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Konpromisoa hartzen dugu gure lehen mailako arretako 
unitateek (LMU) urtean talde-jarduera bat, gutxienez, egin 
dezaten; jarduera horrek lotura zuzena izan beharko du 
osasun-heziketa eta -sustapenarekin eta gaixotasunaren 
prebentzioarekin. 

Osasunerako 
prebentzioa, 
sustapena eta 
heziketa. 

Urtean talde-jarduera bat 
gutxienez egiten duten 
LMUen % 

 
Urteko neurketa 

100% GAINDITUTA: 100% 

Gure LMAU askotan, esku-
hartze bat baino gehiago 
egiten dira urtean. Adibidez, 
Otxarkoagako LMAUan, 9 
esku-hartze egin dituzte eta 

Gure erabiltzaileen %100ari balorazio sanitarioa 
bermatzen diogu, presentziala edo telefono bidezkoa, 
gure osasun-zentroetako ordutegi normalizatuaren 
barruan, baldin eta erabiltzaileak uste badu bere beharrari 
ezin zaiola erantzun beste egun batean. 

Gaixo akutu eta 
kronikoen asistentzia 
eta jarraipena, hala 
zentroan nola etxean. 

Pazienteak eskatu eta egun 
berean zita atzeraezinak 
behartzeko aukera ematen 
duten agenda mediko eta 
pediatrikoen %.  
 

Lauhileko neurketa 100% GAINDITUTA: 100%  

Bermatzen dugu gure emaginek ama-haurrentzako arreta 
emango dutela 8:00etatik 20:00etara, astelehenetik 
ostiralera, Osakidetzako Bilbo-Basurtu ESIko osasun-
zentroetakoren batean. 

Arreta haurdunaldian, 
erditzeko prestaketa 
eta arreta erditu 
ondoren. 

10.000 biztanleko 
erreklamazio-tasa, nahi den 
orduan arreta ez 
jasotzeagatik 

Urteko neurketa 

<0.05/10.000 
GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak 

 

Konpromisoa hartzen dugu erditzea prestatzeko 
euskerazko ikastaroak eskaintzeko hala nahi duten 
emakume/bikoteei 

10.000 biztanleko 
erreklamazio-tasa, nahi den 
hizkuntzan arreta ez 
jasotzeagatik 

<0.05/10.000 
GAINDITUTA: 0 .027 
erreklamazioak 

Erreklamazio bat. 
Horregatik, eskaintza J.S. 
Buruaga LMAUtik Santutxu-
Solokoetxeko LMAUra 
eraman da 

Gure emakume/bikote guztiei gure emaginekiko 
kontzepzio aurreko kontsulta bermatzen diegu; bertan, 
hainbat jarduera koordinatu eta protokolizaturen bidez, 
emakumearen eta haren umeen osasuna sustatuko da, bai 
eta haren geroko haurduntzaren planifikazio hobea ere. 

Kontzepzio aurreko 
kontsulta eskaintzen duten 
emaginen agenden % 

100% GAINDITUTA: 100%  

Arreta kalitatekoa eta segurua bermatzen dugu erditzeari 
eta jaioberriari dagokionez, maila asistentzial 
ezberdinetan parte hartzen duten profesionalen jarduera 
oso protokolizatu eta koordinatuen bidez. 

< 30 egunetan berringresua 
egiten duten erdiberrien % 
 

<2% 
GAINDITUTA:  
1,75% 

 

Episiotomien % erditze 
eutozikoetan (normaletan) 
 

<20% 
GAINDITUTA:  
8,80% 

 

Jaioberrien erikortasuna 
ingresatu gabeko haurren 
kasuan 

<1,6% GAINDITUTA:  0,9%  
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Konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileen %100ek 
analisirako ateratze-zita izan dezaten osasun-zentroan 
eskatu eta 4 egun balioduneko epean. 

Zitak jartzea  
 

4 egun baino gehiago 
atzeratzen diren analisirako 
ateratze-ziten % 

Lauhileko neurketa 0% 

EZ GAINDITUTA: 
6,57% 
 
lau hilabete 
emaitzak 
lehen lauh.: 8,96% 
Big. Lauh.:3,81% 
Irug. Lauh.:6,96% 
 
 

Eragin zentzagarriko plana 
martxan dago 
 
2018an, hainbat egintza 
gauzatu dira; eta, haiei esker, 
nabarmenki hobetu da 
emaitza, aurreko urtekoaren 
aldean 
 
2019an, beste egintza batzuk 
daude aurreikusita (programa 
informatiko berria, 
hobekuntzak Adinekoen 
Egoitzekiko koordinazioan)  
 

Bermatzen dugu profesional sanitario batek unean bertan 
baloratuko dituela osasun-zentroko erabiltzaileek etxean 
arreta sanitario akutua jasotzeko egiten dituzten eskariak. 

Gaixo akutu eta 
kronikoen asistentzia 
eta jarraipena, hala 
zentroan nola etxean. 

Erregistratutako etxeko 
1000 abisuko erreklamazio-
tasa  
 

Lauhileko neurketa <0.1/1.000 
GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak  

 

Konpromisoa hartzen dugu erabiltzaileen alten eta 
osasun-txartel indibidualaren aldaketen %100ean familia-
medikuaren aldetik osasun-zerbitzua euskeraz jasotzeko 
aukera eskaintzeko. 

Beste izapide 
administratibo batzuk 

Arreta mediku euskaldun 
batek ez emateagatik 
egindako erreklamazio-
kopurua  
 

Lauhileko neurketa 
0 
erreklamazioak 

GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak  

 
Erreklamazioren bat 
erregistratu da hori dela-eta 
Pediatria Arloan. 

Konpromisoa hartzen dugu gure jardueren 
jasangarritasunarekiko apustuarekin jarraitzeko, 
erabiltzaile bakoitzeko iazko kontsumo elektrikoa 
murriztuta edo mantenduta.  

Jasangarritasunarekik
o konpromisoa 

Kontsumo elektrikoa 

Urteko neurketa 

Basurtu 
Ospitalean 
Mwh: <12.936 
 

EZ GAINDITUTA: 
13.594 Mwh  
Igoera: 5,08% 
 Eragin zentzagarriko plana 

martxan dago 
LMUetan 
kwh/biztanle: < 
0,5538 

EZ GAINDITUTA: 
kwh/biztanle 
0,5602 
Igoera:1,17% 

Konpromisoa hartzen dugu gure jardueren 
jasangarritasunarekiko apustuarekin jarraitzeko, 
hondakinen bereizketa hobetu eta “hondakin orokor” gisa 
jasotako kantitatea murriztuta.  

Hondakin orokorren 
bolumena 
 

Basurtu 
Ospitalean 
Ton.guztira: 
<943,17 
 

EZ GAINDITUTA: 
953,92  t  Igoera: 
1,14% 
 

Eragin zentzagarriko plana 
martxan dago 
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LMUetan 
Kg./biztanle 
<0,2292 

GAINDITUTA: 
Kg./biztanle 0,210 
beherakada: 8,3% 

 

Konpromisoa hartzen dugu bezero eta erabiltzaileek ESIari 
lotuta aurkeztutako erreklamazioen %90, gutxienez, 
idatziz erantzuteko 25 egun naturaleko epean edo epe 
laburragoan, gure edozein zentro edo zerbitzutan 
erregistratzen direnetik zenbatuta. 

Iradokizun, kexa eta 
erreklamazioei arreta 
ematea 

25 eguneko epean edo 
lehenago erantzundako 
erreklamazioen % 
 

Lauhileko neurketa >90,00% 

GAINDITUTA: 
95,07% 
 
lau hilabete 
emaitzak 
lehen lauh.: 97,4% 
Big. Lauh.:93,7% 
Irug. Lauh.:94% 

 

Konpromisoa hartzen dugu gure Erradiodiagnostikoko 
zerbitzuek azkar erantzuteko, Ospitalean ingresatutako 
pazienteei egin beharreko miaketei dagokienez (batez 
besteko atzerapena <=72 ordu). 

Prozedura 
diagnostiko eta 
terapeutikoak 

Batez besteko atzerapena, 
ospitalizatutako 
pazienteentzat miaketa 
eskatu eta egin bitartean 

Urteko neurketa <=72 ordu 
GAINDITUTA: 24,17 
ordu 

Guztira, 11.910 erradiografia 
sinple egin zitzaizkien 2018an 
gure paziente ospitalizatuei 

Konpromisoa hartzen dugu zerbitzu segurua eta 
kalitatekoa emateko ospitale-arreta etxean jaso 
dezaketen pazienteei, eta ahalegina egingo dugu 
Ospitalean berriro ingresatzea ekarriko luketen 
birgaixotzeak saihesteko (programatu gabeko 
berringresuen tasa <% 6). 

Etxeko Ospitalizazioa 
Programatu gabeko 
berringresuen % 

Urteko neurketa <6% GAINDITUTA: 5,7%  

Konpromisoa hartzen dugu zerbitzu segurua eta bizkorra 
emateko solairuan ingresatu gabe ospitale-arreta jaso 
dezaketen pazienteei, eta ahalegina egingo dugu behar 
diren diagnostikoak eta tratamenduak koordinatzen eta 
bizkor bideratzen (batez besteko egonaldia <=160 
minutu). 

Eguneko 
ospitalizazioa  

Eguneko Ospitaleko 
unitatean egindako batez 
besteko egonaldi globala 
(minutuak) 

Urteko neurketa <=160 minutu 
GAINDITUTA: 122 
minutu 
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Konpromisoa hartzen dugu gaixotasunaz informazio argia 
eta zehatza emateko, eta gure erabiltzaileen 
gogobetetzeak %90 edo handiagoa izan beharko du 
(ospitalizazio-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan) 

Konpromisoa 
informazioarekin, 
tratuarekin eta gure 
arretaren 
kalitatearekin 

Gogobetetze-adierazleak 
(urtean behingo / bi urtean 
behingo inkestak), 4 arlo 
handi horien arabera 
segmentatutakoak 
 
 

Urtean behingo / bi 
urtean behingo 
neurketa 

>=90% 

GAINDITUTA: 
 
Ospitalizazioa: 
95,25% 
 
Kontsultak  
95,8% (IH) 
96,3% (EH) 
 
Larrialdiak: 93,6 % 
 
LMUak.: 91,30% 
 

Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
2017koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 

 
Konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileak tratu egoki 
eta profesionalarekin artatzeko, eta gure erabiltzaileen 
gogobetetzeak %90 edo handiagoa izan beharko du 
(ospitalizazio-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan) 
 

>=90% 

GAINDITUTA: 
 
Ospitalizazioa: 
95,52% 
 
Kontsultak  
98,65% (IH) 
98,04% (EH) 
 
Larrialdiak: 95,3% 
 
LMUak.: 97,35% 

Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
2017koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 

 
Konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileei kalitateko 
arreta sanitarioa emateko, eta gure erabiltzaileen 
gogobetetzeak %90 edo handiagoa izan beharko du 
(ospitalizazio-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan) 

 

>=90% 

GAINDITUTA: 
 
Ospitalizazioa: 
97,8% 
 
Kontsultak  
97,64% (IH) 
95,13% (EH) 
 
Larrialdiak: 93,2% 
 
LMUak.: 97% 

Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
2017koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 
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Konpromisoa hartzen dugu ingresatuta ditugun 
pazienteen mina egunero baloratzeko (balorazio horren % 
80 erregistratuko da). 
 

Eraginkortasun 
klinikoa 

Ingresu-aldian mina 
baloratu zaien pazienteen 
% 

urtean behin >=80% 
GAINDITUTA: 
80,07% 

Ospitalizatutako pazienteen 
29.786 altetatik, 23.850ri 
ebaluatu zitzaien mina 
egunero 

 
Konpromisoa hartzen dugu kalitateko arreta sanitarioa 
emateko, indar berezia jarrita infekzio nosokomialak 
prebenitzen eta ebitatzen (infekzio nosokomialen %, 
Estatuko batez bestekotik behera; EPINE azterlana). 
 

Segurtasun klinikoa 
Infekzio nosokomialen % 
(EPINE azterlana) 

urtean behin 

Estatuaren 
batezbestekoa 
baino baxuago 
(6,17%) 

GAINDITUTA: 4,35%  

 

 


