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Aurreko urteetan bezala, memoria hau helarazten dizuegu
gure erakundea –Barrualde-Galdakaoko ESIa– hobeto ezagut
dezazuen, eta, aldi berean, zer ekintza-ildo jarraitu ditugun
eta urtean zer emaitza lortu ditugun jakin dezazuen.

2021a ere (COVID-19) koronabirusaren pandemia izan da
protagonista eta, horren zioz, erakundeak zein profesionalek
aparteko ahalegin handia egin behar izan dute. Egoera
ezberdina izan da aurreko urtekoarekiko; izan ere, inpaktu
handiagoa izan zuen erakundearengan (ikus 2020ko
memoria).

Herritar gehienak txertatzeak (% 90etik gora) eta milaka
kasuren zein haien kontaktuen jarraipenak lan-karga handia
eragin dute olatu guztietan zehar, batez ere 6. olatuan. Dena
den, onartu beharra dago olatuak kontrolatzea ahalbidetu
dutela nolabait ere.

Pandemiak berak eta urteko une batzuetan baliabide
profesionalik ez izateak eragina izan dute gure jardueran.
Hala ere, 2020arekin alderatuta, jarduera asistentzialaren
zati handi bat berreskuratu dugu, baina, oro har, ez gara
pandemia aurretik genuen mailara iritsi.

Muga handiak izaten jarraitu dugu pertsona-kontzentrazio
handia dakarten jarduerei dagokienez.

Esperientzia horretatik ikasteko eta emaitza onak izan
dituzten gakoak finkatzeko aprobetxatu dugu, batez ere
IKTen erabileraren eta jarduera ez-presentzialaren bidez.
Izan ere, mota horretako ospitale-kontsultak 400 aldiz
biderkatu dira.

Gainera, etorkizuneko plangintza landu dugu: dagoeneko
argitaratutako 2022-2025 Plan Estrategikoa osatu eta
prestatu dugu, eta profesional askok hartu dute parte edukia
sortzen. Misioa eta balioak sendotu ditugu, eta datozen
urteetan lortu nahi ditugun gailur handiak definitu ditugu;
izan ere, gailur horietan Erantzukizun Sozial Korporatiboak
(ESK) zeharkako eragina dauka definitutako ikuspegi-
helburu bakoitzean.

Erantzukizun Sozial Korporatiboa gure erakundearen gizarte-
egiturari onura dakarkion lan proaktiboa bihurtu da, gure
estrategiaren babesa, gure interes-taldeen bitartez gizartean
detektatutako beharrizanei erantzuten dien estrategia bat.

Hau da datorren urterako gure erronketako bat da:
estrategiarekiko koherente izanda, ingurune sozialarekiko
konpromisoa indartzeko beharra. Horregatik, gure plan
estrategiko berrian parte hartzera gonbidatu ditugu interes-
talde guztiak. Eta, horretarako, ahalegin handiagoa egiten
jarraituko dugu zuei entzuteko eta partaidetza-foroak
sortzeko, gure erakundearekiko dauzkazuen premiak
identifikatze aldera.

Jon Guajardo Remacha

Barrualde-Galdakaoko ESIko zuzendari-gerentea

Aurkezpena

“ Bene-benetan eskertu behar da langile
sanitario eta ez-sanitario guztien
inplikazioa, konpromisoa eta entrega
pandemia honen aurkako borrokan, eta,
bereziki, taldean lan egiten dutela
azpimarratu behar da, hori baita gure
erakundeko balioetako bat. ”



Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

5Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Aurkezpena

Glosarioa

Beraz, 2021eko memoria ere Global Reporting Initiative (GRI)
estandarren arabera argitaratu dugu, eta oraindik ere Nazio
Batuen Mundu Itunari atxikita gaude (2009an ekin genion
konpromisoari), eta hark bultzatutako 10 printzipioak
betetzeko konpromisoa daukagu.

Garapen Jasangarrirako Nazio Batuen 2030 Agenda
egitasmoa betetzeko konpromisoa indartu dugu; izan ere,
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) identifikatu ditugu,
eta horietan gure ekarpena handiagoa da.

ESIak bere eginkizuna betetzen jarraitu du. Osasun-beharrei
kalitatez eta konpromisoz erantzuten die urtean zehar, eta
hainbat eragilek halakotzat aitortu dute; garrantzitsuena
pazienteek eta, oro har, herritarrek egunero egiten diguten
errekonozimendua da.

Azpimarratu nahi dut, gainera, Unibertsitate Erakunde titulua
eman digutela, eta euskarazko medikuntzako 4. eta 6. mailako
graduatu aurreko ikasleak sartu ditugula, gure irakaskuntza-
eta gizarte-bokazioa sendotuz.

Gure memorian murgiltzera animatzen zaituztet, informazio
xehatuagoa izan dezazuen. Agurtu baino lehen, bene-
benetan eskertu nahi dut langile sanitario eta ez-sanitario
guztien inplikazioa, konpromisoa eta entrega pandemia
honen aurkako borrokan, eta, bereziki, taldean lan egiten
dutela azpimarratu nahi dut, hori baita gure erakundeko
balioetako bat; izan ere, asko boluntario aurkeztu dira haienak
ez ziren zerbitzuetan lan egiteko eta behar handiena egon
den arloetan aritu dira laguntzen.

Berriz ere, nire eskerrik beroena eman nahi diet gure
profesionalei, herritarrei eta pazienteei, pandemiak ezarritako
mugetara egokitzen jarraitu behar izan baitute. Era berean,
gure interes-taldeak osatzen dituzten gainerako erakundeei
ere eskerrak eman nahi dizkiet.

Eskerrik asko denori!

Jon Guajardo

“ Erantzukizun Sozial Korporatiboa gure
erakundearen gizarte-egiturari onura
dakarkion lan proaktiboa bihurtu da ”
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Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratua,
aurrerantzean BGko ESIa, 2014an eratu zen erreferentziako
biztanleria berari osasun-laguntza ematen zioten bi erakunde
sanitario elkartuta: Galdakao-Usansoloko Ospitalea eta
Lehen Mailako Arretako Barrualdeko eskualdea. Bi
erakundeak kalitate-ereduetan eta berrikuntzan erreferente
ziren, eta osasun-erakunde bakarra eratu zuten, egiteko argi
eta adostuarekin: herritarren osasuna hobetzeko lan egitea.

Gorlizko Ospitalea erakunde sanitarioa,Osakidetzaren Sareko
zerbitzu sanitarioetako erakundea da; Osakidetza Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saileko zuzenbide pribatuko Ente
Publikoa da. Osasun Planak biztanlerian lortu beharreko
osasun-helburuak ezartzen ditu, eta Osakidetzaren zerbitzu-
erakundeetara hedatzen dira helburu horiek, Osakidetzaren
Erronka eta Proiektu estrategikoen bidez. Eusko
Jaurlaritzaren Osasun Sailak asistentzia sanitarioa
kontratatzeko irizpideak ezartzen ditu –zerbitzu-zorroa,
kalitate-konpromisoak eta osasun-prestazioaren
finantzaketa–, «Programa-kontratu» deritzonaren bidez.
BGko ESIaren kasuan, programa-kontratu hori
finantzaketaren % 99 da, Busturialde, Lea-Artibai,
Durangaldea, Arratia Nerbioi, Aiara (Araba) eta Nerbioi
Garaiko 308.952 herritarren prestazio sanitariorako.

106
101
96
91
86
81
76
71
61
66
61
56
51
46
41
36
31
26
21
16
11
6
1
%0%0 %0,20%0,20 %0,60%0,60 %0,40%0,40 %0,80%0,80

Gizonak Emakumeak

Barrualde-Galdakaoko
ESIko pazienteen
biztanleria-piramidea

Urteko kontratu-harremana

ESIaren finantziazioaren % 99 da

Programa-kontratua
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Erakunde
Sanitario Integratuak

Barrualde-Galdakaoko
Erakunde Sanitario
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Barrualde-Galdakaoko
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Nor gara?

“ 308.952 biztanleren osasun-beharrak
artatzen ditugu.

”
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Osasun-zentroak
Zenbait arreta-maila dauzkagu, herritarren osasun-beharren
araberakoak: lehen mailako arreta, arreta anbulatorioa eta
akutuen gure neurriko ospitale orokor bati dagokion
ospitale-arreta. Gure langile-taldean 2.479 profesional
daude, eremu hauetan banatuta: Lehen Mailako Arretako
17 unitatetan (LMAU) batzen diren 74 osasun-zentro (OZ)
eta kontsultategitan; 4 anbulatoriotan; etengabeko
arretarako 8 gunetan (EAG), eta bi ospitaletan, Gernika-
Lumoko Ospitalea (GLO) eta Galdakao-Usansoloko
Ospitalea (GUO); azken hori ESIaren egoitza administratiboa
da.

Arreta ematen diogun biztanleria geografikoki oso
sakabanatuta dagoenez gero, koordinazio-guneak garatu
ditugu lehen mailako arretaren eta ospitale-arreta
anbulatorioaren artean, herritarrei askoz ere zerbitzu
hurbilagoa eta koordinatuagoa emate aldera. Maila
asistentzialen arteko koordinazio-gune horiei Kudeaketa
Integratuko Unitate (KIU) deritze, eta Durangon, Galdakaon,
Aiaran, Gernikan eta Basaurin daude.

Erakundearen kokapena
eta perimetroa

Osasun-zentroen zerrenda� Aiara

Laudio

Arratia

Gernika

Gernikaldea

Bermeo

Lekeitio

Ondarroa

Markina

Amorebieta

Durango

Abadiño-Berriz-Elorrio

Galdakao

Aiara

Basauri

Durango

Gernika

Galdakao

Arrigorriaga

Basauri-Kareaga
Basauri-Ariz

Etxebarri

Ospitalea
Osasun-zentroa / Kontsultategia
EAG
Anbulatorioa
Anbulatorioa/EAG

KIU: Kudeaketa Integratuko Unitatea
LMAU: Lehen Mailako Arretako Unitatea

Laudioko LMAU*
Aiarako LMAU*

Aiarako KIU

Basauri-Arizko LMAU*
Arrigorriagako LMAU

Basauri-Kareagako LMAU

Basauriko KIU

Anbulatorioak
Laudio
Galdakao
Basauri
Durango

Arratiako LMAU
Galdakaoko LMAU

Etxebarriko LMAU

Galdakaoko KIU

Markinako LMAU
Abadiño-BEko LMAU
Amorebietako LMAU*
Durangoko LMAU*

Ondarruko LMAU*

Durangoko KIU

Bermeoko LMAU*

Gernikaldeko LMAU

Gernikako LMAU

Lekeitoko LMAU*

UGI Gernika

Gernika-Lumoko
Ospitalea

Galdakao-
Usansoloko
Ospitalea

Egoitza nagusia

*EAG (Etengabeko Arretako Guneak)

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-zentruen-zerrenda.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-zentruen-zerrenda.pdf
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■ Arreta osasun-zentroan -
etxean - komunitatean eta
arreta ez-presentziala

■ Pediatriako lehen mailako
arreta: 14 urte baino
gutxiagoko haurrei arreta

■ Odontologia eta Haurren
Hortzak Zaintzeko Programa
(PADI)

■ Ama-haurren arreta:
haurdunaldia eta erdiberriaroa

■ Talde-hezkuntza: erretzeari
uztea, diabetesa zaintzea

■ Paziente aktiboa

■ Esku-hartze komunitarioa

■ Administrazio-izapideak

■ Kexak, erreklamazioak eta
iradokizunak kudeatzea

■ Screeninga: Umetoki-lepoko
eta kolon-ondesteetako
minbizia

■ Kirurgia txikia* / ekografia*

■ Asistentziaren jarraitutasuna:
Praktika aurreratuen erizaintza

■ Koordinazio soziosanitarioa:
Lehen Mailako Arreta (LMA)
eta arreta soziosanitarioko
taldeak

■ Etengabeko Arretako Guneak
(EAG)*

■ Proba osagarriak

*Ez osasun-zentro guztietan

Espezialitate anbulatorioak
■ Medikuntzako kanpo-kontsulta

presentziala eta ez-
presentziala / Erizaintzako
kontsulta: laguntza kontsulta
medikoari, proben jarraipena
eta balorazioa.

■ Kardiologia

■ Kirurgia orokorra

■ Dermatologia /
teledermatologia

■ Digestio-aparatua

■ Endokrinologia / diabetesari
buruzko heziketa

■ Ginekologia / Obstetrizia

■ Pneumologia / erizaintzako
heziketa eta proba funtzional
espezifikoak

■ Neurologia - Neurofisiologia

■ Oftalmologia

■ Otorrinolaringologia (ORL):
audiometria/tinpanometria

■ Erreumatologia

■ Errehabilitazioa: kontsulta eta
fisioterapia

■ Traumatologia

■ Urologia / erizaintzako
segimendua

■ Erradiologia sinplea eta
ekografia

Gernika-Lumoko Ospitalea
■ 24 orduko larrialdietako

zerbitzua eta behaketa-gunea

■ Arreta espezializatu
anbulatorioa: Kardiologia,
Pneumologia, Neurologia,
Endokrinologia, Kirurgia
orokorra, Traumatologia,
Urologia, Digestio-aparatua,
Dermatologia,
Otorrinolaringologia,
Oftalmologia, Errehabilitazioa,
Ginekologia/Obstetrizia eta
Emagina, Etxeko
Ospitalizazioa

■ Minaren tratamendua

■ Kirurgia handi anbulatorioa:
Oftalmologia, Traumatologia

■ Proba diagnostikoak:
Endoskopia digestiboa,
Espirometria / FeNo,
Kardiologia-probak,
Erretinografia, Erradiografia
konbentzionala / Ekografia,
Bularreko diagnosia,
Ordenagailu bidezko
Tomografia Axiala (OTA)

Lehen Mailako Arreta

Zerbitzu-zorroa
Ondoren zerrendatzen dira ematen ditugun osasun-zerbitzuak. Horiez
gain, bestalde, gure zerbitzu-zorroaren osagarri diren zerbitzuetarako
hitzarmenak dauzkagu Osakidetzako beste erakunde batzuekin.

Ospitaleko arreta
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Galdakao-Usansoloko
Ospitalea
■ 24 orduko larrialdietako

zerbitzua eta behaketa-gunea

■ Ospitalizazioa / Kanpoko
kontsultak (KK)

■ Alergologia

■ Anestesia - Bizkortzea -
Minaren Unitatea

■ Digestio-aparatua

■ Kardiologia

■ Zainketa Intentsiboak

■ Hematologia - Hemoterapia

■ Kirurgia orokorra eta digestio-
aparatukoa

■ Kirurgia baskularra eta
Andrologia

■ Erreumatologia

■ Endokrinologia

■ Gaixotasun Infekziosoak

■ Ospitaleko eta anbulatorioko
farmazia

■ Ginekologia

■ Medikuntza intentsiboa

■ Barne-Medikuntza

■ Nefrologia

■ Pneumologia

■ Neurologia

■ Oftalmologia

■ Onkologia medikoa

■ Otorrinolaringologia

■ Psikiatria

■ Erreumatologia

■ Traumatologia eta kirurgia
ortopedikoa

■ Urologia

Zerbitzu orokorrak
■ Errehabilitazioa

■ Hematologia - Odol-bankua

■ Anatomia patologikoa

■ Erradiodiagnostikoa

■ Laborategia 24 h

■ Medikuntza Prebentiboa

■ Esterilizazioa

Unitate bereziak
■ Hemodinamika (Kardiologia)

■ Eguneko ospitale medikoa

■ Eguneko ospitale psikiatrikoa
(Psikiatria)

■ Etxeko Ospitalizazioa

■ IKTUS Unitatea (Neurologia)

■ Litotriza (Urologia)

■ ELU (Egonaldi Laburreko
Unitatea)

■ ZIU (Zainketa Intentsiboetako
Unitatea)

■ IGKU (Ingresurik Gabeko
Kirurgiako Unitatea: Eguneko
ospitale kirurgikoa)

■ AEZU (Arnas Aparatuaren Erdi
Mailako Zainketa Unitatea)

■ Unitate Duala (Psikiatria)

■ Minaren Unitatea (Anestesia
eta Bizkortzea)

■ Ekobronkoskopia Unitatea
(Pneumologia)

■ Endoskopia digestiboen
Unitatea (Digestio-aparatua)

■ Hemodialisi Unitatea
(Nefrologia Zerbitzua)

■ Bihotzeko Errehabilitazioaren
Unitatea (Errehabilitazioa eta
Kardiologia)

■ Hezur Muina Transplantatzeko
Unitatea (Hematologia)

■ Loaren Unitatea
(Pneumologia)

■ Transfusio Unitatea

■ ABU (Anestesia ondoko
Bizkorketako Unitatea)

■ Kirurgia ondoko Bizkorketako
Unitatea

■ Esterilizazioa

■ POU: Lan-osasuna eta laneko
arriskuen prebentzioa

Jarraitutasun asistentzialeko
unitateak/zerbitzuak
■ Etxeko Ospitalizazioa

■ Ultzeren eta zaurien Unitatea

■ Ostomien Unitatea

■ Zain barneko terapiaren
zainketa-Unitatea

■ Trantsizio asistentzialeko
zainketak: Loturako erizaintza -
Praktika aurreratuen erizaintza
- Gizarte-langilea

Kudeaketa klinikoa

Pazienteen kudeaketa: PEAZ
(Pazientearen eta Erabiltzailearen
Arreta Zerbitzua)

Kudeaketan laguntzeko unitateak:
Epidemiologia eta Ikerkuntza
Unitatea, Kalitate eta Berrikuntza
Unitatea, KSU (Kudeaketa
Sanitarioko Unitatea)

Bizkairako
erreferentzia
■ Kapsula endoskopikoa

(Digestio-aparatuko Zerbitzua)

■ Adinari lotutako endekapen
makularra (Oftalmologia)

■ Terapia fotodinamikoa
(Oftalmologia)

■ Kriobiopsia transbronkiala
(Pneumologia)

Bizkairako eta
Gipuzkoarako
erreferentzia
■ Litotriza (Urologia) Bizkaia eta

Gipuzkoa

Bizkairako eta
Arabarako
erreferentzia
■ Granulozitoaferesia (Digestio-

aparatuko Zerbitzua)

EAErako
erreferentzia
■ Semen-garbiketa. Giza

ugalketa
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Zuzendaritza- eta
partaidetza-organoak
BGko ESIaren gobernamendua ezarri da, Osakidetzako
erakunde sanitario integratuei buruzko 100/2018 Dekretuan
zehaztutakoari jarraikiz. Dekretu horrek ezartzen ditu ESIko
zuzendaritza-egiturak –Zuzendaritza Taldea eta Zuzendaritza
Kontseilua–, baita parte hartzeko egiturak ere –Asistentzia
Klinikorako Kontseilua eta Batzorde Soziosanitarioa.

Dirección
Médica

Zuzendaritza
Medikoa

Arreta Integratuko
Zuzendaritza

Erizaintzako
Zuzendaritza

Ekonomia eta Finantzako
Zuzendaritza

Langileen
Zuzendaritza

Antolamenduko eta Sistemetako
Zuzendariordetza

Kalitate eta Berrikuntzako Unitatea

Zuzendariordetza
Medikoa

Erizaintzako
Zuzendariordetza

Arreta Integratuko
Zuzendariordetza

Langileen
Zuzendariordetza

Buruzagitza BuruzagitzaZerbitzuko
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Zuzendaritza Kontseilua
Zuzendaritza Taldeari erabakiak hartzen
laguntzeko dago Zuzendaritza Kontseilua,

zeina kide anitzeko organo bat den, eta ESIaren kudeaketan
Gerentziako Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzeaz arduratzen
den. Berari dagozkio estrategiak proposatu, gomendatu eta
lantzeko eginkizunak. Zuzendaritza Kontseiluaren osaera
Gerentziako Zuzendaritzak ezarriko du, Osakidetzako
Zuzendaritza Nagusiak ezarritako irizpideen arabera.

Asistentzia Klinikorako Kontseilua
Asistentzia Klinikorako Kontseilua aholkularitza
teknikoa emateaz arduratzen da, eta aukera

ematen die asistentziaren arloko profesionalei ESIaren
kudeaketan parte hartzeko. Medikuntzako zuzendaria da
burua, eta bertako kideak Zuzendaritza Kontseiluak
aukeratzen ditu, aurretiaz aurkeztutako hautagaien artetik.

Batzorde Soziosanitarioa
Batzorde Soziosanitarioa profesionalentzako
aholkularitzarako eta parte-hartzeko organoa

da, ESIaren arlo soziosanitarioa kudeatzeari dagokionez.
Bertan, BGko ESIko profesionalez gain, arlo soziosanitarioko
beste agente batzuek ere parte hartzen dute: foru-aldundiek,
udalek eta Osasun Publikoak, besteak beste.

Liderrak
Liderrak arduratzen dira erakundearen
ikuspegia partekatzeaz eta erakundeko

partaideak helburu hori lortzeko mobilizatzeaz.

Gainera, pertsonen garapena eta inplikazioa sustatzea
estrategikotzat jotzen dugu; horretarako, batzordeen bidez
–batzorde klinikoak, batzorde teknikoak edo kudeaketa-
batzordeak– parte hartzeko aukera ematen diegu, baita
diziplina anitzeko lantaldeen bidez ere.

Zuzendaritza Kontseiluaren banaketa, generoaren arabera
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http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-liderrak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-liderrak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-soziosanitarioa.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-soziosanitarioa.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-kliniko-asistentziala.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-kliniko-asistentziala.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-zuzendaritza-batzordea.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-zuzendaritza-batzordea.pdf
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Interes-taldeak
BGko ESIak argi eta garbi zehaztu ditu interes-taldeak (IT):

■ Herritarrak, pazienteak eta haien senideak eta/edo
zaintzaileak eta pazienteen elkarteak.

Erakunde bat garen aldetik, gure izateko arrazoia herritarrei,
haien osasun-beharrei eta pazienteek (eta senideek/
zaintzaileek) beren gaixotasunean dauzkaten eskakizunei
erantzutea da.

■ Sistema sanitarioa; bi azpitalde bereizten dira:

□ Osasun Saila eta Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia.

□ Beste erakunde sanitario batzuk, hala Osakidetzakoak
nola osasun-arlo pribatukoak.

■ BGko ESIko profesionalak (haien ordezkari sozialak barne)
eta haien familiak.

■ Ingurune soziala: hemen sartzen dira gure biztanleriaren
osasuna hobetzeko zeregin nabarmena daukaten gizarte-
eragileak (udalak, aldundiak...).

■ Hornitzaileak.

■ Ezagutzaren arloko eragileak: unibertsitateak eta
prestakuntza-eskolak, BIOEF, osasun-ikerkuntzarako
institutuak (BIO), Kronikgune, eta enpresa
teknologikoak. Aliantzak

Aliantzak egin ditugu interes-talde horietako agente
garrantzitsuenekin, beti konfiantzazko harreman ja-
sangarri modura, hau da, biontzat onuragarria den eta
elkarrekin gauzatutako ekintzen balioa areagotzen duen
harreman modura.

Aliatuen artean, hauek nabarmentzen ditugu: udalak
(osasunaren sustapena), beste erakunde batzuk
(Ezkerraldea-Enkarterri-Gurutzetako ESIa, Santa Marina
Ospitalea, Gurutze Gorriaren Ospitalea...) eta hornitzaile
nagusiak (Grifols, Eurest, Roche, UTE Drager Giroa,
Construcciones y reparaciones Montegui, Garbialdi,
Garda eta beste).Informazio-iturriak�
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http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-informazio-iturriak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-informazio-iturriak.pdf


Jarduera-datuak
2021ean, 2020ko martxoan hasitako COVID-19aren
pandemiak jarraitu egin du. Munduko gainerako osasun-
erakundeetan bezala, gurean ere birusaren bilakaerari eta
portaerari buruzko ziurgabetasunak markatu zuen garai hori,
gaixotasunaren epidemia-olatu bakoitza azkena izango ote
zen jakin gabe.

■ Kasuak eta kontaktuak zaintzeko eta arakatzeko
sistemaren jarraipena.

■ Diagnostikoak hautemateko gaitasuna nabarmen
handitzea (PCRak, antigenoen eta listuaren probak...);
horrek eragin handia izan du Lehen Mailako Arretako
jardueran (testak egitea eta kasuen jarraipena) eta
txertaketan.

■ Gaixotasunaren diagnostiko-euskarria,gizarte-,hezkuntza-
eta lan-arlo osoari, kasuen susmoak edo kasuen
agerraldiak sortu direnean.

Jarduera asistentzial orokorraren txostena�

COVID-19aren epidemiologia Barrualde-Galdakaoko ESIan 2021ean
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http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-asistentzia-jarduera-orokorra.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-asistentzia-jarduera-orokorra.pdf


Lehen Mailako Arretako jarduera
2021ean ere, pandemiak markatu du Lehen Mailako Arretako asistentzia-jarduera. Urtean
zehar, kasuak eta kontaktuak zaintzeko lanekin jarraitu da, bai eta kasu berriek sortu dituzten
osasun-premien arretarekin ere; izan ere, olatu berrien bilakaerarekin, oro har, premiak
arinagoak izan dira, baina intzidentzia askoz ere handiagoa izan da.

Urtea igaro ahala, gero eta kontsulta presentzial gehiago egin dira osasun-zentroetan, eta
berriro ekin zaie patologia kronikoak prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerei.

Familiako medikuek % 23 areagotu dute aurrez aurreko arreta, eta % 14 jaitsi da telefono
bidezko arreta. Guztizko jarduera % 2,3 hazi da, 2020arekin alderatuta, eta 2019arekin
alderatuta, % 8,7 (pandemia aurretiko urtea).

Pediatriako kontsulta medikoek % 8 areagotu dute guztizko jarduera; aurrez aurreko kontsultak
% 8, eta telefono bidezkoak % 7.

Osasun-zentroetako erizaintzako kontsultak % 80 hazi dira, neurri handi batean proba
diagnostikoen eta COVID txertaketaren jardueraren ondorioz. Telefono bidezko kontsultak
ere % 10 hazi ziren, neurri handi batean COVID pazienteen kontrol eta jarraipenarekin lotuta.
Erizaintzako jarduera osoa % 53 hazi zen 2020aren aldean, eta, 2019arekin alderatuta, % 67.

Etengabeko Arretako Guneetan (EAG), jarduera globala % 32 hazi zen, aurreko urtearekiko;
jarduera medikoaren hazkundea % 9koa izan zen, eta erizaintzarena % 61ekoa (2019aren
aldean, % 79), neurri handi batean proba diagnostikoen eta COVID pazienteen jarraipenaren
ondorioz.

2021eko erronkarik garrantzitsuenetakoa COVID-19aren aurkako txertaketaren kanpaina
izan da. Hori gauzatzeko, profesional gehiago kontratatu behar izan ditugu; batez ere
erizainak, baina baita administrari laguntzaileak ere. Haiei esker, txertaketa-kanpainarako
hitzorduak eman ahal izan ditugu, eta Lehen Mailako Arretako osasun-zentroetarako
irisgarritasuna hobetu dugu.

Kanpoko kontsultetako (KK) jarduera
Bigarren maila asistentzialean emandako arreta da, eta anbulatorioan edo Galdakao-
Usansoloko Ospitalean ematen da. 2021ean, guztira, 508.588 kontsulta egin dira arlo honetan.
2019arekin alderatuz, % 3 hazi dira kontsultak, pazienteei irisgarritasun hobea eskaintzearren.
Gainera, kontsulta ez-presentzialen kopurua laukoiztu egin da, eta 94.233 kontsulta egin
dira. Kontsulta ez-presentzialei esker, profesionalen eta maila asistentzialen arteko harremana
zuzenagoa da; hartara, zalantzak errazago argitzen dira, eta premiazko arreta behar duten
arazoak lehenesten dira.

Larrialdietako jarduerak
Arreta urgentea behar duten pazienteei ESIko zenbait puntutan ematen zaie arreta hori.
Batetik, GUOko eta GLOko Larrialdi Zerbitzuetan, eguneko 24 orduetan urteko 365 egunetan,
eta, ospitaletik kanpo, Etengabeko Arretako Guneetan (EAG), 17:00etatik 08:00etara
astelehenetik ostiralera, eta 24 orduz larunbat, igande eta jaiegunetan.

2019 2020 2021 ∆19-21

Artatutako ospitale-larrialdiak (Guztira) 105.850 81.016 97155 —%8▼
GUOn artatutako larrialdiak 81.928 62702 74707 —%9▼
GUOn ospitaleratutako larrialdien ehunekoa %16,26 %20,2 %18 %11▲
GLOn artatutako larrialdiak 23.923 18315 22448 —%6▼
GLOn ospitaleratutako larrialdien ehunekoa %3 %3 %3,2 %7▲

2019 2020 2021 ∆19-21

Kontsultak, guztira 495.104 457.042 508.588 +%3▲
Ospitale barneko kontsultak 266.786 260.057 298.545 +%12▲

Lehenengoak 34.284 30.374 36.639 +%7▲
Hurrengoak 232.502 229.683 261.906 +%13▲
Hurrengo/lehenengo kontsulten
indizea 6,78 7,56 7,15 +%5▲

Ospitaletik kanpoko kontsultak 228.318 196.985 210.043 —%8▼
Lehenengoak 78.227 51.280 58.994 —%25▼
Hurrengoak 150.091 145.715 151.049 +%1▲
Hurrengo/lehenengo kontsulten
indizea 1,92 2,84 2,56 +%33▲

Kontsulta ez-presentzialak 22.668 70.885 94.233 +%316▲
2019 2020 2021 ∆20-21 ∆19-21

Familia-medikuntzako kontsultak 1.286.595 1.366.413 1.399.286 +%2,3▲ +%8,7▲
Familia-medikuntzako kontsultak 223.225 196.921 212.705 +%8,0%▲ —%4,7▼
LMA Erizaintzako kontsultak 839.609 913.823 1.405.343 +%53,0▲ +%67,0▲
EAG Medikua (osasun-zentroan + etxean) 133.153 110.069 120.204 +%9,0▲ —%9,7▼
EAG Erizaintza (osasun-zentroan + etxean) 80.099 89.076 143.489 +%61,0▲ +%79▲

Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

14Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Nor gara?

Glosarioa



Ospitaleko jarduera
Arreta-ezaugarrien arabera, baliteke pazientea GUOko oinarrizko hornidurak dituen 408
oheetako batean ospitaleratu behar izatea larrialdietako zerbitzuen bidez edo modu
programatuan, hots, proba bat, interbentzio kirurgiko bat edo prozedura kliniko bat egiteko.

Pazienteen beharrizan asistentzialen arabera, Zainketa Kritikoetako Unitateak (ZIU eta
Bizkortzea), ospitalizazio mediko-kirurgikoa eta psikiatria eta unitate bereziak dauzkagu, hala
nola Arnas Aparatuaren Erdi Mailako Zainketa Unitatea eta IKTUS Unitatea. Aparteko oheak
jartzeko aukera daukagu (66raino), eskaeraren arabera. Hain zuzen ere, horixe egin behar
izan genuen 2020an COVID gaixotasunagatik ospitaleratutako pazienteak artatzeko, gero
eta gehiago zirelako bai ospitalizazio-unitatean bai kritikoen unitateetan.

2019 2020 2021 ∆19-21

Oheak (ohe irekien batezbestekoa) 380 375 396 +%4▲
Ospitaleko altak 28.511 24.772 25908 —%9▼

Batez besteko egonaldia 3,8 4,0 4,3 +%13▲
Okupazio-indizea %78,3 %72,86 %76,92 —%2▼
Heriotza-tasa 3,00 3,67 3,88 +%29▲

Ebakuntza kirurgikoak (guztira) 25.309 19.017 21732 —%14▼
Kirurgia programatua 11570 10684 10750 —%7▼
Kirurgia urgentea 1199 1099 1256 +%5▲
Kirurgia txikia 8999 7234 9726 +%8▲
KHA% %51,5 %51,4 %50,7 —%2▼

Etxeko Ospitalizazioa (ingresuak) 877 1964 835 —%5▼
Eguneko ospitale medikoa (saioak) 17688 16951 17597 —%1▼
Eguneko ospitale kirurgikoa (EOK nagusia) 6092 4761 4848 —%20▼
Eguneko ospitale kirurgikoa (EOK txikia) 1381 1514 2081 +%51▲
Endoskopiak 12427 8885 10045 —%19▼
OTA 25713 26236 30660 +%19▲
Litotriziak 431 336 371 —%14▼
Hemodinamika 937 874 1012 +%8▲
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COVID gaitza, jarduera berezia
Erakundeak ahalegin izugarria egin behar izan du aurretik ez zeuden zereginetan, inpaktu
handia izan baitute ESIak ohiko urte batean egiten duen jarduera asistentzialean.

Proba diagnostikoak
Egindako COVID-19 proba diagnostikoak:

Txertaketa
Aurten garapen asistentzialean eragin handiena izan
duen esku-hartzeetako bat COVID-19aren aurkako
txertaketarena izan da. Gure biztanleria heldu ia
osoarengan izan du eragina; 2021ean, dosi bakarreko
edo bi dosiko lehen txertaketan, txertoa jaso zezaketen 12 urtetik gorakoen % 89,14k jaso
zuen txertoa, eta haurren txertoa jaso zezaketen 5 eta 12 urte bitarteko haurren % 55,38k.
Txertoa jaso duten haurrak % 65,50 dira, batez beste. 3. dosira deitutako 12 urtera arteko
haurren estaldura (% 63,07) batuz gero, gure ESIan 617.436 dosi eman dira.

Txerto mota baten edo bestearen erabilgarritasunaz gain, adin-tarteen lehentasuna eta
gaixotasunarekiko ahultasuna izan dira txertaketaren lehen etapak markatu duen gidoia.
Hasieran, Galdakao-Usansolo Ospitalean zentralizatu zen, eta baita egoitza-zentroetan ere;
lehen fase horietan eremu soziosanitarioko egoiliarrak eta bertako langileak kontuan hartu
baitziren (guztira, 2.732 egoiliarrek eta 2.470 langilek jaso zuten txertoa lehen fase horretan).

Txertaketa-jarduera horrek txertaketa-talde bat sortzea eskatu du, erizainek, erizaintzako
laguntzaileek eta administrazio-laguntzaileek osatua. Eta, aldi berean, Lehen Mailako
Arretako osasun-zentroetan, 80 urtetik gorako guztiei ematen zaie txertoa. Apirilaren 10ean

Txertaketa datuak�

PCR kop. 225.960
ICT antigeno kop. 134.243
GUZTIRA 360.203
Atzemandako positibo kop. 38.897 | %5,8

Helduen dosien estaldura tartearen arabera
12 urtetik gorakoengan

Haurren estaldura pediatrikoa 0 - 14 urte
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http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-covid-19-txertaketa-datuak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-covid-19-txertaketa-datuak.pdf
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amaitu zen lehen txertaketa LMAren esparruan, eta 65 urtetik
gorako herritar guztiei jarri zitzaien COVID dosi gehigarriaren
txertoa, gripearen txertaketa-kanpainarekin batera, urriaren
18tik abenduaren 31ra arte, hau da, kanpaina amaitu arte.

Txertaketa herritar guztiei hurbiltze aldera, txertoen
banaketak gora egin zuen unean (2021eko apirilean), lehen
mailako arretako osasun-zentroetan bertan edo zailtasun
bereziak dauzkaten pertsonen etxeetan ipintzeaz gain,
txertaketa masiboko guneak sortu ziren. Txertodromo izena
eman zitzaien, eta apirilaren 7tik aurrera martxan jarri zituzten
pixkanaka. Maiatzaren 1ean, pertsona-fluxu handieneko
puntura, 2021eko Aste Santuaren barruan, heldu ziren. Puntu
horiek Basaurin, Durangon, Galdakaon eta Laudion ezarri
ziren, udalerri horiek utzitako guneetan –ezinbestekoa izan
den eta asko estimatu den lankidetza estuari esker–. Horiek,
Galdakao-Usansoloko eta Gernika-Lumoko ospitaleekin
batera, pazienteen zirkulazio-beharrak beren gain hartzeko
gai izan ziren.

Azpimarratzekoa da parte hartu duten pertsonen lana. Parte-
hartzea ugaria izan da: txertaketa egin duen talde
espezifikoan, erizainak, erizaintzako laguntzaileak eta
administrazio-laguntzaileak egon dira, baina baita
farmaziako unitatea, Kudeaketa Sanitarioko Unitatea eta
antolaketa ona bermatu duten beste batzuk ere;
koordinatzaileek, zeladoreek, hornidura- eta ostalaritza-
unitateek, informatikako unitateak eta pertsonaleko unitateek
lehenago hain denbora laburrean inoiz ezarri gabeko
zereginak egin dituzte. Nabarmendu behar da, halaber,
txertaketarako CALL CENTER deiei erantzuteko zentroa
sortu izana. Zentro horrek, pertsonei modu aktiboan
hitzordua emateaz gain, eguneratzeak eta argibide jarraituak
dituen asistentzia-jarduerari buruzko biztanleriaren zalantzak
argitu ditu, eta urte osoan zehar, 167.733 paziente artatu
ditu telefono bidez.

Garrantzi handiko mugarri bat izan da,eta ESIaren jardueraren
zati handi bat hartu du. Inplikatutakoen arteko lankidetza
estuaren bidez, eta gure herritarren parte-hartzeari esker,
txertatzeko beharra onartuz, pandemiaren eraginari eusten
lagundu du intzidentzia handieneko uneetan.

Txertodromoetako txertaketa datuak�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-txertaketa-puntuetako-hitzorduen-datuak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-txertaketa-puntuetako-hitzorduen-datuak.pdf
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Erakundearen ibilbidea

Hombres Mujeres

2016

2016

2015

2015

2017

2017

Urteko ziurtagiriak

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2014

2014

Euskadiko Integrazio Plana

Osasun Plana 2013-2020

Osakidetzako Lerro Estrategikoak 2017-2020

BG ESIko I. PE
2014-2016

BG-ko ESIaren
kudeaketa-eredu
berriaren diseinua

BIC sarien
finalista ESK kategorian

KAE abiaraztea

BG ESIko II. PE
2017-2020

OHSAS ziurtagiria 18001:2007

ISO 9001:2015 ziurtagiria prozesu
espezifikoetan

EMAS ziurtagiria. Ingurumena
kudeatzeko eta ikuskatzeko sistema
komunitarioa

ISO 4001:2015 ziurtag. Ingurumena
kudeatzeko sistema

ISO 14064-1:2012 ziurtagiria Karbono-
aztarna

KIUen eraketa Egiaztapena
Memoria
GRI 3. A+ Zilarrezko A

KAE

GRI 4 Memoria
egiaztatzea

Egiaztapena
Memoria
GRI estandarrak

GRI estandarren
memoria
egiaztatzea

Unibertsitate Ospitalea:
Ikasleen harrera
Medikuntzako 4.mailakoa

GRI estandarren
memoria
egiaztatzea

GRI estandarren
memoria
egiaztatzea

Ospitale elkartua
UPV/EHUri,
Medikuntza graduatu
aurreko irakaskuntza

Gogoeta estrategiko

BG ESIa IIS Biocruces
Bizkaia kide izatea 2021eko aparteko KP

Bikain zilarra
Hizkuntza
kudeaketan
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Nabarmentzekoak

Zirgari saria pandemian lan egin duten
emakumeentzat

Bizkaiko Aldundiak eta BBK-k ematen dituzte Zirgari sariak.
VI. edizioan, hainbat kolektibo saritu ditu berdintasunaren
ohorezko sariaren kategorian; horien artean, osasun-
langileak, pandemian emakumeek egindako lanagatik,
funtsezko zerbitzuei eustea ahalbidetu baitu.

Asmaren Unitateak bere espezialitateko Best
in Class saria lortu du

Galdakao-Usansolo Ospitaleko Pneumologia Zerbitzuko
Unitate honek paziente asmatikoaren arretarako unitate
onenaren saria lortu du 2021eko edizioan.

BGBK unitatea, bikaintasun-bereizgarria duen
konplexutasun handiko unitatea

SEPARek (Pneumologia eta Kirurgia Torazikoko Espainiako
Elkartea) ematen du sari hori. Unitate horrek BGBK (Biriketako
Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa) unitate gisa lortu du gore-
neko saria, azken urteetan egindako asistentzia-, ikerketa-
eta irakaskuntza-jarduerari esker.

“ Gure proiektuak eta lorpenak BGko ESIa osatzen dugun
pertsona guztion inplikazioaren eta konpromisoaren emaitza
dira. ”
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Unitate Dualak «Elkar eginez» saria jaso du

Psikiatria Zerbitzuko unitate horrek Elkar eginez saria jaso
du Eusko Jaurlaritzaren eskutik, desintoxikazio-prozesuan
diziplina anitzeko esku-hartzeekin egindako lan integralari
esker.

Psikiatria Zerbitzuak terraza berri bat ireki du
pazienteentzat

Gune berri horrek aukera ematen du zerbitzu horretako
pazienteei aire zabaleko tratamenduak eskaintzeko, naturak
osasunean onurak dauzkala frogatu baita.

Eguneko Ospitaleak zitostatikoak ematean
segurtasuna areagotzen duen sistema bat
ezarri du
Arrisku handiko medikazioan oinarritutako Segurtasun Pla-
naren ildo estrategikoaren barruan, zerbitzu horrek sistema
bat ezarri du, PDA bidez kudeatua, zitostatikoak ematean
segurtasuna areagotzen duena eta aurkako gertaerak mu-
rrizten dituena.

Foto desde word

¿Foto original con calidad?



Barrualde-Galdakaoko ESIak Medikuntzako 4.
mailako lehen ikasleei egin die harrera

ESIak beste urrats bat eman du irakaskuntza-erakunde gisa
eta, duela bi urte Medikuntza eta Kirurgia Graduko 6. mailako
ikasleak eskolak hartzen hasi ondoren, 2021ean Galdakao-
Usansolo Irakaskuntza Unitatea laugarren mailako ikasleei
prestakuntza ematen hasi da.

BSH sarien finalista

Ospitalea finalista izan da ospitale orokorren kategorian eta
erreferentziako kategorian BSH (Best Spanish Hospitals
Awards) sarien III. edizioan. Sari horiek osasun-kudeaketako
eta asistentzia-kalitateko osasun-zentro onenak balioesten
dituzte.

Euskadin ondoen baloratutako osasun-zentroa

Osasun-zentro hori izan da Euskadiko baloraziorik onena
jaso duena, Erreputazio Sanitarioko Monitoreak 2021ean
emandako emaitzen arabera. Aurreko edizioekin alderatuta,
sailkapeneko postua hobetu du, eta Espainiako ospitaleen
22. postuan kokatu da.

Estatuko 25 ospitale publiko onenen artean
El Español egunkariak 25 ospitale hautatu ditu, ospitale
publikoen kalitatea baloratzen duten rankingetako batean
nabarmendu direnak. Osasun-zentroa hau hogeita laugarren
postuan dago.

Galdakao-Usansoloko Ospitaleko aintzatespenak
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Estrategia
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Osakidetzak zehaztutako irizpideen
ildotik, BGko ESIak Euskaliten
Kudeaketa Aurreratuaren Eredua hartu
zuen kudeaketa-eredutzat. Gaur egun,
2016az geroztik, A ZILARRRA aitorpena
dauka. BGko ESIaren Kudeaketa Mapa
eredu horretan oinarritzen da, eta mapa

horretan Mapa Asistentzial Integratua, zeina ibilbide
asistentzialen bidezko pazienteentzako arretan oinarritzen
baita. Helburua pazienteari ahalik eta arreta sanitario onena
ematea da, maila asistentzial egokienean, osasun-emaitza
onena lortzeko.

Hausnarketa
estrategikoa
2021ean, Plan Estrategiko berria landu dugu, eta
hausnarketa estrategiko parte-hartzaileko prozesu bat egin
dugu, hurrengo urteetako erronkak zehazteko.

Plan berriaren diseinuan pertsonen parte-hartzea sustatzeko,
zuzendaritzaren aholku-batzordearekin ibilbide-orri bat
zehazteko tailerrak egin dira, Zuzendaritza Batzordeko kideei
AMIA egoeraren azterketa eskatu zaie banaka, erakundeko
pertsona guztien parte-hartze aktiboa sustatu da
arduradunen bitartez, zerbitzu/unitate mailako hausnarketa-
saioetan, eta horretarako hausnarketa-taldeak eta inkestak
sortu dira.

Mila parte-hartzaile baino gehiago egon dira hausnarketa
estrategikoaren prozesuan.

Gogoeta-prozesu horren ondorioz, era berean, gure misioa
zehaztu, ikuspegia definitu eta erakundearen balioak
berrikusi ditugu, horretarako inkesta baten bidez parte hartu
duten erakundeko 500 pertsonak baino gehiagok helarazi
dizkiguten gako-hitzak erabiliz.

Osp
ital

iza
zio

a

Pertsonak

Es
ku

-h
ar
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e
ko

m
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ar
io
a

PAE

LOEK

Etxeko
osp.

Oxco bloquea

Larriak

Tratam
endu

anbulatorioa

EAG

Osp.
Larrialdiak

Osp.
Larrialdiak

Proba
osagarriak

Kontsulta ez
presentziala Arreta

Kanpo
konsulteetanLehen mailako

arretako taldea

Koordinazio
sozio-sanitarioa

Pertsonak

Gizartea

Sistema
Sanitario
Osasun
sistema

Euskera

ESK

Berdintasuna

Sistemaren
jasangarritasuna

Estrategia

Estrategia

Pazientea

Irakaskuntza

Ezagutza

Kudeaketa-eredua

“ Mila parte-hartzaile baino gehiago
hausnarketa estrategikoaren prozesuan

”
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Misioa, ikuspegia eta balioak



2022 · 2025

BARRUALDE-GALDAKAOKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BARRUALDE-GALDAKAO

Plan estrategikoa
Barrualde-Galdakaoko ESIa

Denok batera!
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Plan estrategikoa
Memoria hau argitaratu den egunean, plan estrategikoa prest daukagu.

Laburpen posterra�

Plan Estrategikoa 2022-2025�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/pe22-25/mision-vision-valores-bilingue-web.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/pe22-25/mision-vision-valores-bilingue-web.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/pe22-25/PE-22-25-EUS-WEB.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/pe22-25/PE-22-25-EUS-WEB.pdf
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Sistemaren
jasangarritasuna

Plan Estrategikoak lerro estrategikotzat jasotzen du
«jasangarritasun ekonomikoa»; hau da, erabiltzaileek
eskatzen duten jarduerari erantzuteko behar beste diru-
sarrera lortzeko gaitasuna izatea, baliabide egokiekin eta
edozein zerbitzu publikok izan behar duen efizientziarekin.

Kontabilitate finantzarioari esker, erakundearen egoera
ekonomiko eta finantzarioaren berri daukagu,
Kontabilitatearen Plan Orokorraren eta ikuskapen-arauen
arabera, eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren kanpoko
kontu-ikuskapenen, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta
Ekonomia Saileko Finantza Kontrol Iraunkorreko Bulegoaren
eta Osakidetzaren mende dago, azken kasu horretan kontu-
ikuskapen independente baten bidez.

Nabarmendu behar da aurrekontuen kudeaketa Analyzer-en
bidez egin dela, diruzaintzako kudeaketa cash pooling
deritzonaren bitartez egin dela eta fakturazio elektronikoa
ezarri dela (2021ean, fakturen % 90,08 modalitate horren
bidez kudeatu dira).

BGko ESIa finantzatzeko, nagusiki Osasun Sailari fakturatzen
zaizkio emandako zerbitzu asistentzialak. Horren fakturazio-
bolumena, Programa Kontratuaren bidez, diru-sarreren
% 99,23 izan ohi da. Emandako arreta eta prestazioak
ordaintzera behartutako hirugarrenei ere fakturatzen zaie,
Osakidetzarekin sinatutako hitzarmen espezifikoen arabera,
eta diru-sarrera atipikoak fakturatzen dira, batez ere,
alokairuak.

Erakundearen eguneroko jarduerak zuzeneko eragina du
gure interes-taldeetan, bereziki hornitzaileengan,
profesionalengan eta pazienteengan.

Hilean behin ebaluazio bat egiten dugu erakundearen oreka
ekonomiko-finantzarioa betetzen dela bermatzeko, eta
memoria bat idazten dugu. Hori Aholku Batzordeak aztertzen
du, eta Osakidetzako Zuzendaritza Nagusira bidaltzen da.

“ Finantzaketaren % 99 Eusko
Jaurlaritzako Osasun Sailetik dator.

”

“ 316 milioiko balio ekonomikoa, interes-
taldeen arabera banatuta.

”
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Gastuaren xehetasunak

Langileen gastua,
kontzeptuaren arabera

Gastua, guztira
12.969.802 €

Soldatak eta
lansariak

165.550.317 €
%78

LEGE-TES
44.351.012 €
%21

Itzarri
3.192.691 €
%1

Beste batzuk
225.140 €
%0

Kanpo-zerbitzuen gastua,
kontabilitate-kontuaren arabera

Gastua, guztira
13.826.172 €

Eraikinen
konponketa eta

zaintza
3.403.925 €

%25

Makinen eta gailuen
konponketa eta zaintza

3.280.008 €
%23

Garraioak
399.125 €
%3

Energia
3.164.415 €
%22

Bestelakoak
3.578.699 €
%26

Gastuaren xehetasun handiagoa ikusi�

Material sanitarioaren gastua,
kontabilitate-kontuaren arabera

Gastua, guztira
34.009.656 €

Erreaktiboak
eta analogoak
11.025.828 €

%32

Protesiak
7.484.610 €

%22

Sendaketak,
josturak eta
aposituak
77.873 €
%2

Kateterrak, zundak
eta drainatzeak
2.224.532 €
%7

Gainerako
materiala
12.496.811 €
%37

Kanpo-enpresetako zerbitzuen gastua,
kontabilitate-kontuaren arabera

Gastua, guztira
13.070.946 €

Garbiketa
7.375.498 €

%56

OSATEKek emandako
asistentzia-zerbitzuak

3.136.622 €
%24

Enpresak
emandako
Laguntza-
zerbitzuak
591.959 €
%5

Otorduak
1.191.573 €
%9

Bestelakoak
775.294 €
%6

Bestelako hornigaien gastua,
kontabilitate-kontuaren arabera

Gastua, guztira
2.203.157 €

Garbiketarako
materiala
527.211 €

%24

Klinikoa ez den
erabilerarako

tresnak
516.304 €

%23

Bulegoko
materiala, eta
bestelakoak
286.952 €
%13

Konponketetarako eta
kontserbaziorako
materiala
399.416 €
%18

Bestelakoak
473.275 €
%21

Farmazia-produktuen gastua,
tratamendu-motaren arabera

Gastua, guztira
12.969.802 €

Terapia
antineoplasikoa

15.817.957 €
%40

Produktu biologikoak:
6.078.215 €

%15

GIB-aren
kontrako
antibirikoak
2.133.882 €
%5

Gaixotasun
bakaneko terapiak
2.446.734 €
%6

Bestelakoak
12.969.802 €
%33

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gastuaren-xehetasuna.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gastuaren-xehetasuna.pdf
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Informazio ekonomikoa
Ikustea eta aztertzea errazagoa izan dadin, informazio ekonomikoko sistema bat garatu da
Business Intelligence motako tresna baten bidez, eta beste erakunde sanitario askotako
bisita ugari jaso ditu sistema horrek.

Jarraian, ESIaren prozesu nagusien kostua zehazten da (€), eta zerbitzuen, prozesuen eta
LMAUen mailan ere eskuragarri daude datu horiek:

250
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100

50

0
2019 2020 2021

Ospitale barruko hurrengo kontsultaren kostua

92 €

111 €
102 €

2019 2020 2021

Ospitalizaziorik gabeko larrialdiaren kostua

239 €

175 €

213 €
250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0
2019 2020 2021

OTI kostua

199 €
216 €

232 €

2019 2020 2021

Ospitale barruko lehenengo kontsultaren kostua

223 €

184 €

205 €
250

200
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100

50

0
2019 2020 2021

1200

1000
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200

0

Egonaldiaren kostua

910 €

1041 €
978 €

Kostu osoaren banakapena, arloen arabera

Larrialdiak
17.665.287 €

%6
Anbulatorioak
18.724.823 €

%6

Kontsultak
31.434.340 €

%10

Kanpoko zerbitzuak
54.866.088 €

%17

Etengabeko
arreta
13.568.846 €
%4

Lehen Mailako
Arretan
71.045.315 €
%22

Ospitalizazioa
108.668.395 €
%34

Guztira
315.973.093 €

Xehetasun gehiago ikusi�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-kostu-osoaren-banakatzea-arloka.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-kostu-osoaren-banakatzea-arloka.pdf
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Inbertsioak
Ekitaldi ekonomiko bakoitzean inbertsioetarako zenbatekoa
BGko ESIaren ekipamendu eta azpiegituren beharrek
baldintzatzen dute, baita Osakidetzaren estrategiek ere.

2021ean 9.830.120 € bideratu dira inbertsioetara.

2021eko inbertsioak ikusi�

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
2019 2020 2021

5.578.578 €

2.694.349 €

102 €9.830.120 €

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-2021ko-inbertsioak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-2021ko-inbertsioak.pdf
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BGko ESIko herritarrak dira gure jarduera osoaren ardatz
nagusia. Jarduera horren barruan sartzen dira osasunaren
prebentzio- eta sustapen-lanetatik hasi eta sendaketarako
jarduera konplexuagoetaraino doazen zeregin guztiak. Ezin
denean sendatu, gaixotasuna kontrolatzen dugu eta
bizitzaren amaierara arte laguntzen diogu pazienteari eta
haren familiari.

Herritarretan/pazienteetan ardaztu nahi dugu arreta, haien
beharren arabera, osasun-arazo akutuak nahiz kronikoak
hobetzeko, pazienteen bizitzan zehar. Horretarako, gure
zerbitzuak helburu hauek dauzka: osasun-arazoak
konpontzea edo arintzea (eraginkortasuna), pazienteen bizi-
kalitatea hobetzea, beharrei azkar erantzutea
(irisgarritasuna), modu ekitatibo eta seguruan eta, ahal den
neurrian, inguru gertukoenean.

Pazienteen gogobetetze-inkestak ikusi �

Pazienteak | Herritarrak
POBREZIAREN
AMAIERA

OSASUNA ETA
ONGIZATEA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-pazienteen-gogobetetze-inkesta.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-pazienteen-gogobetetze-inkesta.pdf
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Pertsona ardatz
duen arreta
Osasun-arreta, funtsean, konfiantzazko giza harremana da,
eta gure erakundearentzat bereziki garrantzitsua da honako
eremu hauek zaintzea:

Humanizazioa
Eskaintzen dugun arretaren humanizazioa ahalik eta gehien
sustatzea da gure lana, tratu gizatiar, atsegin, ulerkor eta
amultsuaren bidez. Era berean, asistentzia-prozesuan zehar,
pazientearen eta familiaren autonomiaren eta partaidetza
aktiboaren printzipioak eta giza eskubideak errespetatu
beharko dira, pertsonek gogobetetasun-maila handiagoa
izan dezaten.

Gure Humanizazio Batzordearen bidez, hainbat proiektutan
lan egin da, ematen den arreta humanizatzeko kultura
horretan sakonduz, asistentzia-kalitatea eta pazienteen eta
profesionalen gogobetetasuna hobetzeko.

Nabarmentzeko proiektuak
■ Berezko humanizazio-dekalogoa.

■ Zenbait gune eta zerbitzuetako espazio fisikoak hobetzea.

■ Larrialdietako informatzailea ezartzea.

■ Terraza bat sortzea eta gimnasio-gune bat prestatzea
psikiatriako pazienteentzat.

■ Haurrak humanizatzeko proiektu espezifikoak,bai prozesu
kirurgikoan, bai kanpoko kontsultetan eta ospitale-
ratzean, bai txertaketa-arloan.

■ Ostomizatutako pazienteak ikusaraztea eta normalizatzea,
GUOn argazki-erakusketa bat eginez.

■ Humanizazioaren arloko prestakuntza-ekintzak.

Hiltzeko laguntza ematea
2021eko ekainaren 25ean sartu zen indarrean
3/2021 Lege Organikoa, martxoaren 24koa,
eutanasiari buruzkoa, hiltzeko behar den laguntza
eskatu eta jasotzeko irizpideak betetzen dituzten
pertsonen eskubidea arautzen duena.

Gure pazienteek, hala nahi dutenek, ordenamendu
juridikoan jasotako eskubide indibidual berri hori
erabili ahal izateko lan egin dugu. Horretarako,
diziplina anitzeko talde bat eratu da, gure ESIaren
barruan asistentzia-zirkuitua ezartzeko, hiltzeko
laguntza-prestazioa bermatzeko, inplikatutako
profesionalei laguntza etiko, tekniko eta
emozionala emateko eta eutanasian esku hartzen
duten profesionalen ekintzak errazteko eta
koordinatzeko.

Legea indarrean sartu zenetik, hiltzeko 5 laguntza-
prestazio eman dira. 4 kasutan, pazienteak familia-
medikuari aurkeztu zion eskaera, eta, bestean,
erreferentziako medikua beste espezialitate
batekoa zen. Prestazioetako 3 etxean eman ziren,
eta beste biak ospitale-eremuan. Kasu guztietan,
gure hurbiltasun-balioek, pertsonen duinta-
sunarekiko errespetuak, profesionaltasunak eta
konpromisoak gidatu dute gure profesionalen
jarduna.

Humanizazio-proiektuak ikusi�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-humanizazio-proiektuak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-humanizazio-proiektuak.pdf
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Euskara

Gure erakundean apustu irmoa egiten dugu euskararen
erabileraren eta presentziaren alde, bide horretan zehaztuta
daukagun konpromisoari jarraituz: «gure erantzukizun soziala
eta konpromisoa da pazienteek arreta sanitarioa aukeratzen
duten hizkuntzan jasotzeko duten eskubidea bermatzea».

Euskara Planean helburuak eta neurriak zehaztuta dauzkagu,
arreta elebidunaren eskaintza pixkanaka handitu dadin.
Horren adibide dira, adibidez, arreta asistentzialaren ahozko
komunikaziorako hobetsitako hizkuntza erregistratzea eta
zirkuitu asistentzial elebidunak antolatzea (Lehen Mailako
Arretan eta ospitaleko arretan).

Herritarrek ahozko komunikaziorako hautatutako hizkuntzaren
erregistroaren bilakaerari dagokionez, 2021erako programa-
kontratuan ezarritako helburua bete da: herritarren % 70ek
egindako hizkuntza-aukera erregistratuta izatea. Azpimarratu
behar da 62.442 pertsonak (% 28) euskara aukeratu dutela
Osakidetzarekin ahozko komunikazioa izateko hizkuntza
gisa.

2021ean, erakundeak zabaltzen jarraitu du 2019an hasitako
ekimena, hau da, osasunarekin lotutako bizi-kalitatea
balioestera bideratutako galdetegiak euskaratzea, gaitzea
eta baliozkotzea, bai eta PROM-'Patient Reported Outcome’
(Ikerketa Unitatea) tresna psikometrikoak ere.

Eraginkortasuna
Gure erakunde sanitarioarentzat ezinbestekoa da ematen
dugun arretaren eraginkortasuna ezagutzea, hots, herritarren
osasun-arazoak ebazteko daukagun gaitasun-maila
ezagutzea. Osasunean gure esku-hartzeekin lortutako
emaitza neurtzen duten adierazleak sartzea da gure
lehentasunetako bat. Pazienteei egindako gogobetetasun-
inkestek erakutsi digute pandemia aurreko eraginkortasun
mailen antzekoak izan ditugula aurten.
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Gure zerbitzuetara/unitateetara etorri zinenean,
konpondu nahi zenuen arazoak hobera egin al du?

Informazio gehiago ikusi�

“ Gure erantzukizun soziala eta
konpromisoa da pazienteek arreta
sanitarioa aukeratzen duten hizkuntzan
jasotzeko duten eskubidea bermatzea. ”

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-euskara.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-euskara.pdf
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Segurtasun klinikoa
Pazienteen segurtasuna oinarrizko alderdia da kalitatezko
arreta emateko, eta hori agerian geratzen da gure
erakundearen estrategian.

2021ean, oraindik ere, oso presente egon da COVID-19a,
eta aurtengo pazientearen segurtasun-estrategia
aurrekoaren luzapena izan da. Gure ahaleginak pazientearen
identifikazioan, arrisku handiko medikamentuetan
(zitostatikoak, esaterako), abusuan edo adikzioan, osasun-
laguntzarekin erlazionatutako infekzioen prebentzioan
(OLEI) eta larrialdi-kodeetan ardaztu ditugu.

Jardunbide egokiak
■ Segurtasun-txandak kritikoen unitateetan

■ Infekzioak kontrolatzeko Zero proiektuak bultzatzea

Prestakuntza

1.968 profesionali eman zaie prestakuntza.

Kirurgia Seguruan, baiezta daiteke egiaztapen-zerrenda
kirurgikoa gure erakundean ezarrita dagoela, % 97,79ko
betetze-mailarekin kirurgia programatuan, eta
% 88,62koarekin urgentean.

2021ean, gainera, dermatologia zerbitzuak bat egin du
jardunbide egoki horrekin.

Horien kalitateari dagokionez, kirurgiako check-list edo
egiaztapen-zerrenden % 71,43k % 90etik gorako behar
bezalako betetze-maila daukate.

Arriskuaren kudeaketari dagokionez, kalterik gabeko
gertaeren jakinarazpenean (SNASP) % 11,13ko beherakada
izan da 2020koaren aldean, eta 439 gertaera jakinarazi dira.

Osasun-laguntzarekin erlazionatutako infekzioen
prebentzioan (OLEI), kolon, belaun eta aldakako
interbentzioetako infekzioen intzidentzia-tasa % 13,55,
% 0,73 eta % 0,66 dira hurrenez hurren, eta kasu guztietan
ezarritako estandarra betetzen da.

Minaren kudeaketa
Minaren kudeaketaren emaitzei dagokienez, irizpide
garrantzitsuenetako bat den aldetik, arreta segurua,
ebidentzian oinarritua eta pazientearengan zentratua
emateko, adierazi behar da 2021ean lehentasuna eman
diogula minaren balioespena ospitaleratze-unitate guztietan
errealitate izateari.

Eta, horrez gain, pazienteak minari buruz eman diogun
arretari buruz daukan pertzepzioa ezagutzeko ere lan egin
dugu.

Ospitaleratu eta lehenengo 24 orduetan minaren balorazioa egin duten
paziente kirurgikoen %

2020 2021
%51,41 %92,81

Sentitzen duzun mina arintzeko eman dizugun arreta,
zelan baloratuko zenuke?

Bikain: %31,50

Oso ona: %38,10

Ona: %23,44

Halamoduzkoa: %4,03
Txarra: %2,93

Ospitaleratu eta lehenengo 24 orduetan minaren balorazioa egin duten
pazienteen %

2020 2021
%62,34 %80,86
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Irisgarritasuna
Denbora eta forma aldetik arreta irisgarria ematea da beste
helburu nagusietako bat, batez ere osasun-arazo potentzialki
larriak dauzkaten pazienteen kasuan. Kalitatearen adierazle
garrantzitsuenetako bat da guretzat. Hori dela eta, pazienteei
gertuko zerbitzua ematen diegu eta erreferentziako familia-
medikuarekin edo erizainarekin lotzen ditugu, beren osasun-
zentroan. Era berean, arreta anbulatorioa osasun-zentroen
eta/edo erreferentziako familia-medikuen eta bestelako
espezialisten taldekatzeen arabera antolatua dago; horrela,
pazienteak, oro har, erreferentziako mediku bat dauka
espezialitate bakoitzeko, bigarren mailako arreta
anbulatorioan. Erakunde integratu batean lan eginda,
errazagoa da helburu hau lortzea.

2021ean, talde-lana sendotu da (medikuntza / erizaintza /
administrazio-arloa), eta eskariaren kudeaketa oso
garrantzitsua izan da. Prozesu horretan, erreferentziako ESIa
gara. Zitazio-prozedura horrek aukera ematen du, alde
batetik, arlo horretako administrazio-izapideak zuzenean
kudeatzeko; eta, bestetik, osasun-arreta kasu bakoitzean
egokiena den profesionalari zuzentzeko, eta prozesu
kronikoen kontrola eta prozesu arinen arreta erizaintzako
kontsultetara bideratzeko. Nolanahi ere, pazienteek
subjektiboki uste badute beren osasun-arazoak ezin duela
ohiko hitzordura arte itxaron, egunean bertan kontsulta
egingo zaiela bermatzen zaie.

Osasun-zentroetarako telefono bidezko irisgarritasuna batez
besteko % 60ko helburuaren gainetik mantendu da, uztailean
eta abenduan izan ezik (COVIDaren 5. eta 6. olatuak hilabete
horietan izan ziren).

Lehen Mailako Arretatik, larrialdietatik edo kanpoko
kontsultetatik bideratzen da pazientea ospitaleko maila
asistentzialera. Arretarako epe batzuk zehazten dira, osasun-
arazoaren lehentasunaren edo larritasunaren arabera.

2015az geroztik, irisgarritasuna kontrolatzeko mekanismoak
garatzen ari dira. Alde batetik, berandutzeen jakinarazpena
sistematizatu da, zerbitzu-buruzagitzei, LMAUko buruari eta
espezialitate bakoitzeko kanpo-kontsulten profesionalei
horien berri emateko. Bestetik, kirurgiaren esparruan hau
ezarri da: Itxaron-zerrenda kirurgikoko kasu guztien asteroko
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azterketa, itxarote hori paziente bakoitzaren benetako
beharrizanei egokitzeko.

Hartara, kontsultetarako, proba osagarrietarako edota
ebakuntza kirurgikoetarako itxarote-zerrendak etengabe
monitorizatzen dira. Gainera, itxarote-zerrenda horiek
Barrualde-Galdakaoko ESIarekin eta Osakidetzako
Zuzendaritza Nagusiarekin batera ebaluatzen dira, aldian
behin. Itxarote-zerrendak murriztea da helburu
korporatiboetako bat. Kirurgiarako batez besteko
itxaronaldia 60 egunetik beherakoa eta kontsultetakoa 30
egunetik beherakoa izatea lortu nahi da. Premiazko arreta
ziurtatzen da kasu guztietan.

2021ean, sistematika hori ez da nahikoa izan irisgarritasun-
helburuak bermatzeko.

Kanpo-kontsulten eremuan, grafikoetan ikus daitekeenez,
espezialistarentzako aurrez aurreko kontsulten atzerapenak

batez besteko hazkunde globala izan du, beharrezko giza
baliabideak izateko zailtasunen ondorioz.

Hala ere, LMAtik ospitaleko espezialitateetara bideratutako
kontsulta ez-presentzialen kopurua % 400 baino gehiago
hazi da. Horri esker, lehentasuna eman ahal izan zaio
patologiei aurrez aurre emandako arretari, larritasunaren
arabera. Gainera, errazagoa izan da kontsultarik
erabakigarriena kudeatzea, pazienteak aurrez aurreko
kontsultan eskatutako beharrezko probekin joaten baitziren.
Garrantzitsua da nabarmentzea kontsulta ez-presentzialen
batez besteko erantzuna 5 egunetik beherakoa izan dela.

Eremu kirurgikoari dagokionez, kirurgiako itxaron-zerrendan
dauden pazienteen kopurua % 2,17 igo da, 2020arekin
alderatuta.

Eskuragarri zeuden ebakuntza-gelen kopuruak urtean zehar
behera egin izanak azaltzen ditu zifra horiek. Izan ere,
pandemiaren ondorioz, eskuragarri zeuden kritikoen ohe

kopurua handitu behar izan genuen, eta, beraz, bloke
kirurgikoko langileak eta anestesia lekuz aldatu behar izan
ziren ohe gehigarri horiek kudeatzeko. Paziente atzeraezinei
eta onkologikoei bakarrik egin zitzaien ebakuntza, baina
paziente horiek bizkortzeko ohea behar dute, eta ohe horiek
COVID pazienteek zeuzkaten; beraz, zaila zen itxarote-
zerrenda kirurgikoari irteera ematea. Gainera, kanpoko
kontsultak eten zituen pandemiaren lehen olatuan ez bezala,
aurten kontsultek funtzionatzen jarraitu dute, eta, beraz,
pazienteek kirurgiako itxaron-zerrendan jarraitzen zuten, eta
ezin genien irtenbiderik eman. Horregatik, paziente
kopuruak eta atzerapenak gora egiten jarraitu dute.

2021ean egunero antolatu dira ebakuntza-geletako
batzordeak, operazio-gelen kopurua etengabe egokitzeko
egun bakoitzean erabilgarri zeuden baliabideetara. Era
berean, itxaron-zerrenda berrikusten jarraitu dugu, paziente
onkologikoak eta atzeraezinak lehenesteko eta eguneroko
jardueran eskuragarri zeuden suspertze-oheen kopurura
egokitzeko. Baina horrek ezin izan du eragotzi patologia
atzeragarriak zeuzkaten pazienteek atzerapen handiagoa
izatea.

Kirurgiarako itxaron-zerrendan dauden pazienteen kopurua
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Jarraitutasun asistentziala eta
koordinazio soziosanitarioa
Arreta integratuarekin daukagun konpromisoa asistentzia-
mailen arteko asistentzia-jarraitutasuna bermatzean oinarritzen
da, bai eta gure ESIko herritarren osasunaren arretan zeregina
betetzen duten erakundeekiko jarraitutasuna bermatzean
ere.

Horrek garrantzia berezia hartzen du pazienteek patologia
kronikoak eta/edo hainbat patologia dauzkatenean, baldin
eta profesional anitzen koordinazioa behar badute denbora
luzez. Behar horiei erantzuteko, erizaintzako hainbat rol
dauzkagu: praktika aurreratuen erizaina, paziente konplexuei
arreta integrala emateko gaitasunak dauzkana, ospitale-
loturako erizainarekin batera lan eginez ospitalearen eta
Lehen Mailako Arretako taldeen arteko asistentzia-trantsizioa
errazten duena.

Asistentzia-koordinazioko premia bereziak dauzkaten beste
paziente batzuk eremu soziosanitariokoak dira, eta haien
osasun-premiek baliabide sanitarioak eta sozialak behar
dituzte modu iraunkorrean.

2014an sortu zenetik, BGko ESIak ibilbide luzea egin du
adinekoen eta desgaitasunak dauzkaten pertsonen
egoitzekin eta inoren kargura ez dauden adingabeen
harrera-zentroekin koordinatuta lanean. Azken bi urteetan,
COVID pandemiaren agerpenarekin, arlo horretako
lankidetza areagotu dugu, osasuna eta prebentzioa
sustatzeko jarduerekin (COVIDaren eta gripearen aurkako
txertaketa), diagnostikoan (COVID baheketak) eta
biztanleriaren sektore horien tratamenduan. Pazienteak gure
kontsultetara etorri beharrik gabe patologiak konpontzeko
gaitasuna hobetzeko asmoz, egoitzen eta Galdakao-
Usansoloko Ospitaleko profesionalen artean kontsulta
ez-presentzialak ezarri ditugu.

Gernikako Kudeaketa Integratuko Unitatean koordinazio
soziosanitarioko eredu bat garatzen ari dira. Eredu horretan,
gizarte-arloko profesionalek (mankomunitateetako eta
udaletako gizarte-langileak) eta osasun-arloko profesionalek
(Lehen Mailako Arretako unitate desberdinetakoak:

Bermeo, Gernika, Gernikaldea eta Lekeitio) osatzen duten
diziplina anitzeko talde bat lanean ari da kasuak kudeatzeko
eta sistema sozial eta sanitarioen arteko informazio-trukea
erraztuko duen tresna informatiko bat sortzeko.

Ospitale-mailan, gizarte-langile propioak daude. 2021ean,
756 pertsona eta haien familiak artatu zituzten. Batez besteko
adina 76 urte izan zen, eta adin errepikatuena, 84.

2021ean artatutako pertsonen ehunekoa % 22 hazi da,
2020koarekiko.

Gizarte-langileek artatutako pertsonak
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Pribatutasunaren errespetua
Sistema sanitarioaren eraldaketa digitalak ekartzen dizkigun
abantailez gain, badakigu ardura bat daukagula pazienteen
pribatutasunari dagokionez. Legediak pazienteen
pribatutasunari eta datu pertsonalen ihesari buruz ezartzen
dituen gidalerro guztiak betetzen ditu BGko ESIak, nola
autonomia-erkidegoz gaindikoak hala gure autonomia-
erkidegoko organo eskudunek emandakoak, erakunde
sanitario eta osasun-zentro guztiei eragiten dieten arauei
dagokienez. Helburua da gure bezeroen informazio
pertsonala erabateko segurtasunarekin baliatzen dela
bermatzea.

Gainera, datu pertsonaletarako sarbidea daukaten langileen
eginkizunak eta betebeharrak segurtasun-dokumentu
korporatiboan xehatzen dira (erakundearen intranetean
eskuratu dezakete langile guztiek dokumentu hori).
Pazienteen konfidentzialtasuna urratzen ez dela bermatzeko,
Historia Kliniko Elektronikorako (HKE) sarbideen batzorde
bat abiarazi zuen BGko ESIak 2016an; erakundean arreta
eman zaien pazienteen HKErako sarbideen ikuskapena eta
ebaluazioa egiteko ardura du batzorde horrek, eta ebaluatu
beharreko gertakarien hautaketa honako paziente mota
hauengan egiten da:

■ Erakundeko profesionalak.

■ Ospetsuak edo gizartean ezagunak.

■ Ausaz aukeratutakoak.

■ HKErako sarbideen identifikazioa eskatzen dutenak.

■ Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzuan (PEAZ)
erreklamazio bat idazten dutenak, baldin eta hura aztertu
ondoren ondorioztatzen bada informazio klinikoa ez dela
modu egokian erabili.

Neurri hertsatzaile modura, informazio-espedienteak ireki
daitezke Osakidetzako Zerbitzu Zentraletatik historia
klinikoetara behar ez bezala sartzeagatik, beste ESI
batzuetako pazienteek aurkeztutako salaketengatik, eta gure
ESIak aurkeztutako salaketengatik, gure pazienteek
aurkeztutako salaketengatik edo HKErako sarbideen
batzordeak sei hilean behingo ikuskapenen batean detektatu
duelako a priori helburu asistentzialek justifikatzen ez duten
sarbideren bat egin dela.

2021ean ez da izapidetu espediente berririk historia
klinikoetara modu bidegabean sartu izanaren susmoengatik.

Bestalde, erakundean ez dago jasota 2021ean bezeroen
datuen filtrazio, lapurreta edo galerarik egon denik; izan
ere, aurten ez da horri lotutako erreklamaziorik egon.
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Pazientearen eta
Erabiltzailearen
Arreta Zerbitzua

Jakin badakigu gure pazienteen fidelizazioa altua dela, eta,
aukeratu ahal izanez gero, guregana itzuliko liratekeela arreta
bila.

Hala eta guztiz ere, badakigu pazienteen arretan zehar gertatzen
diren arazoen berri jakitea oso garrantzitsua dela. Hori dela
eta, Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua (PEAZ)
daukagu haien esku. Zerbitzu hori arduratzen da erabiltzaileen
kexa, erreklamazio eta iradokizunak artatzeaz eta kudeatzeaz;
informazio-iturri garrantzitsua da, eta garatu beharreko
hobetzeko arloak detektatzen laguntzen dio erakundeari.

Kexak, erreklamazioak, iradokizunak eta esker onak ere
osasun-zentroetan, anbulatorioetan, Galdakao-Usansoloko
Ospitalean eta Gernika-Lumoko Ospitalean horretarako
prestatutako puntuetatik iristen dira, honako hauen bidez:
■ Aurrez aurre, PEAZetan eta/edo administrazio-arloetan.
■ Osasun-zentro guztietan gaitutako paziente eta

senideentzako iradokizunen postontzia.
■ Elektronikoki.
■ Erakunde ofizialen bidez, hala nola Zuzenean.

Nabarmendu behar da, COVID pandemiaren ondorioz,
2021ean dei eta mezu elektroniko ugari jaso direla COVID
txertaketari, QR COVID ziurtagiri digitalari, hitzorduei, epeei,
antolaketari, MUFACEko pazienteen txertaketari, PCR proba
egiteko protokoloei eta pazienteen bisitei eta laguntzeari
buruzko informazioa eskatzeko.

PEAZek berak egindako ekintza puntualez gain, erreklamazio
guztiak aztertu dira KSUrekin egindako aldizkako bileretan,
eta erreklamazio horien ondoriozko hobekuntza-ekintzak
garatu dira, gure erabiltzaileei emandako osasun-laguntza
hobetzeko.
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1. mahilako arreta Larrialdiak Ospitalizazioa

%98,5 %95,4 %98,4

“ Ospitaleko arretan erreklamazioa jartzeko arrazoi nagusia interbentzioak, kontsultak eta proba
diagnostikoak egiteko atzerapena da, erreklamazioen % 85 guztira. Lehen Mailako Arretan,
arazoak askotarikoak diren arren, % 65ek antolaketari, medikuaren aldaketei, txertaketa-
kanpainari eta abarri egiten diete erreferentzia. ”
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Paziente-elkarteak

Gure inguruko elkarteekin harreman zuzena eta etengabea
izatea informazio-iturri garrantzitsua da herritarren beharrak
eta itxaropenak ezagutzeko.

Pazienteek asistentzia-zirkuituen diseinuan eta foroetan parte
hartzea, eta kasuen kudeaketan egiten dugun koordinazio
soziosanitarioa gure arreta egunero aberasten duten
esperientziak dira.

2021aren amaieran, hausnarketa estrategikoko prozesu bat
diseinatu zen, gure inguruko hainbat elkartek parte har
zezaten, batzuk patologietan zentratuta eta beste batzuk
osasunaren prebentzioan.

Pazientearen eta Erabiltzailearen
Arretarako Zerbitzuak (PEAZ)
komunikazio-kanalak ezarri ditu
pazienteen hainbat elkarterekin.
Helburua da elkarteen bitartez PEAZ
erabiltzailearengana hurbiltzea, eta
ematen dugun asistentzia sanitarioaren
informazioa eta kalitatea hobetzea.

Bilerak

■ Argia

■ AsbiEpoc

■ AECC

Ekintzak
■ Zerbitzu-zorroari buruzko informazioa

jasotzeko gonbita, beharrezkoa denean edo
erosotasuna, egoera pertsonala,
kontsultetarako laguntza edo irisgarritasuna,
ikastaro espezifikoei buruzko informazioa eta
abar hobetzen laguntzen duenean.

■ Erakundearen Intranetean gune bat
prestatzea, elkarteei buruzko informazioarekin
eta pazienteentzako informazioa kudeatzeko
Erizaintzako Zuzendaritzari jakinarazpenarekin.

■ Ospitaleko azpiegiturak egokitzea: paziente
ostomizatuei egokitutako bainugelak
eskaintzea.

“ Pazienteen 70 elkarte ingururekin
daukagu harremana

”
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Biztanleriaren
araberako ikuspegia
eta biztanleriaren
estratifikazioa

ESTRATEGIA atalean aipatu den bezala, gure Mapa Asistentzial
integratua pazienteen arretan oinarritzen da, ibilbide
asistentzialen bidez; horretarako, funtsezkoa da gure herritarren
osasun-beharren inguruko biztanleria-ikuspegia izatea.
Biztanleriaren araberako ikuspegi hori estratifikazioan oinarritzen
da, hots, gaixotasun-karga desberdina daukaten biztanle
zehatzen taldeak identifikatzeko tresnan. Hartara, biztanle horiei
ibilbide asistentzial zehatzak aplikatzen zaizkie. Aldez aurretik
definituriko esku-hartze planak dira ibilbide asistentzialak, eta
pazienteek maila asistentzial bakoitzetik igarotzean jasotzen
dituzten arreta eta zainketak hobetzera bideratuta daude.
Ibilbideen ezaugarri nagusi gisa, zenbait helburu komun

definitzen dituzte artatua izan behar den biztanleriaren inguruan,
emaitza eta arreta onenak bilatzeko.

Biztanleriaren estratifikazioan oinarritzen den ikuspegi hau bat
dator Osasun Sailak EAE guztirako zehazten duenarekin, eta
aukera ematen digu talde horietako bakoitzera bideratutako
estrategiak eta planak diseinatzeko, konplexutasun-mailaren
arabera, biztanle osasuntsuak ere kontuan hartuta. Biztanleriaren
ezaugarriak aldian-aldian zehazten ditu Osasun Sailak, eta EAEn
une horretan osasun-txartel indibiduala (OTI) indarrean daukan
biztanleria hartzen du kontuan.Taldeak eta konplexutasun-maila
identifikatzeko informazioa eskura dago Osakidetza guztiko
pazienteen historia kliniko integratua osatzen duten estazio
klinikoetan. 2021eko urtarrilaren 1ekoa da daukagun azken
informazioa.

Biztanleria-ikuspegiarekin, kudeaketa proaktiboa planteatzen
du BGko ESIak, jarraitutasun asistentziala erdigunean jarrita.
Hala, Lehen Mailako Arretan esku-hartze komunitarioko eta
taldeko eta banakako esku-hartze planak egiten dira,
sustapeneko, prebentzioko, osasunerako hezkuntzako eta
patologia akutu eta kroniko nagusiak artatzeko ekintzak
gauzatzeko.Arreta hori ospitaleko zenbait jarduerarekin osatzen
da: konplexutasun handieneko paziente akutuaren arreta, berriz
larriagotu den paziente kronikoaren arreta eta interbentzio

kirurgiko programatua edo presazkoa behar duen pazientearen
arreta.

Asistentzia-ibilbideak.
BGko ESIak, 2016 eta 2017 artean, esparru-plan
bat definitu zuen ibilbide asistentzialen
garapenerako: zer ezaugarri dauzkaten, helburuak
definitzeko printzipioak (osasuneko emaitzak,
segurtasuna, irisgarritasuna, eraginkortasuna eta
pazientearen eta profesionalaren esperientzia) eta
ebaluatzeko eta hobekuntzak txertatzeko
mekanismoak.

2021ean zehar, ibilbide asistentzialak diseinatzen,
hedatzen eta ebaluatzen jarraitu dugu, eta hainbat
patologia dauzkaten pazienteen ibilbidearen
koordinazioa eta bihotz-gutxiegitasuna daukaten
pazienteen ibilbidearen diseinua hobetu ditugu.

■ Asmaren Asistentzia Sarea

■ Emakumearen Arretarako Ibilbidea

■ Bronkiolitis Akutuaren Ibilbidea

■ BGBK pazientearen ibilbidea

■ Behar aringarriak dauzkan pazientearen ibilbidea

■ Paziente pluripatologikoen ibilbidea

■ Bihotz-gutxiegitasuna daukan pazientearen
ibilbidea

BGko ESIko herritarren estratifikazioa, konplexutasun-mailaren arabera

110.075

140.649

34.311

8.003

2021

16.664Estratifikatu gabe

Patologia kronikorik gabeko
biztanleria normala

Paziente kroniko ez konplexuak

Arrisku handiko paziente kronikoak

Konplexutasun handiko
paziente kronikoak

Estratifikatu gabe

Promozioa eta prebentzioa

Autokudeaketa

Gaixotasunaren
kudeaketa

Kasuen
kudeaketa
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Esku-hartze
komunitarioa
Barrualde-Galdakaoko ESIko Lehen Mailako Arretako
unitateek komunitate-lan etengabea egiten dute sektore
askoren artean. Jarduera-sareak eta -loturak ehuntzen dituzte
hainbat gizarte-sektoreren eta udalerrietako elkarteen artean,
herritarren osasuna sustatzen duten parte-hartzeak egiteko.

2021ean ere pandemia izan dugun arren, Lehen Mailako
Arretako unitateek esku-hartze komunitarioak bultzatu eta
antolatu dituzte, talde txikietan eta beharrezko neurriekin.
Pandemiak agerian utzi du beharrezkoa dela gizarte-sektore
eta komunitate ugarirekin sarean lan egitea.

Esku-hartze horien jomuga diren biztanleei dagokionez,
jardueretako % 67 udalerrietako publikoarentzat irekiak izan
ziren; halaber, emakumeen eta zaintzaileen kolektiboari
zuzendu zitzaizkien beste jarduera batzuk.

Esku-hartze komunitarioetako gaia askotarikoa da: udalerri
bakoitzaren eta biztanleriak une bakoitzean eskatzen
duenaren araberakoa da gaia. Nabarmentzekoa da
aurretiazko borondateen dokumentuak (ABD) egiteko esku-
hartze komunitarioak ugaritu egin direla.

Xede-populazioa

Publiko irekia %67

Nagusiak %2

Zaintzaileak %7

Pertsonak
Kronikak %2

Emakumeak %20
Ikasleak %2

Gaia (orduen %)

Aurretiazko borondateak
40 ordu · %74,07

Harro egon
10 ordu · %9,25

Erorikoen tailerra
4 ordu · %3,70

Menopausia,
bizitzaren beste
etapa bat
4 ordu · %3,70

Death kafea
2 ordu · %1,85

BBB
2 ordu · %1,85

Familia-plangintza
2 ordu · %1,85

Suizidioaren prebentzioa
2 ordu · %1,85

Odola. Analitika baten
interpretazioa
2 ordu · %1,85

Bertaratutako generoa

166 gizonak
% 22,7

565 emakumeak
% 77,3

Bertaratu diren pertsonak
5000

4000

3000

2000

1000

0
2019

0
2020 2021

731

4.739

Esku-hartze kopurua
250

200

150

100

50

0
2019

201

2020
0

2021

45

Argazkia
(Definitzeke)



Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

41Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Pazienteak | Herritarrak

Glosarioa

Esku-hartze komunitarioen erdia baino gehiago BGko ESIak
berak sustatu ditu. Beste kasu batzuetan, hainbat eremuren
arteko koordinazioaren ondorio izan dira, hala nola
hezkuntzakoa edo LMAUekin osasuna batera prebenitzeko
eta sustatzeko esku-hartzeak sustatzen dituzten udalekin
egindako koordinazioaren ondorio.

Udalerrika, aurten 10 udalerrik egin dute esku-hartze
komunitarioa, pandemia-egoera dela-eta aparteko
ahalegina eginez.

Esku-hartze horietan parte hartu duten irakasleei dagokienez,
azpimarratu behar da % 45 diziplina anitzeko taldeetan
sartuta daudela, bai osasun-arloko langileenak, bai
administrazio-arlokoenak, bai udal-eremuko teknikarienak.

Irakasleak

Diziplina anitzeko
lantaldea: %45

Erizaina: %15

Medikua: %6

Administratiboa: %15

Emagina: %19

Esku-hartze komunitarioak udalerrika
Abadiño 4
Amurrio 15
Arrigorriaga 11
Basauri Kareaga 1
Durango 4
Elorrio 3
Etxebarri 1
Galdakao 2
Markina-Xemein 4
Zaratamo 2
GUZTIRA 47

Sustatzaileak

ESI, 30
ESI + elkartea, 2

ESI + udaletxea + elkartea, 1
ESI + udaletxea , 12
ESI + hezkuntza, 2



Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

42Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Pazienteak | Herritarrak

Glosarioa

ESIaren kasuen eta
kontaktuen zaintza-
sarea

Birusaren zirkulazioa eta gizartearen funtzionamendua
lantzeko, 2020a amaitzean, Osakidetzak zaintzarako egitura
sortzea eskatu zuen. 2021ean, zaintza-sareak kasuen
kudeaketa-lan garrantzitsua garatzen jarraitu du, COVID
positiboak identifikatzen eta haien kontaktuak bilatzen.

2021a osorik kontuan hartuta, 37.903 paziente positiboren
jarraipena egin da. Dena den, abenduan kasuek bat-batean
gora egin zutenez, arazoak sortu ziren, eta ondorioz,
abenduan behar baino beranduago kontaktatutako pertsona
horien kasuek zehaztasun falta eragin dute erregistratutako
kontaktuen kopuruan. Azarora arte, gure ESIan 30.675 kasu
erregistratu ziren (datu hori GO-DATAtik atera da; OMEk
COVID datuak jasotzeko sortutako aplikazioa da).

Diziplina askoko profesionalek osatu dute taldea: erizaintza,
fisioterapia, gizarte-lana, administrazioa... Inplikazio handiz
egin dute lan, gaixotasunaren hedapena geldiarazteko. Kasu
positiboen jarraipen klinikoa Lehen Mailako Arretan egin
da, LMAU guztien elkarlan bateratuari esker. Ospitaleko
medikuek ere parte hartu dute LMAko COVID jarraipen-
taldean, ESIak abiarazitako lankidetza-programari esker.

Koordinazioa ikastetxeekin

Nabarmentzekoa da zaintza-sarearen baitan, eskola eremuko
profesionalek (pediatriako erizainek) ikastetxeekin egindako
lana. Hezkuntza Sailaren eta Osakidetzaren arteko baterako
jarduketa-protokoloen bidez, gure eragin-eremuko 191
ikastetxeetako (Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako
eta Batxilergoko 137, eta 54 haurreskola) COVID
erreferenteekin koordinatuta lan egiten dute, kasuak
identifikatzeko eta kontaktuen arrastoari jarraitzeko.

2021ean bilatutako positiboen kopurua
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Erosketen politika
Bezeroei dagokien atalaren barruan, gure hornitzaileekin
lan egiteko modua azpimarratu behar dugu; izan ere,
interes-talde garrantzitsuenetako bat dira. Ildo horretan,
funtsezkoa da gure erosketa-politika. Erakunde publikoa
den aldetik, BGko ESIak Sektore Publikoko Kontratuen Legea
bete behar du; hala, erosketak hainbat administrazio-
prozeduraren bidez egiten dira, erosketaren zenbateko
ekonomikoa kontuan hartuta.

Gure beharrak eta espektatibak oinarri teknikoen agiriaren
bidez adierazten ditugu. Horietan, eskatzen diren klausulak
sartzen ditugu, etorkizuneko hornitzaileek, gure helburu
estrategikoen berri izan eta gero, proposa ditzaketen
proiektu edo produktu berriak kontuan izanda.

Erakundean lan egiten duten hornitzaileek kalitatea
kudeatzeko ereduak izatea eta gure ereduetara egokitzea
sustatzen dugu, hala nola ostalaritzan, kafetegian, garbiketa-
arloan eta segurtasunean. Horien errendimendua ebaluatzen
dugu aldian behin egiten ditugun bileretan, kontratuko
baldintzak betetzen diren aztertzen dugu eta harremanari
buruz daukagun gogobetetasunaren berri ematen diegu.

Hornitzaileekin daukagun lankidetza-estrategia kontratuaz
harago doa; hala, hornitzaile nagusiak identifikatzen ditugu
negozio-bolumenaren, pazienteengan izandako eraginaren
eta etengabeko hobekuntzan izandako inplikazioaren
arabera. Kasu batzuetan, merkataritza-harremanak garatu
ditugu hornitzaileekin, elkarren arteko etekin-aukeretan
oinarrituta; askotan, erakundearen aliatuak izan ohi dira eta
helburu berak dauzkate.

Negozio-bolumena

2019
Negozio-bolumena EAEn
Negozio-bolumena, guztira
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Hornitzaile kopurua
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“ Erosketen % 82 kontratazio-
espedienteen bidez kudeatzen dira.

”
“ Gure hornitzaileen % 59,66 EAEkoak

dira, eta horiek negozio-bolumenaren
% 28,81 dira. ”

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-erosketak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/esp/rsc2021-compras.pdf
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Biltegien kudeaketa
Biltegien kudeaketaren bidez, BGko ESIaren osasun-
zentroetako jarduerarako beharrezkoak diren materialak
izatea ziurtatzen dugu eta izakinen maila egokiari eusten
diogu, kudeaketa ekonomikorako irizpideen arabera.

Biltegi nagusien bateratzearen ondorioz (Galdakao-
Usansoloko Ospitalean zentralizatu dira), materialak hartzeko
eta banatzeko puntu bakar bat daukagu, garraio-ibilbideak
optimizatuta, eta Lehen Mailako Arretako osasun-zentro eta
egoitza guztietara zerbitzatzen dugu hilean behin; horrela,
kilometro gutxiago egiten ditugu. Halaber, biltegiak
kudeatzeko sistema horri esker, materialen trazabilitatea
egin daiteke gaur egun; horrela, hornikuntza bermatzen da,
eta kalitatearen, epeen eta kostuen inguruan hartutako
konpromisoa optimizatu. 2020an eta 2021ean, stockaren
balioa areagotu egin da, COVIDari aurre egiteko materialez
hornitu delako.

Gaur egun, SAP sisteman kontrolatutako 68 biltegi dauzkagu.
Horien artean, saski bikoitzeko biltegiak eta irrati-
maiztasuneko biltegiak daude. Gainera, hainbat zerbitzutan
–esaterako, Digestiboan, Hemodialisian, Bizkortzean,
Ebakuntza-gelan eta Gernikan–, saski bikoitzeko sistemaren
alde egin dugu, eta hornitzaileak zuzenean berriz hornitzen
ditu zerbitzu horiek. Sistema horren bidez, stockak eta
hausteko arriskua murriztu ditugu, eta iraungitzeen
segurtasuna areagotu egin da.

Saski bikoitzik ez daukaten zerbitzuetan, hornidura SAP
bidezko eskaerekin kudeatzen da; eskaera horiek beharren
arabera adostutako materialen katalogo batean oinarritzen
dira.

Inplanteen trazabilitateari dagokionez pazientearen
segurtasuna bermatzeko, inplante guztiak SAP moduluaren
bidez kudeatzen ditugu, kontsignako materiala (protesia)
kudeatzeko.

Obrak
Behar denean, mantentze-lanak egiten ditugu: zuzentzeko
mantentze-lanak; mantentze-lan hitzartuak, indarrean dagoen
legediak arautzen dituen ekipamenduak eta instalazioak

ikuskatzeko (KEB: Kontrol Erakunde Baimendua); eta
prebentzioko mantentze-lanak, ESIak kritiko gisa zehaztutako
ekipamenduetan eta instalazioetan. Horiek guztiak SAPen
jasotzen dira eta adierazleak monitorizatzen dira QlikView
aplikazioaren bidez.

Halaber, gure obrak kudeatzen ditugu eta lan zentralizatuetan
parte hartzen dugu, obren zuzendaritzekin lankidetzan,
beharrezko premiak optimizatzeko eta jarduera
asistentzialean eta pertsonen osasunean eragin kaltegarriak
gutxitzeko.

Azkenik, laneko arriskuen prebentzio, segurtasun eta
langileen osasunaren arloan ESIan lanean ari diren kanpoko
enpresekin egin beharreko jarduerak koordinatzen ditu
Prebentzioko Oinarrizko Unitateak (POU). Obra amaitu
aurretik, ongi gauzatzen ari direla egiaztatzeko bisitak egiten
ditugu.

Bestalde, POUk koordinazio-bilerak egiten ditu ESIko
kontratekin, beste gai batzuei buruz aritzeko:
dokumentazioaren eguneraketa, ESIan kontuan hartu
beharreko alderdi nagusiak, erakundean dauden arriskuei
buruzko prestakuntza, horien eraginpean egon
daitezkeenean, eta eragin dituzten gorabehera nagusiak.
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Abenduaren 31n baloratutako stocka (€)

5.559.031

6.742.416
6.420.660

Enpresa-jardueren koordinazioa
Obretako segurtasuna

Urtea Obrak Kopurua
Obretako
istripuak

Segurtasuneko /
biosegurtasuneko

gorabeherak Egindako bisitak Aurretiko bisitak
Egindako bisitak /
aurretiko bisitak

2019

Berezko obren guztizko partziala 18 0 9 34 39 %87
Obra zentralizatuen guztizko
partziala 2 0 0 24 32 %75

Obren guztikoa 20 0 9 58 71 %82

2020

Berezko obren guztizko partziala 20 0 1 75 83 %90
Obra zentralizatuen guztizko
partziala 3 0 0 9 10 %90

Obren guztikoa 23 0 1 84 93 %90

2021

Berezko obren guztizko partziala 19 0 1 96 121 %79
Obra zentralizatuen guztizko
partziala 4 0 1 22 29 %76

Obren guztikoa 24 0 2 121 156 %78



Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

45Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Profesionalak

Glosarioa

BGko ESIa osatzen duten pertsonak dira gure erakundearen
indar handiena, pertsonentzat lan egiten duten pertsonak
baitira. Eta horixe geratu da agerian aurrekaririk gabeko
pandemia honek markatutako azken urte hauetan,
borrokaren lehen lerroan lan egin behar izan baitute.

Pertsonen Kudeaketaren xedea da BGko ESIa behar dituen
pertsona trebatuez hornitzea, eta haien garapena,
segurtasuna, konpromisoa, komunikazioa eta
errendimendua sustatzea, haien gogobetetasuna hobetzeko,
baita zerbitzatzen duten pertsonen gogobetetasuna ere.

Pertsonen esparruko prozesuei segimendu- eta kontrol-
mekanismoak aplikatzen zaizkie, eta barne-eragileek
(Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak langile-taldearen eta
gastuen segimendua egiten du) eta kanpo-eragileek (Eusko
Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoa eta kanpoko
ikuskapenak) egiten dituzte segimendu eta kontrol horiek.

Erakundeko profesionalek Osakidetzako Lan-baldintzen
akordio arautzailea betetzen dute (235/2007 Dekretua), hots,
lan-baldintzak arautzeko helburua duen akordioa (gizarte-
onurak, lizentziak, baimenak eta gutxieneko ohartarazpen-
epeak, baldintzak aldatzen direnerako, besteak beste).

Era berean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
Legeak (7/2007, apirilaren 12koa) printzipio etikoak eta
jokabideak arautzen ditu; eta BGko ESIak bere kode etikoa
dauka, erakundea gidatzen duten balioetan oinarritua.

Profesionalak
OSASUNA ETA
ONGIZATEA

KALITATEKO
HEZKUNTZA

GENERO-
BERDINTASUNA

TAXUZKO LANA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SOLIDOAK
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Langile-taldea
Oinarrizko langile-talde funtzionalak 2.479 profesional
dauzka, eta areagotu egiten dira ordezkapen-beharren eta
aldi baterako beste beharrizan batzuen ondorioz; bereziki
handitu egin da egoera epidemiologikoagatik. Hori horrela,
pandemiak markatutako 2021 honetan, gure erakundeko
langile-talde operatiboak 3.773 profesional izan ditu batez
beste, eta kopuru altuena abuztuan izan zuen: 3.962
profesional.

Berdintasuna
2021ean, Osakidetzak baimena eman zuen
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
Osakidetzako I. Plana (2021 - 2024) prestatzeko. Plan
horrek, herritarrei zuzendutako jardueretan
berdintasun-printzipioa eta genero-ikuspegia
txertatzeaz gain, Osakidetzako barne-eremuan
berdintasuna bultzatzen lagundu nahi du.

Plana datozen urteetan egituratuko da gure
erakundean, kudeaketa-egitura propio baten bidez,
2 berdintasuneko erreferenteen eta Berdintasun
Batzordearen bidez.

Osakidetzak,era berean,sexu-jazarpenaren eta sexuan
oinarritutako jazarpenaren aurkako protokoloa
prestatu du, eta gure erakundean Aholkularitza
Konfidentziala eratu da, protokoloa aplikatu, jarraitu
eta ebaluatzeko.

Euskara

2021ean nabarmentzekoak

■ II. Euskara Planaren azken ebaluazioaren
emaitzak (2013-2019):

■ Itzulbide proiektuarekin jarraitzea, UPV/EHUk
bultzatuta: testu kliniko libreen itzulpen
automatikoko sistema.

Txikia Oinarrizkoa Ertaina Aurreratua
Irudia eta komunikazioa
Kanpo-harremanak
Barne-harremanak
Hizkuntza-kudeaketa
Hizkuntza-eskakizunak,
lehentasunak eta
derrigortasun-datak
Erakundearen Euskara Planaren helburu eta
neurrien lorpen mailaren ehunekoa %71-%100

“ Gure erakundeko langile-talde
operatiboak 3.773 profesional izan ditu
2021ean, eta bereziki areagotu egin da
kopurua egoera epidemiologikoagatik. ”

“ 2016az geroztik du gure erakundeak
Zilarrezko Bikain saria, Eusko
Jaurlaritzak Euskaliten bidez ematen
duen kalitate-ziurtagiria, hizkuntza-
kudeaketari buruzkoa. ”
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Oinarrizko plantilla funtzionala

Kanpoko enpresetako langileak

Garbiketa-
zerbitzua
163 • %72

Elikadura-
zerbitzua
16 • %7

Segurtasuneko
zerbitzua
15 • %7

Kafetegi
zerbitzua
12 • %5

Bestelakoak
20 • %9

Guztira
226

Arloaren araberako banaketa

Erizaintza
1178 • %47

Medikuntza
718 • %29

Sanitarioak
1896 • %76 Ez-sanitarioa

583 • %24

Administraritza
361 • %15

Zeladoreak eta
langileak
222 • %9

Guztira
2479

Landibe-talde

Fakultatibo medikoak eta
teknikariak
721 • %29

Osasun-diplomatuak
783 • %32

Guztira
2466

Osasun-laguntzako
teknikariak
281 • %11

Administrarioko
teknikari laguntzaileak
214 • %9

Zeladoreak/langileak
212 • %9

Bestelakoak
236 • %10

Kontratu-harremana

Langile finkoak
1741 • %70,23

Langile
finko + bitartekoak

2225 • %89,75
Bitarteko langile
484 • %19,52

Aldi baterako
langileak
254 • %10

Guztira
2466

Lanaldi mota

Beste lanaldi-
murrizketa batzuk
148 • %5,97

Emakumeak
39
%88,64

Gizonak
5
%11,36

Gizonak
522
%22,82

Lanaldi osoa
2287 • %92,25
Emakumeak
1765
%77,18

Emakumeak
126
%85,14

Gizonak
22
%14,86

Lanaldi-erdia
44 • %1,77

Guztira
2287
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46-50 27560

36-40 19738

56-60 389146

%22 %78

“ Batez besteko adina 51 urtekoa da.

”
“ % 58 baino gehiago Bizkaiko

barnealdeko eskualdean bizi dira. ”

Ikusi xehetasuna�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-oinarrezko-plantilla-funtzionala.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-oinarrezko-plantilla-funtzionala.pdf
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Langile-hautaketa
eta -hornikuntza
Langileak hautatzeko eta horiez hornitzeko sistema daukagu,
aldakorra, langile motaren arabera: langile finkoa (Enplegu
Publikoko Eskaintzaren edo Lekualdatze-lehiaketaren bidez
sartutakoak) edo aldi baterakoa (kontratazio-zerrenden
bidezkoak). Hori guztia legeak arautzen du eta publizitate-,
berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipio
orokorrek arautua dago, gardentasun handienarekin. BGko
ESIak ordezkapenak eta errefortzuak zuzenean estaltzeko
kudeaketa-gaitasuna dauka, baldin eta horiek sei hilabetetik
beherakoak badira.

Hautaketa-prozesuak kontuan hartzen ditu bete beharreko
profilerako beharrezko ezaugarriak, eta ondoen egokitzen
den mekanismoa erabiltzen du (ezagutza espezializatuak
deialdi edo kontratazio-zerrenda espezifikoekin, hizkuntza-
profila egiaztatua daukaten profesionalak, agintarien
hautapen-prozesua eta abar).

Enplegu publikoa:
Osakidetzan martxan dauden hautaketa-
prozesuetarako sarbidea eta hurrengo deialdiei
buruzko informazioa:

https://www.osakidetza.euskadi.eus/on-line-
zerbitzuak/-/profesionalentzako-zerbitzuak/

Enplegu Publikoko Eskaintzaren edo Lekualdatze-
lehiaketaren sistemez gain, aniztasunari erantzuteko beste
prozesu batzuen eta pertsonen planteamendu partikularren
bidez betetzen dira lanpostuak. Horrek gure erakundearen
barruan lanpostuz aldatzea ahalbidetzen du, aldi baterako
barne-mugikortasunaren, behin betiko barne-
mugikortasunaren eta osasun-premiengatiko
mugikortasunaren bidez.

Behin betiko barne-mugikortasunaren kasuan, nahiz eta
urtean hainbat deialdi egiten ziren lanpostua esleitzeko,
2020tik aurrera prozesu irekia eta iraunkorra izatera igaro
da; eta izena emateko epeak ireki dira eskatzaileak behin
betiko sartzeko interesa daukan lanpostu guztietan, une
horretan plaza hutsik egon edo ez, eta esperientziaren eta
euskararen arabera barematutako zerrendak egiten dira.
2021ean, eskainitako lanpostuak eta pertsonen interesak
eguneratzeko epea ireki da.

Osasun-premiek eragindako mugikortasuna

Prozesu horiek beste zerbitzu-erakunde batzuetako
profesionalengana ere zabaltzen dira, eta horiei aukera
ematen diegu gure erakundeko kide izateko, lekualdatze-
lehiaketako prozesu korporatiboaren bidez. Prozesu hori,
2020tik aurrera, prozesu ireki eta iraunkor bihurtu da, eta
deialdi publikoen bidez, zerbitzu-eginkizunetarako eta
osasun-zentro arteko barne-sustapenetarako aukera dago.

Aurreko kasuak 32
Kasu berriak 12
Behin betiko egokitzapena 5
Beste arrazoi batzuk atera dira batzordetik 10
Egokitzeke 1
Indarrean dauden kasuak, guztira 29
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“ 2021ean, 77 pertsonak lortu dute lanpostua gure erakundean Enplegu Publikoko Eskaintzaren
hautaketa-prozesu baten bidez, eta 48k Lekualdatze-lehiaketaren bidez. ”

https://www.osakidetza.euskadi.eus/on-line-zerbitzuak/-/profesionalentzako-zerbitzuak/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/on-line-zerbitzuak/-/profesionalentzako-zerbitzuak/
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Gizarte-onurak eta
familia eta lana
bateragarri egitea

Ordainsari-sistema, gizarte-onurak eta bizitza pertsonala eta
BGko ESIko lan-bizitza kontziliatzeko onurak Osakidetzak
zentro guztietarako jasotzen dituen osasun-politika
orokorren mende daude, aplikatu beharreko araudiak
ezarritako esparru orokorraren barnean eta genero-
bereizketarik gabe.

Gizarte-onura horiek lanaldiaren ehunekoa eta lotura juridikoa
kontuan hartu gabe ematen dira, soldata-aurrerakinak salbu,
horietan ezinbestekoa baita plaza izatea (langile finkoa).

Gainera, antolakuntzako langileek diru-laguntza bat daukate
GUOko kafetegiko otorduetan; 2021ean,menuaren balioaren
% 20 izan da.

Bestalde, Osakidetzaren lan-baldintzei buruzko Akordioak
lana eta familia bateragarri egiten laguntzeko neurriak
jasotzen ditu. 2021ean, 1.990 profesionalek jaso dute
laguntza horietakoren bat.

2021

Senideak zaintzeko eszedentzia 61
Beste arrazoiengatiko eszedentzia 2
Amatasuna 114
Aitatasuna 27
Senideen gaixotasun larri edo ospitalizazioagatiko lizentzia (47. art.) 866
Senideen heriotzagatiko lizentzia (47. art.) 177
Gaixotasun larria daukan lehen mailako senitartekoa zaintzeko lizentzia (52. art.) 7
Adingabeak / minusbaliotasun fisikoren, psikikoren edo sentsorialen bat daukaten pertsonak eta 2. odolkidetasun-mailara
arteko senideak zaintzeko lanaldi-murrizketa. (63. art.) 163

Borondatezko lanaldi-murrizketa (60. art.) 17
Gaixotasun kronikoa edo mugitzeko arazoak dauzkaten senideak zaintzeko baimena (50 orduko baimena). (62. art.) 316
Norberaren eginkizunetarako soldatarik gabeko baimena (58. art.) 161
Soldatarik gabeko urteko baimena (61. art.) 0
Bularra emateko lizentzia (44. art.) 78
Gaueko lanaren salbuespena 1

2019 2020 2021

Gizarte-onurak Aurrekontu-esleipena Lang. kop. Zenbatekoa (€) Lang. kop. Zenbatekoa (€) Lang. kop. Zenbatekoa (€)

Nomina-aurrerakinak BGko ESIa 58 328.328 52 139.605 33 165.532
Nomina-aurrerakinak
(kontsumorako maileguak) Erak. Zentrala 19 109.872 17 108.300 13 70.523

Pentsio-osagarriak* BGko ESIa 28 195.583 28 193.635 27 221.361
Aseguru-poliza Aseguru-etxea 10 325.198 10 330.000 10 330
Gizarte-funtsa Erak. Zentrala 30 4.734 29 5.085 31 5.753

TOTAL 145 963.716 145 776.625 114 463.499

*Insalud institututik Osakidetzara eramandako langileen onurak (gaur egun ez dira gehiago ematen)



Segurtasuna eta
osasuna
Erakundeko pertsonen ongizatea eta haien segurtasuna eta
osasuna da BGko ESIaren beste helburu estrategikoetako
bat. OHSAS 18001:2007 estandarrean oinarritutako gure
kudeaketa-sistema erakundeko osasun-zentro guztietara
iristen da. Prebentzio-alderdiak jarduera guztietan eta
erakundearen maila hierarkiko eta funtzional guztietan
integratzea bermatzen du.

Halaber, BGko ESIak Segurtasun eta Osasun Batzordea
dauka; profesional guztien ordezkariek (prebentzioko
ordezkariak) eta zuzendaritzaren ordezkariek modu
parekidean osatzen dute batzorde hori. Era berean, ESIak
laneko indarkeriaren batzordea eta osasun-arrazoiengatik
lekualdatzeko eta egokitzeko batzordea dauzka;
prebentzio-ordezkariek ere parte hartzen dute horietan.

Prebentziozko Oinarrizko Unitatea (POU) da sistemaren
euskarria, eta ia berrasmatu egin behar izan da pandemiaren
urteotan. 2021ean ere, SARS-COV-2 arrisku biologikoa
kontrolatzea izan da Laneko Arriskuen Prebentzioaren
helburu nagusia. Hainbat olatu izan dira, eta horiek
prebentzio-neurriak hartzera behartu gaituzte, hala nola
arriskuen ebaluazioak, edukierak, lan-arauak, norbera
babesteko ekipamenduen erabilera arrisku-zereginen
arabera, eta abar.

Profesionalen txertaketa
2020aren amaieran, ARNm txerto berriak SARS-COV-2ren
aurka erabiltzea baimendu zen. Osakidetzak helburutzat
jarri zuen ESIko langileen % 100 txertatzea COVIDaren
aurka, bai barnekoak, bai kanpokoak, bai ikasleak.

Zeregin hori antolatzeak etengabeko ahalegin handia ekarri
du 2021ean, bai plangintzan, bai gauzatzean. Helburua zen
ahalik eta denbora laburrenean profesionalen ehuneko

handiena txertatzea, estratifikazio bat egin zen, eraginpean
egoteko arriskuaren arabera.Azaroan, 3. dosiaren txertaketa-
kanpaina antolatu zen. Orduan, errazago planifikatu eta
ezarri zen txertoen logistika eta biltegiratzea.

Profesional gutxiagok jaso dute 3. txertoa, seigarren
olatuaren ondorioz positiboek gora egin dutelako eta
positibo eman ondorengo epea igaro arte zain daudelako
3. dosia jasotzeko.

Profesional positiboen edo kontaktu estuen arretak, bai eta
paziente positiboekiko kontaktuen azterketak eta
ospitaleratze-solairuetako langileen arteko baheketa
masiboek ere, POUko osasun-arloko lanek gora egin dute
ehuneko handian, eta guztira hasierako 4.710 kontsulta eta

segidako 1.565 jarraipen-kontsulta artatu dituzte profesional
positiboen arretarako.

COVID-19arekiko zaurgarriak diren profesionalak artatzea
ere etengabeko zeregina izan da. Pertsona horiek beren
lanpostura egokitu behar izan dute, protokolo-aldaketak
kontuan hartuta, langileek SARS-COV-2ren aurkako txertoa
zuten egoera berria dela eta.

ESIko langileen prebentzioa eta arreta
COVID-19aren aurrean

■ Arrisku biologikoaren berrebaluazioak
■ Informazioa
■ Norbera babesteko ekipamenduen balioztapena
■ COVIDarekiko bereziki sentikorrak direnen

kontsultak
■ 2. eta 3. txertoak
■ Profesionalentzako arreta
□ Infekzio aktiboaren diagnostiko-probak:

2.772 negatibo - 584 positibo
■ COVID positibo eman duten profesionalen arreta
□ Hasierako kontsultak: 4.710
□ Jarraipen-kontsultak: 1.565

Kutsatzeak, isolamenduak eta zaintza

Laneko kontaktua

Kutsatuak 6
Isolamenduan 2
Zaintzan 31
erasandakoak guztira 38

Kontaktu soziala

Kutsatuak 59
Isolamenduan 1
Zaintzan 94
erasandakoak guztira 184
erasandako langileen guztizkoa 22
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Informazio gehiago�

Txertaketa: 3. dosia

Txertaketa osoa
3046 • %70,22

Guztira
4338

Errefusatzen du
178 • %4,10

Txertaketa hasteko
asmoa
2 • %0,05
Txertoa ez da egokia
2 • %0,05

3. dosiaren zain
1110 • %25,58

Txertaketa: 1. eta 2. dosiak

Txertaketa osoa
4147 • %95,59

Guztira
4338 Errefusatzen du

178 • %4,10

Txertaketa hasteko
asmoa
2 • %0,05
Txertoa ez da egokia
2 • %0,05

2. dosiaren zain
9 • %0,21

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-segurtasuna-eta-osasuna.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-segurtasuna-eta-osasuna.pdf
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Prestakuntza
BGko ESIa osatzen dugun pertsonen ezagutza eta jarduteko
gaitasuna dira gure erakundea bikaina izateko balioetako
batzuk. Prestakuntzak erakundearen estrategia babesten du
eta pertsonen gaitasunak (ezagutza, gaitasunak eta jarrerak)
egokitzeko eta hobetzeko sistemak ezartzen eta kudeatzen
laguntzen digu, pertsonek dauzkaten eginkizunak gara
ditzaten, baita haiek profesionalki garatzeko ere.

Prestakuntza-unitateak kudeatzen ditu bai BGko ESIko
prestakuntza-planean jasotakoa, bai gure langileek Osakidetzak
oro har eskaintzen dituen prestakuntza-jardueretan daukaten
parte-hartzea.

2021ean berriz hasi gara prestakuntza-jarduerekin, aurreko
urtearekin alderatuta, pandemiaren ondorioz beherakada izan
baitzuen. Urtean zehar, ohiko jarduerez gain, COVID
programarekin lotutako prestakuntzarekin eta laguntza
emozionaleko programarekin ere jarraitu dugu.

2021ean, sendotu egin da bideokonferentzien erabilera, eta
euskarazko prestakuntza presentziala berreskuratu egin da.

Laguntza emozionaleko
programa
Estresaren ondorioei aurrea hartzeko eta arreta
eskaintzeko eta COVID-19ak eragin dien
pazienteen zein profesionalen karga emozionala
kudeatzeko, laguntza emozionala emateko
programa abiarazi zen 2020an.

2021ean, pandemiaren bilakaera eta asistentzia-
jardueraren normalizaziorako joera programan ere
islatu dira. Programa urteko azken hiruhilekoan
amaitu da, eta egindako jarduera batez ere
profesionalentzat izan da, baina beharrezkoa izan
denean, pazienteak eta haien senideak ere artatu
dira.

Profesionalentzako prestakuntza:

■ “Paziente, familia eta langileentzako laguntza
emozionala” ikastaroa

■ “Komunikazio-trebetasunak eta emozioen
kudeaketa asistentzia-jardueran” ikastaroa

■ “Humanizazioa, enpatia eta pazientearekiko
tratua” ikastaroa

■ “Mindfulnessean oinarritutako terapia
kognitiboa modalitate sinkronoan”

122 profesional trebatu ziren

Eta, gainera...

■ Balint taldeak Laudioko eta Arrigorriagako
osasun-zentroetan

■ ZIUrako laguntza emozionaleko taldeak

■ Eguneko ospitaleari laguntzeko taldeak

■ Banakako arreta gure ESIko 60 profesional
ingururi, eta trauma osteko sintomatologia
identifikatu den kasuetan (heren bat baino
gutxiago), EMDR teknikak aplikatu dira (begi-
mugimendu bidezko desentsibilizazio- eta
birprozesamendu-terapia), trauma osteko
estresean adierazitako terapia espezifikoa.

2019 2020

BG ESI Erakunde zentrala Bestelakoak
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Ikastaroen edizioak
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BGko ESIko Prestakuntza Plana
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Laguntzaileak

4328 2146 3355
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Euskara Gaztelania
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Eskainitako prestakuntza-orduak

752,75 412,5 674,2

Bideo laburrak (5 minutu
gehienez), gai zehatzei
buruz, langileak modu
erraz, eroso, arin eta
erakargarri batean
trebatzeko xedez.

2021ean:
■ Peritoneo-dialisiaren aldaketa
■ Bizkarrezur lunbarrerako gomendatzeko ariketak. Plan osteomuskular berria
■ Bizkarrezur zerbikalerako gomendatzeko ariketak. Plan osteomuskular berria
■ Sorbaldarako gomendatzeko ariketak. Plan osteomuskular berria
■ Erabiltzailea Holter maparako prestatzea
■ Nola erregistratu COVID-19aren txertoa
■ COVID-19aren Pfizer txertoa nola prestatu2019 2020

125

100

75

50

25

0
2021

Bideokonferentzia Presentziala

Prestakuntza-saioen formatua
122

84

98

110

74
81

12 10 17

Prestakuntza-orduak lanbide-taldearen arabera

Bestelakoak
%3

Guztira
71.776
ordu

Osasun-diplomatuak
%48

Fakultatibo
medikoak
%13

Administrazioko
teknikari
laguntzaileak
%11

Zeladoreak/langileak
%6

Osasun-teknikari
espezialistak
%4

Osasun-
laguntzako
teknikariak
%15

Gaikako prestakuntza-saioak

Praktika klinikoa
36 • %37

Pazientearekiko
komunikazioa
eta tratua
9 • %9

Kudeaketa,
ziurtapena, eta

antolaketa-tresnak
22 • %23

Bestelakoak
8 • %8

Praktika tekniko-
administratiboa
7 • %7

Hizkuntza-
normalizazioa
6 • %6

Tresnak
Informatika
Korporatiboak
5 • %5

Lan-osasuna
5 • %5

98 saio

Xehetasuna�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-prestakuntza.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-prestakuntza.pdf


Lidergoa
Edozein erakundetako liderrek egindako trakzioa funtsezkoa
da helburuak lortzeko, baina pertsonen konpromisoa eta
inplikazioa sustatzeak erraztu egiten du bidea. Gure
erakundeak lidergoa garatzearen alde egiten jarraitzen du,
baita gure liderrek beren jarrera eta gaitasun onenak gara
ditzaten lortzearen alde ere, beren taldeak eta erakundea
haz daitezen.

2021ean, egoera oso konplexuan egon arren, lider
berrientzako lidergo-prestakuntzako gure programari
eustearen aldeko apustua egin dugu, eta haien harreran
zentratu gara. Ekaineko ediziora 24 arduradun berri
bertaratu ziren. Taldeen liderra izateko, funtsezkoa da misioa
eta helburuak argi izatea; horrexegatik egiten da
prestakuntza hori.

Ezin dugu atal hau itxi, eta hain berezia izan den urte honetan,
krisi-egoeran dauden liderren funtsezko eginkizuna aipatu
gabe; egoera zailetan erreferente, eredu eta bultzada izateak
egoera zailetatik arrakastaz ateratzea eragiten du.

Lidergo klinikoa eta kudeaketa-
arlokoa

Berariaz pandemia kudeatzeko batzordeak sortzeko,
klinikoek eta kudeatzaileek baterako lidergoa izan dute.
Sortzen ziren beharrei aurrea hartzen saiatu den
zuzendaritza-taldeak osatutako Krisi Batzordeaz gain,
funtsezkoa izan da Batzorde Kliniko Asistentziala.
Zuzendaritza Asistentzialetik koordinatuta, inplikatutako
zerbitzu eta unitateetako arduradunen eta Integrazio
Asistentzialeko Zuzendaritzaren parte-hartzearekin, egunero
egin da bilera beharrezko jarduerak zehazteko, eta funtsezko
eragilea izan da jarduera eta tratamenduetan berritzeko.

Berdintasuna
Berdintasun Planean ezarritako helburuak kontuan
hartzen dira kudeatzaile berriak hautatzerakoan. Hala,
2021ean, erantzukizuneko funtzioen 30 izenda-
penetatik, % 70 emakumeei esleitu zaizkie.
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Lanbide-taldearen araberako banaketa

Fakultatibo medikoak
eta teknikariak

78 • %35

Osasun-diplomatuak
64 • %28 Admin. teknikari

laguntzaileak
32 • %14

Teknikari laguntzaile
profesionalak
2 • %1

Zeladoreak/langileak
19 • %6
Administrazio
profesionaleko
teknikari esp.
13 • %6
Goi-mailako
teknikariak
14 • %6

Teknikari esp.
sanitarioak
2 • %1

Erdi-mailako
teknikariak
2 • %1

“ Zuzendaritzek berariazko harrera-saioak egiten dituzte sartu berri diren liderrentzat. Horietan,
ESIaren estrategia eta kudeatzaile gisa erabili beharko dituzten helburu eta proiektu
estrategikoak eta kudeaketa-proiektuak bateratzen dira, eta gure erakundearen ezaugarri diren
balioetan eta printzipioetan sakontzen da. ”

Ikusi liderrak�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-liderrak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-liderrak.pdf
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Komunikazioa
Erakundeko gainerako arloetan bezala, pandemiaren olatuek
eta horien ondoriozko jarduerak markatu dute komuni-
kazioaren eremua. Jarraian, barne- eta kanpo-
komunikazioaren jarduera laburbilduko dugu, arloka:

Barne-komunikazioa

Intraneta
Ia egunero eguneratzen diren albisteez eta dagozkien
espazioetan eskegitako edukiez gain, 2021ean hiru atal berri
sortu dira: «Osasuna» menu nagusiaren barruan,
«Eutanasia»; «Pertsonak» menu nagusiaren barruan,
«Berdintasuna»; eta «Komunikazioa» atalaren barruan,
«Komunikazio-kanpainak».

Intranetaren jarduera neurtzen duten adierazle nagusiek
erakusten dute, abian jarri zenetik azken urteotan gertatu
den bezala, erabilera hazi egin dela:

Datuek erakusten dute intraneta gehienbat gaztelaniaz
bisitatzen dela, eduki guztiak elebidunak diren arren.

Errotuluak eta seinaleak

Erakunde hau erabiltzaileen irisgarritasuna hobetzeko egiten
ari den jardueren artean, seinaleak daude; hau da, gure
unitateak, zerbitzuak eta kontsultak behar bezala
identifikatzea, informazioa jasotzea eta direktorioak egitea,
erraz iristeko helbideak, totemak, zehazteko asmoz.

Urte osoan zehar, 62 eskaera baino gehiago egin dira
erakundeko 15 osasun-zentrotan. Guztira, 43.259 euroko
inbertsioa egin da arlo horretan. 2021ean, beste bi ekintza
nabarmendu dira: Larrialdietako Zerbitzuaren errotuluak,
bertan egin diren obren ondoriozkoa, eta COVID
jarduerarekin lotutako seinaleak, bereziki txertaketa-puntu
masiboen errotulazioa.

Bisiten %, hizkuntzaren arabera

Euskara: %7,24 Gaztelanierra: %92,7

2020
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Zuzenean buletina

Urtearen erdialdean, uztailean, wordpress plataforman
egindako buletinak lehen urteurrena bete zuen formatu
berri horrekin.

2021ean zehar, 23 buletin argitaratu dira, eta 225 albiste
plazaratu; hau da, 450 sarrera (albiste bakoitzak 2 sarrera
dauzka, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz). Estatistikek
erakusten dutenez, sarrerak bikoiztuz, bisiten kopurua
hirukoiztu egin da; bisitariak 2,74 bisita egin zituen batez
beste 2020an, eta 4,09 bisita 2021ean.

Grafikoan argitalpenen eta hileko bisiten korrelazioa ikus
daiteke.

Datuak intereseko gaien arabera aztertuz gero, 10 albiste
edo sarrera ikusienak honako hauek dira:

Ikus-entzunezkoak

2021ean, prestakuntza-pilulez gain (ikusi Tik-Tak), 13 bideo
egin dira: ESIaren aurkezpena; 2020ko Memoria; II. Euskara
Planaren Ebaluazioa; Gabonetako zorion-agurra;
Kolonoskopiarako prestakuntza eta beste zortzi bideo,
aitorpen-ekitaldirako eginak: bana edizio honetan saritutako
proiektu, ekimen edo zerbitzu bakoitzeko.

Material inprimatua
Pandemia hasi zenetik, nabarmen murriztu dira mota
askotariko informazioa lantzeko eta inprimatzeko eskaerak.
Joera horrek berdin jarraitu du 2021ean ere; aurten,
sinkopeari buruzko liburuxka bat argitaratu da
profesionalentzat, eta kongresu edo jardunaldietarako 6
poster zientifiko kudeatu dira.

Kanpo-komunikazioa

Komunikabideen eskaerak
2020an, pandemia hastearekin batera, hedabideetako
agerpenek gora egin zuten. Joera hori mantendu egin da
2021ean; albiste kopurua bikoiztu eta inpaktuen kopurua
hirukoiztu egin da. Beraz, ondorioztatu dezakegu
argitaratutako albisteek irismen handiagoa daukatela.

Inpaktu gisa zenbatzen dira komunikabideetan
argitaratutako albisteak, komunikazio bidez kudeatu direnak.
Atal honetan, erakundeak argitaratutako informazio batetik
eratorritako albisteak aurki ditzakegu (prentsa-oharrak, sare
sozialetako argitalpenak, eta abar), edo komunikabideek
profesional baten informazioa edo elkarrizketa eskatuz
egindako zuzeneko eskaerak. Inpaktu gisa hartzen da albiste
bakoitzak komunikabideetan (digitala, prentsa idatzia,
telebista eta irratia) daukan agerpen bakoitza, sare sozialak
kontuan hartu gabe. Kontuan izan behar da albiste berak
inpaktu bat edo gehiago izan ditzakeela, non eta nola
argitaratzen den: hedabide batean edo gehiagotan edo
hedabide beraren bertsio idatzi edo digitalean. Gainera,
euskarazko eta gaztelaniazko inpaktuak bereizita
kontabilizatzen dira, albisteak edo sarrerak desberdinak

2021eko albiste ikusienak

1 Maiatzak 12: Erizaintzaren Nazioarteko Eguna
2 Gure ESIa ezagutzea haren protagonisten bitartez
3 2021eko egoiliarren promozio berria
4 Hasi da profesionalen txertaketa Barrualde-Galdakaoko ESIan

5 Zerbitzuak/unitateak aldatzea eta lekualdatzea, paziente
kritikoentzako espazio berriak lortzeko

6 2021eko aintzatespen jardunaldia
7 Langileen zuzendari eta zuzendari mediko berriak
8 2020ko Urteko Memoriako bideoa
9 Larrialdietan sinkopea kudeatzeko protokoloa
10 “Bosgarren olatuko ospitaleak”
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direlako, eta, askotan, komunikabide desberdinetan agertzen
direlako (adib: ETB1 eta ETB2)

Memoria honetan ez dira sartu guk aipatu bai, baina jatorria
ESIan ez daukaten informazioak, edo komunikazio-arloaren
bidez izapidetu ez diren profesionalen parte-hartzeak.

Sare sozialak

Gure ESIko sare sozialen erabilerak gora egin du 2021ean,
baina 2020an baino gutxiago, eta, oraingoan hazkundea
homogeneoagoa da: % 11 Twitterren eta % 10,18
Facebooken.

*2022ko martxoaren 31n lortutako datuak, 2022ko urtarrileko,
otsaileko eta martxoko datuak barne.
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Pertsonen lana
aitortzea
Banaka nahiz taldean egindako ekarpenen aintzatespena
jasotzen da, nola sistemaren emaitzak berrikusteko foroetan
hala erakundearen Aintzatespen Planaren bidez. Plan horrek
erakundeko profesionalei egindako aintzatespenak jasotzen
ditu, bai Zuzendaritzak bultzatutakoak, bai liderrek iradokita
proposatutakoak eta, 2019tik, erakundeko edozein
profesionalek proposatutakoak ere bai.

Aurten, 2021ean, aintzatespenak hiru ekitalditan bereiztea
erabaki da: bat urteko profesional eta proiektu
esanguratsuenentzat, beste bat erretiroa hartzen duten
langileentzat eta beste bat administrazio publikoan lanean
25 urte bete dituzten langileentzat.

Profesional eta proiektu
esanguratsuenak

Egoera epidemiologikoa dela eta, ekitaldia ikuslerik gabe
egin zen, eta zuzenean eman zuten. Jarraian, jasotako 54
proposamenen artean Zuzendaritza Kontseiluaren
bozketaren bidez aukeratutako urteko profesional eta
proiektu esanguratsuenak zehaztuko ditugu.

Lehen aldiz, 2021ean ospatutako lorpen profesionalen
aintzatespenen edizio honetan, pertsonek eta profesional-
taldeek beren proiektuak aurkeztu ahal izan zituzten, horien
ezagutza eta zabalkunde hobea bermatzeko.

Pazienteentzako mugikorretarako eta tabletetarako aplikazioak sortzea, traumatologiako eta
neurologiako patologiei buruzkoak
Alberto Sánchez, pazienteentzako mugikorretarako eta tabletetarako traumatologiako eta neurologiako patologiei
buruzko aplikazioak sortzeagatik. Traumatologo hori 2012an hasi zen aplikazioak diseinatzen, ikusi baitzuen eduki
digital mota hori modan zegoela, gero eta gehiago gainera, gehienak enpresa informatikoek egiten zituztela eta ia
ez zegoela osasun arloko profesionalek egindako aplikaziorik.

Ospitaleratze-solairu batean COVID pazienteei fluxu handiko tratamenduak eta etengabeko
monitorizazioa ezartzea
Fluxu handiko tratamenduari esker, oxigenoa hornitzen da silikonazko kanulen bidez (60 litrorainoko fluxua), eta
tenperatura (37 ºC) eta hezetasun (% 100eko hezetasun erlatiboa) idealetara egokitutako gasa ematen da.
Tratamendu horren abantailetako bat da arnas gutxiegitasuna hobeto artatu dezakegula oxigeno-kontzentrazioa
handiagoa delako, eta askotan pazienteari ez diogula hodi inbaditzaile hori jarri behar. Horri esker, paziente
gutxiago ospitaleratu behar izan dira ZIUn, kontrolatzeko eta tratatzeko.

Sarbide proiektua
Sarbide sistemak bi eginkizun betetzen ditu. Alde batetik, ospitaleratze eta larrialdietako laguntzaileentzako
eta/edo senideentzako sarbideen kontrola kudeatzea, barra-kodeak irakurriz. Eta, bestetik, informazioa ematea bai
pazienteei, SMS bidez hitzordua gogoraraziz, bai senideei, pazientea une oro non dagoen adieraziz eta edozein
aldaketa edo informazio garrantzitsu jakinaraziz.

Eutanasiako erreferenteen taldea
Eutanasia arautzen duen legea 2021eko ekainean indarrean sartzean, eutanasiako erreferenteen diziplina anitzeko
taldea sortu zen, izango ziren zalantzak eta oztopoak argitzeko.
Talde horren zereginak dira, besteak beste: gure ESIan asistentzia-zirkuitua ezartzea; hiltzeko laguntza medikoa
bermatzea; inplikatutako profesionalei laguntza etikoa, teknikoa eta emozionala ematea, eta eutanasia batean
parte hartzen duten profesionalen ekintzak erraztea eta koordinatzea.

Proposamen berritzaile onena

Jardunbide egokiak

“ Emandako aintzatespenak alde batera utzita, aurten antolakuntzako pertsona guztiei aipamen
berezia egitea erabaki da, pandemia hasi zenetik COVID-19aren aurkako borrokan egindako
lanagatik eta konpromisoagatik ”
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Sendagai seguruak ematea
Aurtengo edizioko segurtasun-saria Eguneko ospitale medikoan ezarritako proiektu bati eman zaio. Proiektu
horrek zitostatikoak emateko segurtasuna areagotzen du, PDA bidez kudeatzen delako, eta kontrako efektuak
murrizten ditu. Farmaziako eta Informatikako Zerbitzuek lagundu dute sistema martxan jartzen. Sistema azkar eta
arin horrek prozesua informatizatzen du, eta aukera ematen du pazientearen ondoan tratamenduak berme
handienarekin emateko eta trazabilitatea hobetzeko; izan ere, metodo berri horri esker, une oro, automatikoki
erregistratzen dira pazientearen datuak eta ematen zaion medikazioa, aurremedikazioa zein zitostatikoa izan.

Irakaskuntza Unitatea
Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Osakidetzaren arteko hainbat urtetako elkarrizketen ondoren, 2019ko
maiatzean Galdakaoko Irakaskuntza Unitatea sortu zen, Vicente Portugal zirujauak koordinatuta. Bizkaiko
Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko Campusari atxikita dago, bigarren zikloko ikasleei irakasteko (4., 5. eta 6.
mailak).
Unitateak euskaraz ematen du prestakuntza osoa (teoriko-praktikoa). Gaur egun, 20 irakasle inguru dauzka, eta
eskolak emateko eremu bat dauka 3. solairuan, garai bateko liburutegian.

Epidemiaren eta COVID-19aren bilakaeraren iragarpen-ereduak
Ikerketa Unitateak iragarpen-ereduak garatu ditu COVID-19aren bilakaera ezagutzeko; hartara, patologia horri
aurre egiten eta osasun-baliabideak kudeatzen lagunduko da. Proiektuan zerbitzu klinikoetako, Euskal Herriko
Unibertsitateko eta Basque Center for Applied Mathematics-eko langileek parte hartu dute.
Proiektuan lanean hasi zirenetik, pandemiak aurrera egiten zuen moduari buruzko informazioa egunero lortzea
zen helburua, eta ospitaleko ingresuen, ZIUko ingresuen eta hurrengo egunetan izandako heriotzen bilakaeraren
eredu iragarleak aldian-aldian sortzea, informazio baliotsua izan zitekeelakoan. Baina beste ildo batzuetan ere lan
egiten dugu, pazienteen bilakaera txarra iragartzen saiatzeko eta zein ospitaleratuko zituzten edo zein zenduko
ziren aurreikusten saiatzeko.

Pazientearen segurtasuna

Hedapen eta inpaktu handieneko ekarpenak

Ikerketa-lana
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Bizitza profesionala aintzatestea

Zauri konplexuak sendatzea
Zauri Konplexuen Unitatea diziplina anitzeko unitatea da, eta hauexek osatzen dute: Gaitasun aurreratuko 2 erizain, 1
podologo eta kirurgia baskularreko eta traumatologiako zerbitzuetakomedikuek. Gainera, Gaixotasun Infekziosoetako
eta Endokrinologiako mediku aholkularien laguntza daukate. Zauri konplexu, kroniko eta/edo orbaintze zaileko
zaurien tratamendu eta zaintza integrala egiten du, eta ebazpen azkarreko kontsulta bihurtu da, emaitza bikainak lortu
dituena. Martxan jarri zenetik, saihestu daitezkeen ospitaleratzeak, antibiotikoen erabilera, zauri horien orbaintze-
denborak eta orbaintze horiek lortzeko behar diren sendaketen eta bisiten kopurua murriztu dira.

Iragarki-taula digitala BGko ESIaren intranetean
Miguel Antonio González del Río, Langileen Saileko administrazio-taldeko burua, iragarki-taula digital bat martxan
jartzeko proposamenagatik.
Elementu bideratzailea izatea, antolakundeko kide izatearen zentzua sustatzea eta iragarki pertsonalak jartzeko
aukera ematea ditu helburutzat proposamenak. Profesionalek eskegi ditzaketen iragarki pertsonalez gain,
erakundeak jasotzen dituen eskaintzak ere jarri ahal izango dira, langile guztien onurarako.

Lehen Mailako Arretako osasun-zentroen eta Etengabeko Arretako Guneen arteko lankidetza,
koordinazioa eta talde-lana
Aurtengo edizioan, Lehen Mailako Arretako 17 unitateen eta Etengabeko Arretako 8 Guneen arteko lankidetza aitortu da. Funtzionamendu-
dinamikaren aldaketa hori duela hiru urte hasi zen; ordura arte, osasun-zentroek eta EAGek bakoitzak bere aldetik lan egiten zuten.Aldaketak
hainbat helburu dauzka: sistematika aldatzea eta modu koordinatuagoan lan egitea; EAGek asistentzia-jarraitutasuna bermatzea eta Lehen
Mailako Arretarekin modu koordinatuan lan egitea, erreferentzia-zentroko ohiko ordutegitik kanpo, pazienteek hurbilen daukaten arreta-
guneak baitira; eta lan-sistematika hori erakundearen asistentzia-mapan integratzea.

Udalak
Elkarlana - Aliatuak saria enpresa edo erakunde laguntzaileei ematen zaie. Aurten, aintzatespena gure eragin-
eremuko udalei ematea erabaki da, urte osoko lankidetzagatik. Bereziki, Basauriko, Durangoko, Galdakaoko eta
Laudioko Udalei, txertaketarako erabilitako tokiak uzteagatik. Errekonozimendu horrekin eskerrak eman nahi izan
zaizkie, batetik, pandemia hasi zenetik izan duten prestasun eta konpromisoagatik, eta, bestetik, gure
erreferentziako biztanleak txertatzeko erabilitako guneak uzteagatik. Udalek ahalegin handia egin behar izan dute
horretarako, batzuetan udal-jarduerak bertan behera utzi edo birkokatu behar izan dituztelako.

Talde-lana

Iradokizunik onena

Elkarlana (aliatuak)

Langile erretiratuak

Zerbitzuan 25 urte bete dituzten langileak

“ 2021ean, zerbitzuan 25 urte
baino gehiago daramaten
langileei PIN bana eman
zaie, eta erakundeko
pertsonek hartu dute parte
diseinu-prozesuan ”
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Gure erakundeak posizio pribilegiatua dauka, haren
inguruneko egitura sozialeko elementu gisa, eta, beraz,
harekin kohesionatu egiten da, gure herritarrei arreta
integratu eta jasangarria eskaintzeko. Osasunaren gizarte-
faktore erabakigarrien ikuspegitik ulertzen dugu osasuna
eta, ildo horretan, ez da soilik osasun-sistemaren
erantzukizuna; aitzitik, komunitatearekin partekatzen dugun
ardura da.

Batzorde Soziosanitarioa
Batzorde Soziosanitarioa profesionalentzako
aholkularitzarako eta parte-hartzeko organoa da, ESIaren
arlo soziosanitarioa kudeatzeari dagokionez. Bertan,
BGko ESIko profesionalez gain, arlo soziosanitarioko beste
agente batzuek ere parte hartzen dute: foru-aldundiek,
udalek eta Osasun Publikoak, besteak beste.

Kanpaina solidarioak

Opari solidarioa
Seigarren urtez jarraian, Eguberrietako postalen
lehiaketa antolatu da haurrentzat, erakundeak
jaiak zoriontzeko erabiliko duen postala aukera-
tzeko asmoz.

Urteroko zorion-agurra aukeratzeaz gain,
Eguberrietako postalaren lehiaketak etxeko
txikienei balioak irakasteko helburu soziala izatea
nahi da. Horregatik, 2021eko ediziorako, parte-
hartzaile guztiei opari solidario bana eman zaie.
Zehazki, WWFren poltsa bat aukeratu da –
nazioarteko erakunde hori 1961ean sortu zen, 100
herrialdetan baino gehiagotan dago, eta naturaren
eta ingurumenaren defentsan dihardu–. WWFk
biodibertsitatea kontserbatzeko eta
lehengoratzeko lan egiten du, Lurrean bizitza
osoa sostengatzen duen sarea baita; gizateriaren
aztarna ekologikoa murrizten saiatzen da; eta
egungo eta etorkizuneko belaunaldiei laguntzeko
baliabideen erabilera jasangarria ziurtatu nahi du.

Dohaintzak
Gure erakundea herritarren elkartasunarekin
konprometituta dago, eta proiektuak finantzatzeko
baliabideak lortu nahi dituzten irabazi-asmorik
gabeko elkarteekin ere bai, desberdintasunak
arintzeko, hondamendi naturalei edo
humanitarioei aurre egiteko edo talde zaurgarrien
egoera hobetzen laguntzeko.

2021ean, materiala eta sendagaiak eman
genizkien Saharaz hegoaldeko Afrikan diharduten
7 GKEri, medikuntzarako eta osasun-tekno-
logiarako sarbidea errazteko eta osasun-arloko
bizi-baldintzak hobetzeko.

Informazio gehiago�

Gizartea
POBREZIAREN
AMAIERA

OSASUNA ETA
ONGIZATEA

KALITATEKO
HEZKUNTZA

GENERO-
BERDINTASUNA

TAXUZKO LANA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

DESBERDINTASUNAK
MURRIZTEA

BAKEA, JUSTIZIA
ETA ERAKUNDE
SOLIDOAK

HELBURUAK
LORTZEKO
ALIANTZA

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-soziosanitarioa.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-batzorde-soziosanitarioa.pdf
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Berdintasuna

Dokumentua sinatuz, erakundeak bat egiten du Europako Parlamentuaren Espainiako
Bulegoak sustatutako #DondeEstánEllas ekimenarekin, hitzaldi eta eztabaidetan
emakume adituen presentzia areagotzeko

Manifestua sinatzeak konpromisoa adierazten du, besteak beste, gizonek bakarrik
osatutako aditu-taldeak (all-male panels) saihesteko, eta ahal den neurrian emakume
adituen parte-hartzea bermatzeko; emakumeek Europar Batasunaren aurrerabidean
daukaten eginkizuna eta ekarpena ikusarazteko; eta «emakumezko adituen sareak»
sortzea sustatzeko.

Hemendik aurrera, erakunde sinatzaile gisa, urtero, gure ekitaldietan zenbat
emakumezko adituk parte hartu duten aztertzeko barne-kontaketa egingo dugu;
hartara, zifra hori hobetzeko pixkanaka. Gure atxikimenduak zenbait ekintza dakartza
berekin, datuak zifren bidez ikusarazteko eta datozen urteetan hobetzeko borrokatzeko.

GEK - Konpromisoak GJHekin

Mundu Ituneko 10 printzipioak
Gure erakundea 2009tik dago Nazio
Batuen Mundu Itunaren barruan, eta
egitasmo horrek sustatzen dituen 10
printzipioak erakunde barruan abian
jartzeko konpromisoa hartu du, eta,
bide batez, giza eskubideak eta lan-
arauak errespetatu, ingurumena

zaindu eta bere jarduera eta operazioetan gardentasunez aritzeko hitza eman du.

Konpromiso hori urtero berritzen da, eta memoria honek Aurrerapenen Txosten gisa
balio du.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
2015eko irailean, Nazio Batuetako
estatuek garapen jasangarrirako 17
helburuak (aurrerantzean, GJH)
onartu zituzten, Garapen Jasan-
garrirako 2030 Agenda
egitasmoaren barruan. Helburu
horien xedea da, besteak beste,
pobreziarekin amaitzea, desber-
dintasun eta bidegabekeriaren
aurka borrokatzea eta klima-
aldaketari aurre egitea, eta
horretarako epemuga 2030ean jarri
du.

Agendak, lehenengo aldiz, garapenerako agente giltzarri gisa kokatzen ditu enpresak,
eta haiek garapen jasangarriari eginiko ekarpenak estatuek eta gizarte zibilak egindako
ekarpenen maila berean jartzen ditu.

Hori dela eta, gure erakundeak konpromisoa hartu du, aldi berean, 2030 Agenda
sustatzeko eta horrekin lotutako GJHak betetzen laguntzeko; hala, gure ekintza-
gaitasuna handiagoa da horietako batzuetan.

Gure ekarpena GJHei�

“ 2021ean, ESIak #DondeEstánEllas manifestua sinatu zuen,
espazio publikoetan emakumeen presentzia areagotzeko ” “ Gure erakundeak 2030 Agenda sustatzeko eta garapen

jasangarrirako helburuak betetzeko lankidetzan aritzeko
konpromisoa hartu du. ”

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gjhei-egiten-diegun-ekarpena.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gjhei-egiten-diegun-ekarpena.pdf
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Ezagutzari ekarpena
egitea

Ikerkuntza

Berrikuntza

Berrikuntzaren aldeko apustu garbia egiten dugu.
Izan ere, gure balioen artean daude etengabeko
hobekuntza sustatzea, aldaketara irekita egotea,
sormena garatzea eta, zerbitzurik onena eskaintzeko,
erronka berrietara egokitzea.

Hau da guretzat berrikuntza: zerbitzu, produktu,
prozesu edo antolaketa-metodo berriak sartzea,
erakundearen balioa areagotzeko, denboran emaitza
iraunkorrak lortzeko eta gure lehiakortasuna
hobetzeko.

2021ean, asistentzia-prozesuen kudeaketa eta
berrikuntza izan da Barrualde-Galdakaoko ESIaren
berrikuntzaren ardatz nagusia, bai eta teknologien
eta datu-ereduen erabilera ere. Horrek aukera ematen
digu arreta optimizatzeko eta gure emaitzetan eta
esperientzietan oinarrituta kudeatzeko. Gainera,
iragarpenak sortzen dituzte erantzunak
aurreikusteko eta sistemaren eraginkortasuna eta
iraunkortasuna bilatzeko baliabideak kudeatzeko.

2021ean, ESIaren berrikuntza-prozesua definitzeko
eta gainerako erakunde sanitarioekin koordinatzeko
eta integratzeko lan egin da batez ere, bai eta
Intraneten eskuragarri dagoen berrikuntza- edo
ideia-proposamenen formularioa txertatzeko ere.

BioCruces Bizkaia Osasun Ikerketarako Institutuko kide gisa,
ESIa lankidetzan ari da ikerketa translazionala eta osasun-
berrikuntza sustatzeko misioarekin, osasunean balioa eta
inpaktua sortzeko gizartearentzat.

BioCruces Bizkaiak, berrikuntza hedatzeko eta osasun-
sistemako profesionalei laguntzeko, berrikuntza-
teknikariaren figura ekarri digu, berrikuntzaren kudeaketan
lagun dezan.

ESIak, gainera, ikerketa-taldeetan parte hartzen duten
profesional ugari dauzka (200 baino gehiago). BioCruces

Bizkaiaren 68 ikerketa-taldeetatik, BGko ESIa 21etan dago,
eta horietako 12tan lider edo koordinatzaile dihardu.

Horietatik 6 talde finkatuak dira; eragin handiko argitalpenak
dauzkate, eta proiektuen bidez emaitzak eta ezagutza
helarazten dituzte –arnas gaixotasunen ikerketa-taldea talde
bikainaren kategorian dago–.

Berrikuntza-estrategia
Erronkak (Best In Class)
Erronkak (As Good As)

Berrikuntza-prozesua

Ideia proaktiboa:
• Ideien
formularioa

• Parte hartu
• Bottom-up
• Iradokizunen
postontziak

• Aliatu/aliatuen
proposamenak

Ideia erreaktiboa:
• Sormen
sistematikoko
saioak

• Arazoak arloka
ebazteko saioak

• Proposamen
exekutiboak/
estrategikoak

Zaintza eta
adimen
estrategikoa:
• Osasun-zentroak
(erreferenteak)

• Kideko sektore
iradokitzaileak

• Tartekatutako
teknologiak

• …

Berrikuntza Unitatea

Berrikuntza Unitatea

Ideien taldea

Biocruces
Bizkaia

Bioef

Berrikuntza Batzordea

Fundanet Suite-n ideiak
erregistratzea eta
mantentzea

Prozesua erraztu,
dinamizatu eta
dokumentatzea

Ideiak ebaluazio-
matrizearen arabera
ebaluatzea

Baliabideekin, plataformekin, akordioekin elkarlanean aritzea
Ikerketa-proiektuak kudeatzea
ESIak I+G+b koordinatzea

Jabetza Intelektualaren/Industrialaren Babesa aztertzea
eta kudeatzea.
Transferentzia erraztea

Prozesua erraztu, dinamizatu eta dokumentatzea

Proiektuen
araberako
ikerketa-ildoak

Plangintza
estrategikoa eta
kudeaketa-
plangintza.

Prozesuak eta
horien
berrikuspena.

STAND-BY ideiak

Argitalpenak/
DibulgazioaIdeia-fitxa Matrizearen arabera

baloratutako ideiak
Proiektu/

aurkezpen-fitxak

Hobekuntza-proiektu
operatiboak

Ikerketa-proiektuak

Ideiak
birbideratuak

Ideia
gutxietsiak

Stand-by
ideiak

Ezarpena
Eskalatzea…

Ikasitako
ikasgaiak
Know-how
networking,
Aliantzak…

Ideiak
sortzea

Ideien
ebaluazioa

Kontzeptuak
baliozkotzea

Proiektuen
garapena

Emaitzen
transferentzia
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BioCruces Bizkaia

Kronikgune

Ikerketa horien emaitzak zientzia-aldizkarietan argitaratzen
dira, ezagutza zientifiko globalean laguntza emateko.

Berdintasuna
Ikerketa-proiektuak

Gizonak: 38
%45,24

Gizonak: 111
%30,83

Emakumeak: 249
%69,17

Emakumeak: 46
%54,76

Ikertzaile nagusia Laguntzailea

84

360
Guztira
444

Ikerketa-taldea Koordinazioa
Osasun-zerbitzuak gaixotasun
kronikoetan Quintana López, José María

Ikerketa-taldea: Koordinazioa

Arnas gaixotasunak Esteban González, Cristobal
Larrialdietako ikerketa Pulido Herrero, Esther
Onkologiako erradiologia
interbentzionista esperimentala eta
klinikoa

Echevarria Uraga, José Javier

Digestio-gaixotasunak Cabriada Nuño, José Luis
Diagnostiko biologikoa Ajuria Morentín, Iratxe
Bizi-kalitatearen ezagutza eta
iragarpenak gaixotasun
neurologikoetan

Gómez Beldarrain, María Ángeles

Hipersentikortasun zentrala eta min
orokortua Torre Mollinedo, Fernando

Angiologia eta kirurgia baskularra Vega de Céniga, Melina
Medikuntza intentsiboko arretaren
eta epidemiologiaren berrikuntza Mas Bilbao, Naia

Beheko gorputz-adarreko kirurgia
berreraikitzailea Moreta Suarez, Jesús

Kirurgia eta minbizia Zabalza Estebez, Ignacio
Farmakoterapia eta medikamentuen
segurtasuna Aguirre Gómez, Carmelo

Ikerketa taldeak

Gizonak: 9
%46,15

Gizonak: 83
%38,25

Emakumeak: 134
%61,57

Emakumeak: 7
%53,85

Taldeko koordinatzailea Ikertzaile laguntzailea

13

217

Guztira
230

Informazio gehiago�

Argitalpenak zientzia-aldizkarietan�

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-ikerketa-taldeak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-ikerketa-taldeak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-argitalpenak.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-argitalpenak.pdf
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Irakaskuntza
BGko ESIa espezialistak prestatzeko akreditatuta dago,
familia eta komunitateko medikuntzan eta erizaintzan, eta
ospitaleko hainbat espezialitate medikotan eta kirurgikotan.

2018an, erakundea UPV/EHUrekin elkartu zen medikuntzako
ikasleei graduaurreko prestakuntza emateko, eta HAU-GU
izena hartu zuen («Hospital Asociado a la Universidad–
Galdakao-Usansolo», hots, Unibertsitateari lotutako
Ospitalea–Galdakao-Usansolo). Gainera, unibertsitateekin
eta ikastetxeekin lankidetzan dihardugu, Erdi Mailako eta
Goi Mailako Heziketa Zikloetako eta graduko ikasleentzako
praktikak ituntzeko.

Euskara

2019az geroztik, espezialitatea edozein dela ere,
tutore euskaldun bat esleitzen zaio hala nahi duen
BAMEari, eta Medikuntzako graduko ikasketei
dagokienez, UPV/EHUrekin egindako hitzarmenaren
bidez, ikasketa horiek euskaraz egiten dituzten
ikasleak esleitzen zaizkigu.

Halaber, UPV/EHUrekin lankidetzan aritu gara
graduondokoaren curriculumaren garapenean:
«Hizkuntzen kudeaketa osasun-arretan: euskara
komunikazio klinikoan», 2020-2021eko ikasturtean.

Graduatu aurrekoa / Lanbide-heziketa 18-19 19-20 20-21
Pr
ak
tik
et
ak
o
ik
as
le
en

ko
pu

ru
a

Medikuntza - 8 21
Farmazia 3 2 7
Biokimika 0 0 1
Dietetika eta Elikadura 2 2 2
Erizaina 183 159 227
Fisioterapeutak 12 15 14
Osasun-teknikariak (LTE-ETE-LMATE) 17 24 28
Erizaintzako laguntzaileak 66 57 103
Farmaziako laguntzaileak 2 1 2
Informatikako teknikariak 0 0 0
Dokumentazio Sanitarioko teknikariak 1 1 0
Administraria 8 15 7

Guztira 294 284 412

Graduondokoak 18-19 19-20 20-21

Eg
oi
lia
rk
op
.

Egiaztatutako espezialitateen kop. 22 22 22
BAME Familia eta Komunitateko
Medikuntzako espezialista 40 42 46

BAME (barneko mediku egoiliar)
ospitaleko egoiliar espezialistak 85 90 87

BAPE (barneko psikologo egoiliar)
ospitaleko egoiliar espezialistak 4 4 3

BAFE (barneko farmazialari egoiliar)
ospitaleko egoiliar espezialistak 4 5 4

BABE (barneko biologo egoiliar)
ospitaleko egoiliar espezialistak 2 3 1

BAEE (barneko erizain egoiliar) Familia
eta Komunitateko Erizaintzako egoiliar
espezialistak

2 2 3

BAEE Osasun Mentaleko Erizaintzako
espezialistak 0 0 1

Guztira 135 146 145
“ 2021ean, unibertsitate-ospitalea

garenez, medikuntzako 4. mailako
lehen ikasleak jaso ditugu ”

“ Gure ESIko egoiliarrek bermatuta
dute espezialitateko prestakuntza
euskaraz jasotzeko aukera ”
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Osasuneko tokiko
sareak
Euskadiko Arreta Integratuko Planak, Osasun Sailak eta
Osakidetzak garatutakoak, herritarren osasuna hobetzera
bideratutako osasuneko tokiko sareak sortzea bultzatu zuen
komunitate-eremuan, eta, hartara, pertsona guztien osasun-
eta gizarte-premien araberako beharrezko arreta bermatzen
da.

Gure erakundean, 2014tik, udaletan lanean ari gara gizarte-
eta osasun-eragileekin batera, tokiko sare horiek bultzatzeko
eta sortzeko.

Sorrera-data Jorratzen diren ekimenak
Osasunare Gernika 2013ko otsaila

Komunitate-jarduerei buruzko informazioa unitate asistentzialen arabera

Osasunañon Zornotza 2013ko martxoa
Aiara Oinez 2014ko urtarrila
Osasunare Galdakao 2014ko uztaila
Osasunare Bermeo 2015eko abendua
Basauri Sano Bizi Mugiment Basauri 2017ko urria
Mugiment Durango 2017ko azaroa
PVS Matiena (Abadiño) 2011ko iraila
PVS Elorrio 2015eko ekaina Jarduera fisikoa eta elikadura
PVS Arrigorriaga 2015eko ekaina
Mugiment Durango 2017ko urtarrila

Jarduera fisikoa

Mugiment Amurrio 2017ko urria
Mugiment Lemoa 2018ko martxoa
Mugiment Mundaka 2018ko urria.
Mugiment Etxebarri 2018ko urria.
Mugiment Llodio 2018ko azaroa
Mugiment Durangaldea 2019ko abendua
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Indarkeriarik ez
emakumeen aurka
2019an, ESIko indarkeria jasaten duten emakumeentzako
jarduera-protokoloa abian jarri eta zabaldu zen. Horren
ondorioz, indarkeria-kasu gehiago detektatu eta
erregistratzen hasi ziren.

Baliteke testuinguru pandemikoak eragina izatea
erregistroen beherakadan, hein batean gizarte-egoeragatik
beragatik, eta beste hein batean, inplikatutako profesionalen
artean egin dugun zirkuituaren hedapen txikiagatik,
COVIDaren kudeaketan zentratuta gaudelako. 2021ean
genero-indarkeriako lesioen partearen paperezko
inprimakiak desagertu ziren, Osabidetik inprimaki
elektronikora sartzeko informazio-/prestakuntza-planik gabe.
Baliteke horren ondorioz ere murriztu izana ospitale-eremuko
lesio-parteen betetze-maila. 2020an, 48 parte bete ziren
eremu horretan, eta 2021ean, 18 baino ez. LMAn, parteen
beherakada ez da hain nabarmena; eta Etengabeko Arretako
Guneetako profesionalen artean, antzeko erregistro kopurua
egon da azken urteotan, ziurrenik EAGetako arduradunak
bere taldean egiten duen lidergoari esker.

2021ean, ESIko BAMEei bi prestakuntza-saio eman zaizkie,
bata maiatzean eta bestea irailean; eta abenduan, ESIko
genero-indarkeriako taldeak profesional guztiei zuzendutako
saio orokor bat.

2019 2020
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5

0
2021

Abusu fisikoa
Sexu-abusua

Abusu psikologikoa
Tratu txarrak

Genero-indarkeriako GNS kodeak AP
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GUOko lesioen partea GTko esku-hartzeak

GI lesioen partea/Gizarte Laneko Esku-hartzea

21

5

32

76 49 18
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Boluntariotza
ESIko profesionalek baimena daukate GKEekin lankidetzan
aritzeko, gure ESIak araututako esfortzu partekatuaren
irizpidearen arabera, Osakidetzaren lan-baldintzei buruzko
akordioan ezarritakoaren gainetik. Gure ESIaren kontura
baimentzen da eskatutako denboraren erdia, gehienez 15
egunez. Azken bi urteotan, boluntario kopuruak behera egin
du pandemiaren ondorioz.

Ingurumenarekiko
konpromisoa
BGko ESIak aniztasun handia dauka, ingurumenari
dagokionez. Batetik, ospitaleko arretako osasun-zentroak
dauzkagu; horiek jarduera oso konplexua gauzatzen dute
eta inpaktu eta kutsadura handiagoa sortzen dute. Bestetik,
Lehen Mailako Arreta ematen duten osasun-zentroak
dauzkagu; horien jarduerak hobeto errespetatzen du
ingurumena.

Eraginkortasunarekin eta ingurumen-jasangarritasunarekin
daukagun konpromisoa ekintzetan gorpuzten da,
Ingurumenaren kudeaketa eta ikuskapena egiteko
Europako EMAS III Erregelamenduan eta ISO 14001 Arauan
oinarritutako kudeaketa-sistema baten bidez. Ziurtagiri hori
ospitaleko arretako osasun-zentroetara hedatzen da (horiek
eragiten dute erakunde osoaren ingurumen-inpaktuen % 80
baino gehiago).

Aurreko ekitaldiko EMAS Ingurumen Adierazpena honako
helbide elektroniko honetan eska daiteke:
INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Kudeaketa-sistema hori ingurumenaren arloan hobetzeko
diziplina anitzeko talde bati esker garatzen da.Talde horretan,
erakundeko hainbat arlotako profesionalek eta funtsezko
hornitzaileek parte hartzen dute, hala nola erakundeko
energia-enpresek eta garbiketa-enpresek.

Hobekuntza-taldeak, ingurumeneko teknikari batek
koordinatuta, ingurumen-kudeaketako plana egiten du,
erakundearen plan estrategikoarekin bat datorrena; plana
funtsezko bost arlotan oinarritzen da, eta horietako
bakoitzak urtero planifikatzen diren ekintzen bidez garatutako
hainbat helburu dauzka.

Kudeaketa-
sistemaren
hobekuntza
Sentsibilizazioa,
prestakuntza
eta
komunikazioa

Efizientzia
energetikoa
Kontsumoak
eta emisioak
murriztea

Produktu
kutsagarriak
ordezkatzea
Erosketa-
agirietan
ingurumen-
irizpideak
sartzea

Obretan eta
eraikuntza
berrietan
jasangarritasun
-irizpideak
sartzea

Ingurumeneko
aginte-taula
hobetzea
Teknologia
berrien aldeko
apustua

Lidergoa,
gardentasuna eta

zabalkundea

Ingurumen-
alderdiak

Erosketa
Berdea

Eraikina Neurtzeko
tresnak

Ingurumen-kudeaketako planaren ekintza-ildo nagusiak

2019 2020 2021

20 3 10

UR GARBIA ETA
SANEAMENDUA

ENERGIA ESKURAGARRIA
ETA EZ-KUTSATZAILEA

EKOIZPEN ETA
KONTSUMO
ARDURATSUAK

KLIMAREN ALDEKO
EKINTZA

LURREKO
EKOSISTEMETAKO
BIZITZA

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA
ETA AZPIEGITURA

HELBURUAK LORTZEKO
ALIANTZA

mailto:INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
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Plan hori bat dator Nazio Batuen 2030 Agenda Globalaren
17 Garapen Jasangarriko Helburuetako (GJH) 7rekin, gu
geu kide garen Ospitale Berdeen eta Osasungarrien Sare
Globalarekin: (https://noharm-europe.org/), eta atxikita
gauden Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Berdea 2030
programarekin.

Sentsibilizazio-ekintzak ere abian jarri dira, hala nola
ekainaren 5ean Ingurumenaren Munduko Eguna ospatu
zen, eta ospitaleratutako pazienteei menu ekologikoa eman
zitzaien.

Gauzatutako ekintzak monitorizatzeko eta horien
eraginkortasuna neurtzeko, erakundeak ingurumeneko
aginte-koadro bat dauka QlikView tresnan; aginte-koadro
horretan kontsumoaren, produkzioaren eta gastuaren
adierazleak jasotzen ditu eta informazioa ematen du sarean,
hilero. Gainera, aginte-koadroa hainbat alderdiren
ebaluazioa egiteko programatuta dago eta, horri esker,
ingurumen-inpaktuak identifikatu eta horiek murrizteko eta/
edo prebenitzeko ekintzak abiaraz daitezke. Era berean,
ingurumen-larrialdien plana ere badago, gerta daitezkeen
istripuak eta ingurumen-larrialdiko egoerak identifikatzeko
eta eragin dezaketen inpaktua murrizteko.

Efizientzia energetikoa
Ingurumen-kudeaketari esker, gure erakundeak honako
hauek egitea nahi dugu: energia-eraginkortasuna sustatzea
eta klima-aldaketaren aurka borrokatzea; uraren kontsumoa
eta gure isurketen kalitatea kontrolatzea; eta baliabideak
zentzuz erabiltzea; produktuak erostean ingurumen-
irizpideak kontuan hartuz eta hondakinak modu
egokiagoan kudeatuz.

Osasun-instalazioetan energia-kontsumoa murriztea
ingurumen-erronka handia da. Instalazio sanitarioak gero
eta energia gehiago behar duten ekipamenduak eta
teknologia txertatzen ari dira. Zehazki, GUOko elektrizitate-
eskaria urteko % 6 inguru hazten zen energia-efizientzian
inbertitzen ez zenean.

Hori ikusita, gure erakundeak energia-efizientzian inbertitzen
du 2010etik. Horren bidez, energia-kontsumoa murriztea
lortu ez dugun arren, egonkor mantentzea erdietsi dugu.

Aurreko memorietan, datuak GJ-etan erakusten ziren;
2019ko memoriatik aurrera, datuak MWh-etan erakutsiko
dira; izan ere, erakundeak baliatzen duen unitatea da hori,
eta, gainera, EMAS Ingurumen Adierazpenarekiko
koherentziari eusten zaio horrela.

Energia-intentsitaterako, erakunde guztiko gainazalaren
datuak hartu dira kontuan, m2 -tan.

Gure energiaren jatorria

Erakundea osatzen duten 74 osasun-zentroetatik eta bi
ospitaleetatik Galdakao-Usansoloko Ospitaleak
kontsumitzen du energia gehien; erakunde osoaren energia-
eskariaren % 80, hain justu. Energiaren beste % 20a Gernika-
Lumoko Ospitaleak eta 74 osasun-zentroek kontsumitzen
dute; hain zuzen, gas naturala, gas propanoa, gasolioa eta
energia elektrikoa erabiltzen dituzte.

Galdakao-Usansoloko Ospitaleko energia erakundearen
jabetzako kogenerazioko zentraletik dator. Zentral horrek
energia berriztagarrien iturriak dauzka: 100 kW-ko panel
fotovoltaikoak eta 500 kW-ko potentzia instalatuko biomasa-
galdara bat. Gernika-Lumoko Ospitaleko eta 74 osasun-
zentroetako energia elektrikoa energia berriztagarrietatik
eskuratzen da 2019az geroztik.

Energia-kontsumoaren ehunekoa, zentro-motaren arabera

Galdakao-Usansolo
Ospitala

Gernika Lumo
Ospitala

Barrualdeko Eskualdea

%8

%13%79

Energia-intentsitatea (mWh/m2) 2019 2020 2021
MWh/m2 0,231 0,231 0,257

Barneko energia-kontsumoa (mWh) 2019 2020 2021
Elektrizitatea 13.931 13.707 14.3521
Hotz-energia 1.547 1.911 2.027
Energia termikoa 12.361 12.875 14.665
Gas naturala 4.631 4.017 5.094
Guztira 32.470 32.510 36.137

“ Kontsumitzen dugun energiaren % 8
energia berriztagarrietatik dator. ”

Energia berriztagarriaren ehunekoa 2019 2020 2021
Energia berriztagarria/erakundearen
guztizko energia %12 %10 %9

https://noharm-europe.org/
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Klima-aldaketaren aurkako borroka
Klima-aldaketa ondorio kaltegarriak izaten ari da, batez ere
giza osasunean. Horregatik, eta gure erakundearen xedeari
jarraikiz, klima-aldaketaren aurkako borrokarekin bat egiten
dugu.

Gure karbono-aztarna kalkulatzen dugu eta ISO 14064
Arauaren arabera egiaztatzen dugu. Beste emisio-iturri
batzuk: aurreko ekitaldiko EMAS Ingurumen Adierazpena
honako helbide elektroniko honetan eska daiteke:
INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Kalkulatutako gure aztarnaren joera energia-kontsumoaren
joeraren antzekoa da; izan ere, gure aztarnaren isurketen
% 78 energia-erosketaren ondoriozkoak dira (% 78
kogenerazioko zentralarenak nagusiki). Beraz, energia-
kontsumoa murrizteko ekintzak funtsezkoak dira karbono-
aztarna murrizteko.

«Bisitatzat» ulertzen dugu gure osasun-zentroetara
kontsulta, errehabilitazioa, proba diagnostikoa edo
ebakuntza bat egitera doan edonor.

Mugikortasuna
Berotegi-efektuko 3. irismeneko gasen isurketak kalkulatu
ez arren (joan-etorrien, hondakinen, hornitzaileen eta
bestelakoen zeharkako beste isurketa batzuk), urte luzez,
mugikortasun jasangarriko ekintzak abiarazi ditugu horiek
murrizteko, esaterako, erregai alternatiboekin dabiltzan
ibilgailuak erostea edo profesionalek autoa partekatzeko
online plataforma abiaraztea. Zehazki, 2021ean 9 ibilgailu
elektrikok eta 2 gasolio-ibilgailuk osatzen zuten flota.

Ur-kontsumoa
Gure osasun-zentro guztiek dagokien udal-sareko ura
kontsumitzen dute eta, era berean, ura isurtzen dute
dagokien saneamendu-sarera. *2020ko datuak ez datoz bat lehenagoko memorietan

jasotzen direnekin; izan ere, datuen kontabilizazioa egokitu
egin da.

2019 2020 2021
Ur-kontsumoa (m3) 127.436 115.727 120.167

Ur-kontsumoaren ehunekoa, zentroaren arabera

Galdakao-Usansolo Ospitalea · %90

Basauriko anbulatorioa · %1
Landako Osasun Zentroa · %1
Galdakaoko anbulatorioa · %1

Gainerako zentroak · %4

Gernika-Lumo Ospitalea · %1
Ondarroako Osasun Zentroa · %1

Laudioko anbulatorioa · %1

CO2 kg bal./bisitak

2018
oinarri
urtea 2019 2020 2021

Zuzeneko isurketak / bisitak 0,43 0,50 0,57 0,75
Zeharkako isurketak / bisitak 1,65 2.11 2,83 3,11
GUZTIRA 2,61 2,38 3,40 2.87

Emisio-iturri nagusiak

Guztira
71.776
ordu

Baterako sorkuntzako
zentrala: %78

Gas sendagarriak:
%10

Berokuntza gasa: %9

Anbulantzia: %1

Profesionalen
bidaiak: %1

Beste emisio batzuk: %1

CO2 t bal.

2018
oinarri
urtea 2019 2020 2021

Zuzeneko isurketak 2.071 2.045 1.630 2.294
Zeharkako isurketak 8.738 8.041 8.120 9.410
GUZTIRA 10.809 10.086 9.750 11.704

“ Gure karbono-aztarnaren % 78 energia-
erosketatik dator ”

mailto:INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus


Nor gara? Estrategia Pazienteak | Herritarrak Profesionalak Gizartea Memoria honi buruz KontaktuaAurkibidea Aurkezpena

71Barrualde-Galdakaoko ESIko urteko memoria 2021 | Gizartea

Glosarioa

Isurketen kalitatea
Galdakao-Usansoloko Ospitalea konplexuagoa denez
laborategia eta antzeko zerbitzuak edukitzeagatik, Bilboko
Ur Partzuergoak hiru hilean behin analisiak egiten dizkio.
2020an, pandemiaren ondorioz, 4 analisiak iraila eta
abendua bitartean egin ziren.

2020ko eta 2021eko analisi guztiak legeak ezarritako mugen
barruan egon ziren.

Material-kontsumoa
Gure zerbitzu-zorroaren aniztasuna eta jardueraren
konplexutasuna direla-eta, gure katalogoan 15.000
materialetik gora dauzkagu, askotarikoak eta elkarren
desberdinak. Aniztasun horrek ez digu materialen analisia
pisuaren edo bolumenaren arabera egiteko aukerarik
ematen. Kontsumitzen ditugun material moten ikuspegi
orokorra emateko, hurrengo taulan material multzoak bildu
ditugu, baita horietako bakoitzak 2021eko 102.702.601
euroko funtzionamendu-gastuen barnean daukan
portzentaje ekonomikoa ere.

Erosketa jasangarria
Gure erakundeak 2012tik lantzen du erosketa eta kontratazio
publiko berdea bere espedienteetan. Mota horretako
erosketek eraginkortasun hobea izatea eragiten dute,
produktuen eta zerbitzuen ingurumen-inpaktua murrizten
dute eta, gainera, erakarpen-efektua lortzen dute sektore
pribatuan.

2021ean, kontratazio-espediente gutxiago gauzatu ziren;
guztira, 47. Guztiek ingurumen-irizpideak txertatuta
zeuzkaten, kontratatu beharreko materialen eta zerbitzuen
ezaugarrien arabera. Espediente horiek, besteak beste,
hauek barne hartu zituzten: ekodiseinuko edo ekoetiketa
ekologikoren bateko irizpideak, ontziratzeko irizpideak,
energia-kontsumoari buruzkoak, bizi-zikloaren azterketa eta
kontsumoa gehiago aprobetxatzeko gailuak sartzea.

Urtea Gauzatutako espediente kop.
Ingurumen-irizpideak
zituzten espedienteen kop.

2020 19 19
2021 47 47

Taldearen deskripzioa 2020
% guztira

2021
% guztira

Pr
od
uk
tu
fa
rm

az
eu
tik
oa
k

Agente antineoplasikoak eta
immunomodulatzaileak %24,91 %23,74

Antiinfekziosoak erabilera sistemikorako %4,81 %5,04
Odola eta organo hematopoietikoak %3,02 %2,34
Bestelakoak %1,50 %1,41
Zentzumenen organoak %1,37 %1,32
Arnas sistema %1,21 %1,28
Digestio-bidea eta metabolismoa %1,13 %1,19
Nerbio-sistema %1,04 %0,82
Sistema kardiobaskularra %0,63 %0,42
Dermatologikoak %0,00 %0,37
Sistema muskuloeskeletikoa %0,27 %0,27
Hormona sistemikoak %0,26 %0,26
Beste batzuk %0,00 %0,08
Guztira %40,15 %38,41

M
at
er
ia
ls
an
ita
rio

a:

Laborategiak %9,56 %10,74
Asistentzia- eta sendaketa-materiala %5,20 %5,43
Inplanteak %3,58 %3,67
Medikuntza- eta kirurgia-materiala %3,13 %3,33
Inplante osteoaurikularrak %2,41 %2,62
Kateterrak %2,01 %2,17
Espezialitate medikoetarako laguntzako materiala %1,79 %1,63
Tresna mediko-kirurgiko txikiak eta osagarriak %1,15 %0,90
Josturak %0,86 %0,77
Osteosintesia %0,73 %1,00
Gasak eta erregaiak %0,00 %0,52
Beste batzuk %0,79 %0,36
Guztira %31,20 %33,14

Be
st
el
ak
o
ho
rn
id
ur
ak Garbiketa %0,53 %0,44

Kontsumigarriak eta mantentze-lanetako
ordezko piezak %0,53 %0,47

Informatikako materiala %0,00 %0,05
Bulegoa eta inprenta %0,26 %0,27
Beste batzuk %0,87 %0,92
Guztira %2,20 %2,15

Hornidurak %0,12 %0,14
Kanpo-enpresen zerbitzuak %13,60 %12,73
Kanpoko zerbitzuak %12,73 %13,46

Hiruhilekoko analitika
Toxizitatea
(equitox/m3) 1 2 3 4 MUGA
2020 12 9,10 4,7 22 50
2021 22 3 5.1 3 50

Gure espedienteetan barne
hartutako ekoetiketa batzuen
adibideak

“ 2021ean izapidetutako kontratazio-
espedienteen % 100ek ingurumen-
irizpideak zeuzkaten ”
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Hondakinak
Hondakinei dagokienez, 2020an gertatu zen moduan,
hondakin biosanitarioen sorrerak gora egiten jarraitu du
2021ean, pandemiaren ondorioz.

Taulan, sortutako hondakinen kopuruak motaren arabera
sailkatuta ikus ditzakegu. Hondakin biosanitarioez gainera,
nabarmentzekoa da ontzi kutsatuen kopurua hazi egin dela,
desinfekzio- eta higiene-prozesuak areagotzearen eta
indartzearen ondorioz. Halaber, ikusten da obrako
hondakinak nabarmen ugaritu direla, 2021ean diru kopurua
igo baita egitura-hobekuntzak egiteko.

Ingurumenari buruzko arauei jarraikiz, hondakin guztiak
baimendutako kudeatzaile baten bidez kudeatzen ditugu
eta horietako bakoitzari amaierako helmuga egokiena
ematen saiatzen gara; horretarako, hondakinak errausteari,
energia-balorizazioari eta hondakinak zabortegietan uzteari
baino lehentasun handiagoa ematen diegu hondakinak
gutxitzeari, berrerabiltzeari eta birziklatzeari.

Taulan, sortutako hondakinen kopuruak motaren arabera
sailkatuta ikus ditzakegu. Hondakin biosanitarioez gainera,

nabarmentzekoa da ontzi kutsatuen kopurua hazi egin dela,
desinfekzio- eta higiene-prozesuak areagotzearen eta
indartzearen ondorioz. Halaber, ikusten da obrako
hondakinak nabarmen ugaritu direla, 2021ean diru kopurua
igo baita egitura-hobekuntzak egiteko.

Ingurumenari buruzko arauei jarraikiz, hondakin guztiak
baimendutako kudeatzaile baten bidez kudeatzen ditugu
eta horietako bakoitzari amaierako helmuga egokiena
ematen saiatzen gara; horretarako, hondakinak errausteari,
energia-balorizazioari eta hondakinak zabortegietan uzteari
baino lehentasun handiagoa ematen diegu hondakinak
gutxitzeari, berrerabiltzeari eta birziklatzeari.

Ingurumenari loturiko inbertsioak
eta gastuak

2021ean ez da ingurumen-inbertsiorik egin, erakundeko
zenbait osasun-zentro eta zerbitzutako energia-kontsumoa
murrizteko helburuarekin. Ingurumen-gastua era honetan
egituratzen da:

Ingurumen-gastua (€) 2019 2020 2021
Ingurumen-ziurtagiriak 7.405 10.600 11.544
Laborategiko hondakinak
lurruntzeko zerbitzua 0 8.915 26.746

Hondakinen kudeaketa 397.656 492.294 602.129
GUZTIRA 405.061 511.809 640.419

Hondakinen azken helmuga

Balorizazio
energetikoa: %50

Birziklatzea: %27

Zabortegia: %21

Fluidifikazioa: %1

Tratamendu fisiko
kimikoa: %1

Taldearen deskripzioa 2019 2020 2021 ∆21/20

Ho
nd

ak
in
ez
-a
rri
sk
ut
su
ak

Elikadurako olioak 2,17 1,05 1,63 55%
Txatarra 0,5 0 7,65
Medikamentuak 9,42 9,91 9,85 -1%
Obrak: kartoia 0 0 1,3
Obrak: hormigoia 27,49 51,33 48,19 -6%
Obrak: egurra 6,79 7,05 7,5 6%
Obrak: metalak 0 0,7 13,06 1766%
Obrak: nahasiak 84,87 150,59 221,68 47%
Obrak: plastikoak 4,75 4,22 3,03 -28%
Obrak: beira 1,87 3,1 3,05 -2%
Obrak: igeltsua 0 2,46 127,3 5075%
Hiri-hondakinen pareko
hondakinak-Papera/kartoia 206,61 157,36 178,29 13%
Hiri-hondakinen pareko
hondakinak-Plastikoak 56,36 50,26 67,26 34%
Hiri-hondakinen pareko
hondakinak-Errefusa 600,06 607,6 563,24 -7%
Hiri-hondakinen pareko
hondakinak-Beira 9,16 5,02 7,5 49%
Tonerra (hondakina) 0,72 0 0
Hondakin handiak 51,17 63,28 55,34 -13%
Hondakin ez-arriskutsuak,
guztira 1.062 1.114 1.316 18%

Ho
nd

ak
in
ar
ris
ku
ts
ua
k

Kutsatutako xurgatzaileak 0 0 0,05
Bateriak, metagailuak, pilak 0,54 0,51 0,65 27%
Zitostatikoak eta zitotoxikoak 16,25 18,42 14,84 -19%
Disolbatzaile ez-halogenatuak 17,18 12,13 9,65 -20%
Ontzi kutsatuak 0,09 0,19 1,24 553%
Ekipamendu elektronikoak 6,79 8,31 8,28 0%
Fluoreszenteak (hondakina) 0,28 0 0
Erradiografiak 0,33 0,11 2,01 1727%
Hondakin biosanitarioak 103,33 148,86 221,88 49%
Laborategiko hondakinak 61,94 43,74 16,74 -62%
Hondakin kimikoak 4,86 4,92 5,06 3%
Hondakin anatomikoak 4,59 4,59 4,99 9%
Hondakin arriskutsuak,
guztira 216 242 285,39 18%
Guztira 1.278 1.356 1.601 18%
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Hondakin biosanitarioen hileko bilakaera (tona)

“ 73 tona hondakin biosanitario gehiago
sortu dira. ”
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Memoria honetan publikoki eta interes-talde guztiei zehatz-
mehatz azaltzen zaizkie BGko ESIak erantzukizun sozial
korporatiboaren esparruan dauzkan jarduera guztiak eta
2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean
ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren alorrean
izandako jardueraren eta eraginen berri ematen die.

Erakunde honen memoria urtero egiten da, eta egungoaren
aurrekoa 2020. urteko aldi berari dagokiona da.

Gainera, bi urterik behin kanpo-egiaztapena egiten diote
auditore akreditatuek memoriari, ekarritako datuak
benetakoak direla eta memoriaren edukiak GRI estandarrekin
bat datozela egiaztatzeko, BGko ESIko Zuzendaritza
Batzordeak onetsita duenari jarraikiz.

Memoria hau Global Reporting Initiative (GRI) erakundearen
estandarrekin bat etorrita egin da, funtsezko adostasun-
aukeraren arabera.

Horrela, memoria hau sortzeko prozesuan, GRI 101
estandarrean memoriak idazteko jasotako honako printzipio
hauei jarraitu zaie: Memoriaren edukia zehazteko oinarriak:

■ Interes-taldeak txertatzea: Gure erakundearen GEKeko
politikak ezartzen duenez, BGko ESIak interes-taldeekin
daukan harremanaren oinarria komunikazioaren eta
elkarrizketaren bidez artikulatzen da, haien motibazioak
eta itxaropenak ezagutzeko, bai eta erakundeak haietan
zer nolako eragina daukan jakiteko ere, eta, ondorioz,
erakundearen balioak eta gizarte-itxaropenak bat
etortzea lortzeko.

■ Jasangarritasun-testuingurua: Gure erakundeak
jasangarritasunaren testuinguru zabalagoan egiten
duen lana aurkezten da memoria honetan.

■ Materialtasuna: BGko ESIak erakundearen eraginak
—ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak— islatzen
dituzten gaiei buruzko informazioa biltzen du, baita
interes-taldeek egindako balorazioetan eta hartutako
erabakietan eragin nabarmena daukaten gaiei buruzko
informazioa ere.

■ Zehaztasuna: Gai materialak eta haien estaldurak
zehaztasunez adierazi behar dira, eragin esanguratsuak
–ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak– islatzeko
moduan, interes-taldeek ebalua dezaten gure erakundeak
ekitaldian egindako lana nolakoa izan den.

Halaber, kalitatea definitzeko txostenaren printzipioei
jarraitzen zaie: zehaztasuna, oreka, argitasuna, aldera-
kortasuna, fidagarritasuna eta puntualtasuna.

Kanpo-egiaztapenaren txostena�

Materialtasunaren azterketa�

GRI edukien aurkibidea�

Memoria honi buruz

http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/Certificado_euskera.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/anexos-memoria-2020/VMS-2021-0003%20OSAKIDETZA%20-%20SERVICIO%20VASCO%20DE%20SALUD.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gai-materialen-balantzea.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-gai-materialen-balantzea.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-griko-edukien-aurkibidea.pdf
http://barrualdegaldakao.eus/externo/memoria2021/eus/gek2021-griko-edukien-aurkibidea.pdf
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BGko ESIak bere interes-taldeen esku jartzen du jarraian
azaldutako posta elektronikoko helbidea, interes-taldeek
beraiek konpondu ditzaten memoria honen edukiari buruz
izan ditzaketen zalantzak; horrekin batera, elkarrizketarako
bidea ireki nahi du, interes-taldeek jasangarritasunaren
ikuspegitik garrantzitsutzat jotzen dituzten gai guztiak
lantzeko.

RSC.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Egoitza nagusia
Labeaga auzoa 46 A 48960 Galdakao (Bizkaia)

Tel.: 944 007 000

Jarrai iezaguzu sare sozialetan:

I www.facebook.com/OSIBarrualdeGaldakaoESI/

J twitter.com/OSIBGaldakaoESI

Web-orria:

www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/eu

Beste helbide elektroniko
interesgarri batzuk
Zuzendaritza Gerentzia:

OSI.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua (PEAZ):

SAPU.HOSPITALGALDAKAO-USANSOLO@osakidetza.eus

Komunikazioa:

KOMUNIKAZIOA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Euskara Zerbitzua:

EUSKARA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Irakaskuntza:

DOCENCIA-IRAKASKUNTZA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Langileen Zuzendaritza:

ZUZENDARITZA-PERTSONALA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Ekonomia eta Finantza Zuzendaritza:

EKONOMIA-ZUZENDARITZA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Ingurumena:

INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Koordinazio soziosanitarioa:

SOZIOSANITARIO.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus

Kontaktua

mailto:RSC.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
https://www.facebook.com/OSIBarrualdeGaldakaoESI/
https://twitter.com/OSIBGaldakaoESI
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/es
mailto:OSI.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:SAPU.HOSPITALGALDAKAO-USANSOLO@osakidetza.eus
mailto:KOMUNIKAZIOA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:EUSKARA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:DOCENCIA-IRAKASKUNTZA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:ZUZENDARITZA-PERTSONALA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:EKONOMIA-ZUZENDARITZA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:INGURUMENA.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:SOZIOSANITARIO.BARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
https://goo.gl/maps/whUzkPoraHmqx4JbA
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BAE Bezeroen Arretarako Eremua
AE Arreta espezializatua
LMA Lehen Mailako Arreta
BABE Barneko Biologo Egoiliarra
KK Kanpo-kontsultak
ZB Zuzendaritza Batzordea
KHA Kirurgia Handi Anbulatorioa
PK Programa-kontratua
OZ Osasun-zentroak
LL Lekualdatze-lehiaketak
TGEEZ Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
DM Diabetes Mellitusa
LMAT Lehen Mailako Arretako Taldea
EHT Errendimendu Handiko Taldea
ZT Zuzendaritza-Taldea
OLE Ospitale-loturako erizaina
BAEE Barne Erizain Egoilarra
PAE Praktika aurreratuko erizaina
BGBK Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa
IT Interes-taldeak
GRI Global Reporting Iniciative
BAFE Barneko Farmazialari Egoiliarra
HKE Historia Kliniko Elektronikoa
GLO Gernika-Lumoko Ospitalea
GUO Galdakao-Usansoloko Ospitalea
BG Bihotz-gutxiegitasuna
KA EP Kontsultarteko ez-presentziala

IEMAC (Kronikotasunari arreta emateko ereduen
ebaluazio-tresna)

Istripuen maiztasun-indizea
Istripuak, lan egindako 1.000.000 orduko

Larritasun-indizea
Lan-istripuagatik galdutako egunen
kopurua, lan egindako 1.000 orduko

Intzidentzia-indizea
1.000 langileko istripu-kopurua

EK Ebakuntza Kirurgikoa
ABE Aldi Baterako Ezintasuna
LMAUB Lehen Mailako Arretako unitate-burua
IZ Itxarote-zerrenda
KIZ Kirurgiako itxarote-zerrenda
BAME Barne Mediku Egoiliarra
FM Familia-medikua
XIB Xedea, Ikuspegia eta Balioak
ZN Zuzendaritza Nagusia
HE Helburu Estrategikoak
ZZEE Zerbitzu-erakundeak
LE Lehentasunezko eskaintza
EPE Enplegu Publikorako Eskaintza
ORL Otorrinolaringologia
BGko ESI Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario

Integratua
EAG Etengabeko Arretarako Gunea
PADI Haurren Hortzak Zaintzeko Plana
PAINNE Behar bereziak dauzkaten haurrei arreta

integratua emateko prozesua
PE Plan Estrategikoa

KP Kudeaketa-plana
UKP Urteko kudeaketa plana
ZBS Zentroen arteko barne sustapena
BAPE Barne Psikologo Egoiliarra
LAP Lan Arriskuen Prebentzioa
PP Pluripatologikoa
K/E/I Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak
BBB Bihotz-biriketako bizkortzea
ESK Erantzukizun Sozial Korporatiboa
GGBB Giza baliabideak
PEAZ Pazientearen eta Erabiltzailearen Arreta

ZerbitzuaSIAH Kexak, erreklamazioak,
esker-emateak eta iradokizunak
erregistratu eta jasotzeko sistemak

SNASP Pazientearen segurtasun-arloan
jakinarazteko eta ikasteko sistema

LAT Laneko absentismoko tasa
APTE Anatomia Patologiko teknikari espezialista
LTE Laborategiko teknikari espezialista
ETE Erradiodiagnostikoko teknikaria
OTI Osasun Txartel Indibiduala
TRIAP Triajea lehen mailako arretan
LMAU Lehen Mailako Arretako Unitatea
POU Prebentzioko Oinarrizko Unitatea
KIU Kudeaketa Integratuko Unitatea
KSU Kudeaketa Sanitarioko Unitatea
PU Presio-ultzerak

Glosarioa
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