea aurkeztu dute, eta zentroetako 

langileei gogora ekarri diete Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sarearen barruan 

jarraitzen dugula, horrek eguneroko lanean dituen ondorioekin. Bai saio klinikoan, bai posta 

elektroniko bidez, edo bide bietatik. 

o SemFyC-rekin elkarlanean aritzea, aurten diseinatutako inkesta betez. 

 Kerik gabeko astean egindako jarduerak 

o Informazio-mahaiak kartelekin eta dokumentuekin: kerik gabeko astean, ESIko Lehen 

Mailako Arretako Unitate guztietan, zentroko langileek sarreran mahaiak jarri dituzte kerik 

gabeko asteari eta tabakoa uzteari buruzko kartel eta dokumentuekin; gainera, hainbat orri 

ere utzi dituzte, pazienteen tabakoari buruz dituzten iritziak azal ditzaten (I. eranskinean 

daude argazkiak). 

o Informazio Mahaiak: maiatzaren 25ean, Tolosako Mugi programarekin elkarlanean, eta 

maiatzaren 26an Ibarran, Ibarra Martxan programarekin elkarlanean (taldeko ibilaldia 64 

urtetik gorako pertsonekin eta minusbaliatuekin, Tolosan asteazkenero eta Ibarran 

ostegunero egiten da). Horretan laguntzen dute zentroko langileek, Tolosa eta Ibarrako 

Udaletako langileek, desgaitasunak dituzten pertsonei laguntzeko Tolosa eta Ibarrako 

zerbitzuko langileek, Nagusilaneko boluntarioek, Tolosaldeko osasun publikoak. (II. 

eranskinean daude argazkiak).  

o Zentro guztietako pediatriako itxarongeletan pinturak eta orriak jarri ziren, haurrek tabakoari 

buruzko marrazkiak egiteko, eta gero marrazki horiek zentroak jarri ziren zintzilik.  

(I. eranskinean daude argazkiak). 

http://ataria.info/tolosaldea/1463133624879
http://ataria.info/tolosaldea/1463133061406
http://ataria.eus/tolosaldea/1463743533304
https://correo/owa/redir.aspx?C=O3-kS7kjJH780Co4ae5BsdOdkZc9TGVThJ79q-P8KhKgte_jXDnUCA..&URL=http://ataria.info/tolosaldea/1464349266072
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o Lehenago esan denez, hedapena egin zen, Tolosaldeako Atarian egindako irrati-elkarrizketa 

baten bidez: http://ataria.info/tolosaldea/1464349266072 

o Villabonako osasun zentroak tabakoaren aurkako esku-hartzea egin zuen zentroko langileen 

artean. 

 Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe 

Osasun Publikoko Sailak eta Tolosaldea ESIk abian jarritako kanpaina honek gainera Asunción 

Klinikaren, minbiziaren aurkako elkartearen eta eskualdeko udal guztien laguntza du. Helburua da 

tabakorik gabeko gizarte batean bai gizabanakoak bai taldeak lortzen dituen onurei buruz 

sentsibilizatzea. Eskualdeko udal, farmazia, odontologo eta enpresen artean hedatu da.  (Ikus III. 

eranskina, kanpainaren azalpen-agiria).           

 

                                                              .          

https://correo/owa/redir.aspx?C=O3-kS7kjJH780Co4ae5BsdOdkZc9TGVThJ79q-P8KhKgte_jXDnUCA..&URL=http://ataria.info/tolosaldea/1464349266072
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4. ONDORIOAK 

2016an, Tolosaldea ESIk aurreko urteetako lan-ildo berberei eutsi die. Nabarmentzekoa da, 2015eko autoebaluazioan 

ikusitako hobetu beharreko arloak oinarri hartuta, honako jarduera hauek egin direla: 

 Dokumentuak eguneratu ditu, eta zigarro elektronikoa tabako arruntarekin parekatu da 

 Tabakismoaren prebalentziari eta langileen jarrerei buruzko inkesta egitea 

 ESIk hartutako konpromisoa gehiago hedatzea 

 Tabakoa banaka eta taldean uzteko programaren eskaintzarekin aurrera jarraitzea 

 Parte-hartze handiagoa jarduera komunitarioetan; eragile sozialek eta udal guztiek “Tolosaldea tabako-kerik 

eta zigarrokinik gabe” kanpainan parte har dezatela lortu da 

  

ESIren helburua da 2017an ere arlo horretan erreferentzia izatea, eta bere lana egiten jarraitzea, etengabeko 

hobekuntzaren aldeko filosofiarekin. 
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I. ERANSKINA: KERIK GABEKO ASTEKO MAHAIEN ARGAZKIAK 
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diren haurrek egin dute 
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II. ERANSKINA: JARDUERA KOMUNITARIOEN ARGAZKIA 
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III. ERANSKINA 

 

TOLOSALDEA TABAKO-KERIK ETA ZIGARROKINIK GABE 
 

Kanpainaren zergatia 

Tolosaldea ESI Kerik Gabeko Erakunde Sanitarioen Euskal Sareko kidea da. Beraz, sentsibilitate berezia dugu 

Tabakismoari buruz. 

 Gaur egungo munduan, tabakoa da hilkortasun-arrazoietan gehien prebenitu daitekeena. Osasunari buruzko 

Euskal Autonomia Erkidegoko inkesten emaitzak aztertzean ikusten dugunez, tabakismo-ohitura ez da modu 

uniformean banatzen biztanlerian; aitzitik, gradiente argia du gizarte eta genero aldetik, eta hala, osasunaren 

aldetik desberdintasun handiagoak sortzen dira. Gizarte eta ekonomia aldetik ahulenak diren taldeetan agertzen da 

tabako-kontsumorik handiena. Gizonen artean tabakismoak nabarmen egin du behera azken urteotan, baina 

emakumeen artean egonkorra da 2002az geroztik; are gehiago, adin-sektore jakin batzuetan gora ere egin du 

zertxobait. 

Osasun arazoak sortzeaz gain, tabakismoak eragina du ingurumenaren kalitatean. Zigarrokina zorura edo ontzi 

batetik kanpora botatzen denean, zabor eta kutsadura bilakatzen da. Zigarroaren iragazkia zelulosa azetatoz eginda 

dago. Material hori ez da biodegradagarria, eta deskonposatzeko 18 hilabete eta 10 urte bitarteko denbora behar du. 

Zigarrokinak estolderiara erraz joaten dira, eta ibai eta itsaso ubideetara joaten dira azkenean. Zigarrokin batek zortzi 

litro ur kutsa ditzake. 

Horregatik guztiarengatik, egokitzat jo genuen alderdi horiek guztiak barnean hartuko lituzkeen proiektu bati ekitea, 

eta proiektu horretan Osakidetzako eta Osasun Publikoko profesionalek nahiz Komunitateko eragileek parte hartzea. 

Helburuak 

 Helburu orokorra: “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” lortzeko ESIko populazioa 

sentsibilizatzea. 

 Helburu espezifikoak: 

1.-Tabakorik gabeko bizimodu batek banaka nahiz gizarte-ingurunearentzat dakartzan onuren berri ematea. 

2.-Osakidetzak Tolosaldeko udalerrietako Osasun Zentroetan tabakoa uzteko duen eskaintza ezagutzera 

eman eta sustatzea. 

3.-Gazteak erretzen has daitezela eragoztea, prebentzio-jardueren bidez (kerik gabeko ikasgelak). 

4.-Tolosaldeko biztanleak sentsibilizatzea, zigarrokina ez baita birziklagarria, ezta konpostagarria ere. 

Xede-populazioa 

Kanpaina honen asmoa Tolosaldea ESIko erreferentziako populazio osoa barnean hartzea da. 

Prozesuan parte hartu ahal duten eragileak 

Udalerrien eta erakundeen eremua 

Tolosaldeko udalerriak, Udaltzaingoa, Ertzaintza, kiroldegia eta Gizarte Zerbitzuak, Tolosaldeko Zabor 

Mankomunitatea, Uraren Euskal Agentzia (URA) eta Gipuzkoako Ur Partzuergoa. 

Eskola-eremua 

Ikastetxeak: ikasleak, IGE, irakasleak eta Berritzegunea, Lanbide Heziketako eta heziketa bereziko ikastetxeak, 

esperientziaren eskola. 
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Toki-eremua 

Udal elkarteak: erretiratuak, emakumeak, etorkinak…; Gastronomia- eta kirol-elkarteak, gazteen lonja eta lokalak, 

Minbiziaren Aurkako Elkartea (AAC), ostalaritza eta saltegiak orokorrean, tabako saltzaileak, tokiko hedabideak, 

garraiobide publikoak: Renfe, Lurraldea bus…. 

Osasun-eremua 

Tolosaldea ESI eta osasun mentala; farmaziak, ortopediak, parafarmaziak, haginlariak, optikak, entzumen-zentroak…; 

medikuntzako eta analisi klinikoetako beste kontsulta batzuk; adinekoen egoitza, eguneko zentroak eta beste batzuk; 

fisioterapeutak, errehabilitazio zentroak, masajea eta edertasuna. 

Lan-eremua 

Osalan; gainerako enpresak; mutuak eta aseguru-etxeak; sindikatuak eta ugazabak. 

 

Metodologia 

Helburu espezifikoetako bakoitzerako, jarraian zehaztuko diren jarduerak diseinatu ziren:  

1. Kanpaina hedatzeko behar den materiala prestatzea: 

 Dibulgazio-kartela; triptikoa, tabakorik gabeko gizarte batek erretzaileei nahiz biztanleria osoari ekartzen dien 

onura azaltzeko 

 Power Point aurkezpena, eragileei kanpaina azaltzeko 

 Farmazialariekin eta odontologoekin bilera egiteko deialdiaren gutunak 

 Ostalaritzako establezimenduentzako gutuna, kanpaina aurkezteko, bereziki azpimarratuta tabakoaren 

aurkako legea bete beharra 

 Enpresentzako gutuna; kanpaina aurkezteaz gain, eskaintza hau egin zen: enpresan tabakoa taldeka utzi 

nahi zuten 10 laguneko taldea eratzen bazen, Osakidetzako langileak enpresa horretara joango lirateke  

2. Kanpaina hedatzea: 

Bilera egitea Asunción Klinikarekin, Minbiziaren Aurkako Elkartearekin eta eskualdeko udalekin, eta 

elkarlanean aritzeko konpromisoa har dezatela lortzea.  

Honako hauei aurkeztea:  

 Tolosaldeko gizarte-partaidetzako organoari 

 Eskualdeko odontologo eta farmazialariei  

 Ikastetxeei, bereziki Villabona-Zizurkilen, Tolosan eta Alegian, eta posta elektroniko bidez gainerako 

ikastetxeei. Aurkezpen hori egiteaz gain, posta elektroniko bidez beste bidalketa bat egin zen. 

 Gutunak bidaltzea ostalaritzako establezimenduei (235 gutun) eta enpresei, Chroma Branding erabiliz 

(700 gutun) 

 Ertzaina 

 Tolosaldea ESIn lan egiten duten langile guztiak 

3. Materiala (kartela eta triptikoa) banatzea hauei: 

Farmaziak, udalerriak, odontologoak, beste enpresa batzuk (Laboral Kutxa, minbiziaren aurkako elkartea, 

Ertzaina, Asunción Klinika). 

4. Osakidetzako osasun zentro guztiak kanpainako kide gisa identifikatzea eta langile eta pazienteei 

triptikoak banatzea. 
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5. Publizitatea:  

 Elkarrizketa tokiko irrati eta aldizkarian (ataria): 

o Irratiko elkarrizketa: http://ataria.eus/tolosaldea/1463743533304 

o Zigarrokinak oso kutsakorrak dira http://ataria.info/tolosaldea/1463133624879  

o Kea uxatuz, osasuna eta ingurumena zainduz http://ataria.info/tolosaldea/1463133061406 

 Elkarrizketa Diario Vasco egunkarian: 2016ko maiatzaren 25ean; http://www.diariovasco.com/tolosa-

goierri/tolosa/201605/25/dejar-fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html 

 

Ebaluazioa 

Adierazleak: 

 Egindako bileren kopurua 

 Bileretara joan direnen kopurura/ deialdia jaso duten pertsonen kopurua 

 Egindako dokumentu-bidalketen kopurua 

 Kanpainarekin bat egin duten erakundeen kopurua 

 Kanpainarekin bat egin duten ikastetxeen kopurua 

 Tabakoa uzteko eratutako taldeen kopurua 

 Tabakoa banaka uztea eskatu duten pertsonen kopurua 

 Urtean erretzeari uzten dioten pertsonen kopurua 

 Programan erabilitako orduen eta baliabideen kopurua 

 Hedabideetan egindako dibulgazio-elkarrizketen kopurua 

Emaitzak 

Proiektua oraindik abian dagoenez, dauzkagun emaitzak erdibidekoak dira. 

Kanpainaren hedapena: 

 Egindako bileren kopurua:   

 Osakidetzak 7 bileratan parte hartu du eta Osasun Publikoak 11 bileratan 

 Bileretara joan direnen kopurura/deialdia jaso duten pertsonen kopurua:   

 Tolosaldea ESIko gerentzia 4/4   

 Asunción Klinika 5/5 

 AECC 6/6 

 Tolosaldeko LMAUetako tabako arloko arduradunak 5/7 

 Tolosaldeko gizarte-partaidetzako organoa 11/12 

 Tolosaldea Garatzen: Lehiberri Tolosaldea: 25/25 

 Bilera farmazialariekin 3/27 eta odontologoekin 1/20. Nabarmentzekoa da aurkezpen-bilerara 

odontologo eta farmazialari gutxi joan zirela, baina kanpainako materiala emateko bisita egin 

zitzaienean, oso jarrera ona erakutsi zutela 

 Egindako dokumentu-bidalketen kopurua:  

 235 gutun bidaltzea ostalaritzako establezimenduei eta enpresei, Chroma Branding erabiliz (700 

gutun) 

 Hedabideetan egindako dibulgazio-elkarrizketen kopurua: 3 

Prebentzio-jarduerak atxikitako zentroetan: 

 Kanpainarekin bat egin duten ikastetxeen kopurua: Tolosa, Villabona-Zizurkil eta Alegiako ikastetxeak. 

http://ataria.eus/tolosaldea/1463743533304
http://ataria.info/tolosaldea/1463133624879
http://ataria.info/tolosaldea/1463133061406
https://correo.osakidetza.net/OWA/redir.aspx?C=R7WRFx_PczEOPK9zuuz-taS3c-O4MRp-hm3K6pd4RnF5HqJgCobTCA..&URL=http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/201605/25/dejar-fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html
https://correo.osakidetza.net/OWA/redir.aspx?C=R7WRFx_PczEOPK9zuuz-taS3c-O4MRp-hm3K6pd4RnF5HqJgCobTCA..&URL=http://www.diariovasco.com/tolosa-goierri/tolosa/201605/25/dejar-fumar-solo-quitarse-20160525001916-v.html
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 Kanpainarekin bat egin duten erakundeen kopurua: minbiziaren aurkako elkartea, Asunción klinika, 

eskualdeko udal guztiak. Laboral Kutxa, Tolosaldea ESI, Osasun publikoa 

Tabakoa uzteko Osakidetzako eskaintza: 

 Tabakoa uzteko eratu diren taldeen kopurua: 1 (2015ean, epealdi berberean tabakoa uzteko talde bat ere 

eratu zen) 

 Tabakoa banaka uztea eskatu duten pertsonen kopurua: 29 (2015ean, epealdi berberean 26 eskari jaso 

genituen) 

3. irudia. “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” kanpainaren kartela 

 

4. irudia. “Tolosaldea tabako-kerik eta zigarrokinik gabe” kanpainaren triptikoa 

 

  


