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 J102-14 

Sarrera hau hasteko, nabarmendu nahi dut 2019an lor-
tu dugula Euskalit – Kalitatea Sustatzeko Euskal Agentziak 
ematen duen Urrezko A ziurtagiria. Sari hau Euskadiko ku-
deaketaren aitorpenik handiena da, eta balioa ematen die 
Bilbo-Basurtuko ESIko profesionalen eguneroko lanari eta 
inplikazioari, zeren ematen duten osasun-arreta publikoa 
kalitate ebazleduna, kalitatezkoa eta eraginkorra baita. Beraz, 
harrotasunez jasotzen dugu aitorpen hori, eta are gehiago 
hobetzen saiatzeko balioko digu.

2019an, halaber, 2018-2019 aldiko gure Plan Estrategikoaren 
bigarren urtea izan da, non garatzen segitu dugun jarduerak 
bideraturik baitaude gure zerbitzuen segurtasuna eta kali-
tatea hobetzera, herritarrak osasunaren kudeaketan inpli-
katzera eta herritarren osasuna hobetzeko beste erakunde 
batzuekin lankidetzan aritzera.

Gure Ikuspegian zehaztutako kudeaketa-arloak lehenes-
ten ditugu gure interes-taldeen beharrei eta igurikimenei 
erantzuteko, asmoz gure ahaleginak lehenesten jarraitzen 
dugunak, honako hauek dira:

 ■ Gure zerbitzuen kalitatea eta segurtasuna.

 ■ Herritarrak osasunaren kudeaketan gaitzea eta inpli-
katzea.

 ■ Ikerketa eta berrikuntza osasun-emaitzak hobetzen la-
guntzen duten prozesu, eredu eta teknologietan.

 ■ Baliabideen erabileran kudeaketa etiko, garden eta era-
ginkorra garatzea.

 ■ Gure profesionalak kudeaketan eta hobekuntzan in-
tegratzea, haien gaitasunak ingurune motibagarri eta 
seguru batean garatuz.

 ■ Are gehiago bultzatzea erakundeekiko eta gizarteko beste 
ordezkari batzuekiko lankidetza.

Hona hemen 2019an bildu ditugun ekimen garrantzitsue-
netariko batzuk:

 ■ Informazio-sistemak sustatzea datu hobeak eman ditza-
ten asistentzia-eskaerari eta -jarduerari buruz.

 ■ Zahartze osasungarria izateko programak eta genero-in-
darkeriaren aurkakoak hedatzea.

 ■ Aurrera egin dugu integrazio-prozesu asistentziala indart-
zen duten kudeaketa-egiturak ezartzen, hala nola Osabi-
de Global lehen mailako arretan eta Osabide egoitzetan. 
Ildo horretan, adierazi behar da atzeratu egin dela historia 
soziosanitarioaren (RAIKA) garapena eta ezarpena.

 ■ Erizaintzaren esparruan, batetik, lehen mailako arretan 
sustatu dugu paziente patologia anitzekoaren errefe-
rentziazko erizainaren (PPEE) aktibazioa, eta, horretarako 
koordinazioa indartu dugu lehen mailako arretako (LMA) 
medikuarekiko eta pazientearen erreferentziazko erizai-
narekiko; eta, bestetik, sustatu dugu ospitale-loturako 
erizainaren figura, kroniko konplexuari arreta emateko 
diziplina anitzeko taldearen koordinazio-funtzioak sen-
dotuz.

Gainera, eta kudeaketa arduratsuarekin dugun konpromi-
soaren adibide garbi bezala, nabarmendu behar da 2019an 
ziurtagiriaren irismena hedatu dugula, IQNet SR10 estanda-
rrean oinarrituta (Erantzukizun soziala kudeatzeko sistema), 
lehen mailako arretatik ospitaleko arreta osora ere. Estatuko 
erakunde sanitarioan geuk bakarrik dugu ziurtagiri hori. 
Bestalde, 2020an gure zerbitzuen zorroa berrikusiko dugu, 
dauden konpromisoak eguneratzeko eta berriak sartzeko, 
eta itxaroten dugu Bilbo-Basurtuko ESIaren kode etikoa 
abian jarri ahal izatea.

Eduardo Maiz Olazabalaga

Zuzendari Gerentea

Sarrera
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Memoriaren profila
 J102-1, 102-32, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-
56

GEKaren 5. memoria hau 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31era arteko aldiari dagokio, 
eta Bilbo-Basurtu ESIko jarduerari buruzko informazioa jasotzen du.

Zuzendaritza Batzordeko kideen eta arlo jakin batzuetako beste zenbait arduradunen artean egin 
dute. Azkeneko zirriborroa bukatu ondoren, zuzendari kudeatzaileari eman zaio, ontzat eman dezan, 
eta, ondoren, gure erakundetik kanpoko eta horretarako homologatutako ziurtatze-erakunde batek 
egiaztatu du.

Bilbo-Basurtu ESIak, memoria honen bidez, ahalik eta erarik errazenean informatu nahi du erakundea-
ren eta haren jardueraren ahalik eta adierazle material gehienei buruz. Memoria egiteko, «funtsezko 
aukera» hautatu da, GRI estandarren arabera. Dokumentu honen eranskinean, korrespondentzia-taula 
bat dago: bertan adierazten da zein leku zehatzetan dagoen adierazle bakoitzari buruzko informazioa, 
GRI estandarren arabera.

Bosgarren memoria hau egiteko, GRI estandarrak erabili dira. Datuen berradierazpenak, dagozkien 
adierazleetan azaltzen dira.

Erakundearen kudeaketako eta reporting-eko alderdi materialak zehaztean, Bilbo-Basurtu ESIak bere 
xedea eta ikuspegia era arrakastatsuan betetzeko funtsezkoak diren elementuak integratzen ditu. 
Xedea eta ikuspegia zehazteko, interes-talde garrantzitsuenen beharrak eta espektatiboak hartu dira 
erreferentzia gisa (interes-talde horiek, besteak beste, Osasun Saila, Osakidetza, erabiltzaileak eta pro-
fesionalak dira). 2019an aldatu dugu kanpoko interes-taldeentzako alderdi materialak identifikatzeko 
sistematika, eta aldaketa horren ondoren, nahiz eta materialtzat ez identifikatu gogobetetze-emaitzak 
(inkestak) eta erreklamazio, iradokizun eta kexei buruzko informazioa, alderdi horiei buruzko informazio 
laburrari eutsi zaio, balio erantsikotzat jotzen baitira erabiltzaileek erakundearen jarduerarekiko duten 
gogobetetze-mailaren irudia emateko.. 

«Estaldura eta materialtasuna» atalean kontsulta daitezke Bilbo-Basurtu ESIaren interes-taldeentzat 
garrantzi handiena duten alderdiak; izan ere, erakundearentzat estrategikoak izanik, haren material-
tasun-eremuak dira, eta, hortaz, arreta berezia eskaintzen zaie, hala kudeaketari, nola reporting-ari 
dagokienez.

Elkarrizketa-prozesu horien emaitza nagusietako batzuk txosten honetako hurrengo orrialde hauetan 
kontsulta daitezke.

Irakurleari eskatzen diogu bere iritziak, iruzkinak eta hobekuntzarako iradokizunak igor diezazkigun 
etorkizuneko beste edizio batzuetarako, ondorengo helbide elektronikoaren bidez:

UNIDAD.COMUNICACIONOSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus 
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Nor gara?
 J102-3, 102-4, 102-5, 102-6,102-9, 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45

Erakundearen profila

Osakidetzako Bilbo-Basurtu ESIa 2014ko urtarrilaren 31n sortu zen, bi zerbitzu-erakunde hauek bat-
zearen ondorioz: Basurtuko Unibertsitate Ospitalea (BUO) eta Lehen Mailako Arretako Bilbo Eskualdea. 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoko 23 zerbitzu-erakundeetako 
bat da. Egoitza nagusia Basurtuko Unibertsitate Ospitalean du: Montevideo hiribidea, 18. Lan-zentro 
hauek ditu:

 ■ Basurtuko Unibertsitate Ospitalea: 37 zerbitzu.

 ■ Lehen Mailako Arretako 22 unitate (LMAU), 25 osasun-zentrorekin. LMAU horietako 5etan, ospita-
le-arretako zenbait zerbitzu ere ematen dira.

 ■ Urbi Basauri espetxea.

 ■ Etengabeko Arretarako 3 gune.

 ■ Call Center bat.

1. irudiko ortoargazkiak erakusten du Bilbo-Basurtu ESIaren lan-zentroen kokapena.

Erakunde-mailan 2019an egindako aldaketak erakunde biak integratzetik etorri dira, eta gehienak 
profesionalen egokipen fisikoa eta funtzionalak izan dira. okitu denean, zenbait profesionali fisikoki 
eta funtzionalki beste kokapen bat emanda.

 ▼ 1. irudia - Bilbo-Basurtu ESIaren zentroen ortoargazkia

Hauek dira Bilbo-Basurtu ESIaren Xedea, Ikuspegia eta Balioak:
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Xedea
Gure erabiltzaileen osasun-beharrei erantzutea, eta osasuna modu seguru, integral eta eraginkorrean 
sustatzea eta kalitatez betetzea. Hori guztia osasun publikoaren ikuspegitik egingo da, eta konpromisoa 
hartuko da profesional bikainak prestatzeko, ikertzeko eta ezagutza sortzeko.

Ikuspegia
Erakunde sanitario publiko segurua, jasangarria eta berritzailea izatea; Estatuan zein nazioartean 
erreferentea, bere asistentzia-kalitategatik, kudeaketa-sistemagatik eta eremu soziosanitario eta ko-
munitarioko jardueragatik; eta, konprometitua gure profesionalen lidergo partekatuarekin eta gure 
paziente eta erabiltzaileen ahalduntzearekin.

Balioak  
 ■ Jokabide profesional, etiko eta arduratsua.

 ■ Talde-lana.

 ■ Gardentasuna eta gobernu ona.

 ■ Jarrera positiboa, irekia eta berritzailea.

 ■ Hobekuntzarako orientazioa. 

 ■ Beste erakunde/instituzioekin lankidetzan aritzeko kultura.

 ■ Erakundeko kide izatearen zentzua.

Bilbo-Basurtu ESIak lehen mailako arretarekin eta ospitaleko arretarekin lotura duten jarduerak ditu; 
jarduera horiek, modu orokorrean, 2. irudian erakusten den prozesuen mapan daude islatuta. Prozesu 
bakoitzak jabe bat du, eta jabe horiek euren gain hartzen dute prozesuen kudeaketaren ardura.
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5. irudian erakusten dira Bilbo-Basurtu ESIaren interes-taldeak, haietako bakoitzaren beharrizanak eta 
espektatibak, eta 2019an erabilitako informazio-iturriak. Interes-talde horiek identifikatzeko, erakundea-
ren helburu estrategikoak eta horiek garatzeko eta ezartzeko behar diren ekintzak hartu dira oinarri gisa.

 ▼ 5. irudia: Bilbo-Basurtu ESIaren interes-taldeak

Interes-
taldea Beharrizanak/Espektatibak

2018an erabilitako 
informazio-iturriak Arduraduna Maiztasuna

Erabiltzaileak/Pa-
zienteak

• Lege-baldintzen betearazpena
• Segurtasuna 
• Irisgarritasuna
• Eraginkortasuna 
• Lanbide-gaitasuna
• Gogobetetasuna 
• Tratua
• Azpiegitura egokiak
• Informazioa eta konfidentzialtasuna 
• Parte-hartzea
• Mailen arteko koordinazioa
• Zerbitzu-zorroa zabaltzea/hobetzea

Bezeroen gogobetetze-inkestak Zuzendaritza Taldea eta 
lantalde teknikoa Urtean behin

Bezeroarekin zuzeneko eta etengabeko kontak-
tuan dauden profesionalak (ez-adostasunak eta 
gorabeherak)

ESIko profesionalak Jarraitua

Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak
Zuzendaritza Taldea eta 
lantalde teknikoa
LMAUko burua - PEAZ

Jarraitua

 ▼ 2. irudia - Bilbo-Basurtu ESIaren prozesuen mapa 

BE
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A
L
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A
K

Planifikazio estrategikoa I+G+b

Endoskopiak

Kupoen kudeaketa ZitazioaHarrera / Informazioa

Erradiodiagnostikoak

Ekonomia
eta finantza
kudeaketa

Giza
Baliabideen
kudeaketa

Hornidura Mantentzea Informazio-
sistemak Ostalaritza Artxiboa eta

dokumentazioa

Lagin klinikoen kudeaketa

Komunitatean esku hartzea

Kontsultak: OB-OK

Ospitalizazioa

Ospitalizazioaren
alternatibak

Irakaskuntza

Arreta Osasun Zentroan / Osasun Zentrotik

Bestelako miaketak

Kudeaketa farmakoterapeutikoa

EAP

Haurdunaldia

-

Erditzea

-

Puerperioa

HDM
CMA

HOSPIDOM

Erradioterapia

Nutrizioa

Rehabilitación Odol Bankua

Dialisia

Pazientearen
segurtasuna

Pazientearen
segurtasuna

LAP LAP

Ingurumen
kudeaketa

Ingurumen
kudeaketa

Helduen arreta
urgentea

Umeen arreta
urgentea
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Interes-
taldea Beharrizanak/Espektatibak

2018an erabilitako 
informazio-iturriak Arduraduna Maiztasuna

Herritarrak
• Osasunaren hobekuntza
• Konfiantza sortzea
• Berrikuntza 
• Jasangarritasuna

Etengabeko harremana Profesional guztiak Jarraitua

Sare sozialak Komunikazio Unitatea Jarraitua

Hedabideak Komunikazio Unitatea/
Zuzendaritza Taldea Jarraitua

Pertsonak/sindi-
katuak

• Profesionalaren gogobetetasuna
• Enpleguaren egonkortasuna
• Euskara 
• Kualifikazioa
• Garapen profesionala
• Komunikazioa
• Laneko baldintzak eta giroa
• Ordainsaria
• Errekonozimendua
• Partaidetza
• Laneko segurtasuna eta osasuna
• Sentsibilizazioa eta kontzientziazioa
• Prestakuntza/Informazioa

Etengabeko harremana liderrak/pertsonak: 
Zuzendaritza Taldearen irisgarritasun erabatekoa ESIko liderrak Jarraitua

Iradokizun-sistema Giza baliabideen zuzen-
daritza Jarraitua

Segurtasun eta Osasun Batzordea Giza baliabideen zuzen-
daritza Hiru hilean behin

Zuzendaritza Taldearen eta langileen ordezkarien 
bilerak Zuzendaritza Taldea Aldizkakoa

Batzordeak eta lan-taldeak ESIko liderrak Aldizkakoa

Gizartea
Gizarte-eragileak 
(GKEak, kalte-
tuen elkarteak, 
auzo-elkarteak, 
zahar-egoitzak, 
etab.)

• Lankidetza
• Partaidetza
• Komunikazioa
• Jarraitutasun asistentziala
• Zerbitzu-zorroa hobetzea

Koordinazio-bilerak, proiektuak garatzeko eta 
akordioak zehazteko ESIko liderrak Aldizkakoa

Elkarlaneko taldeetan parte hartzea ESIko liderrak Aldizkakoa

Instituzionalak 
(udaletxeak, Foru 
Aldundia)

• Koordinazio soziosanitarioa
• Lankidetza
• Osasunari buruzko ikuspegi globala
• Hondakinen kudeaketa
• Efizientzia energetikoa (mugikortasuna)

Koordinazioko bilerak ESIko liderrak Aldizkakoa

Elkarlaneko taldeetan parte hartzea ESIko liderrak Aldizkakoa

Foro, biltzar, lan-taldeetan... parte hartzea ESIko liderrak/profesionalak Aldizkakoa

Hornitzaileak

• Koordinazioa
• Ekitatea
• Goiz ordaintzea
• Eskari jarraituak, argiak eta behar besteko aurrerape-

narekin egindakoak (hornikuntzaren aurretik)
• Informazioa

Hornitzaileekiko harremana.
«Ate irekien» politika.
Urte-itxierako bilera.

Zuzendaritza ekonomiko-fi-
nantzarioa, Zuzendaritza 
Taldea, beste lider batzuk

Urtean behin

Lehiaketa eta esleipen publikoak Ekonomia eta Finantza 
Zuzendaritza Aldizkakoa

Osasun Saila 
eta organismo 
burujabeak (BIOEF, 
Osteba...)

• Herritarren osasuna hobetzea
• Osasun-arloko desberdintasun sozialak murriztea
• Oreka finantzarioa
• Programa Kontratuaren betearazpena
• Zerbitzu sanitarioaren estaldura
• Legearen betearazpena
• Farmakoen kudeaketa 
• Hondakinen kudeaketa

Osasun Saileko dokumentazio estrategikoa: 
Osasun Plana, Plan Estrategiko Soziosanitarioa, 
Programa Kontratua, lege-araudiak, gidalerroak, 
programa berriak...

Zuzendaritza Taldea/tal-
deetako eta proiektuetako 
arduradunak

Aldizkakoa

Kudeatzailearen eta Osasun Sailaren arteko 
bilera Programa Kontraturako Kudeatzailea Urtean behin

Zuzendaritza Taldearen eta Osasun Sailaren 
arteko bilerak estrategia zehatzak koordinatzeko Zuzendaritza Taldea Aldizkakoa

Osakidetza

• Estrategien eta helburuen betearazpena
• Oreka finantzarioa
• Zerbitzu-zorroa eta kudeaketa-sistema berritzea eta 

hobetzea
• Efizientzia
• Kalitate zientifiko-teknikoa
• Marka-irudia
• Osasun-sistemaren ospea

Erakundeko dokumentazio estrategikoa: Plan 
Estrategikoa, Kalitate Plana, protokoloak, 
gidalerroak...

Zuzendaritza Taldea Jarraitua

Kudeaketa kontrolatzeko bilerak Zuzendaritza Taldea Lau hilean behin

ESIko liderren eta profesionalen parte-hartzea 
plan eta estrategia korporatiboetan Liderrak Aldizkakoa
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Interes-
taldea Beharrizanak/Espektatibak

2018an erabilitako 
informazio-iturriak Arduraduna Maiztasuna

Beste zerbit-
zu-erakunde batzuk
(Larrialdiak, beste 
zenbait)

• Koordinazioa
• Prozesu klinikoaren jarraitasuna
• Beste zentro batzuetara egindako bideratzeak
• Ezagutzak eta jardunbide egokiak partekatzea

Zuzendaritza Taldeen bilerak Zuzendaritza Taldea Lau hilean behin

Liderren eta profesionalen arteko etengabeko 
harremana ESIko liderrak/profesionalak

Jarraitua

Batzordeak eta Lantaldeak Aldizkakoa

Urteko memoriak Zuzendaritza Taldea Urtean behin

Eusko Jaurlarit-
zaren mendeko 
erakundeak (IVAP, 
IHOBE, Emakunde, 
Osalan…)

• Koordinazioa
• Lankidetza
• Komunikazioa

Akordio instituzionalak
ESIko liderrak
Proiektuen arduradunak

Ad-Hoc

Batzordeak eta lantaldeak ESIko arduradunak eta 
profesionalak Aldizkakoa

Etengabeko harremana ESIko liderrak Etengabea

Foro, kongresu eta lantaldeetara joatea ESIko arduradunak eta 
profesionalak Etengabea

Zientzia-elkarteak 
eta ezagutza zabalt-
zeko elkarteak

•  Ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzea
•  Lankidetza

Harreman zuzena ESIko arduradunak eta 
profesionalak Etengabea

Foro, biltzar, lantaldeetara… joatea ESIko arduradunak eta 
profesionalak Etengabea

Elkargo profesio-
nalak (medikuak, 
erizaintza)

• Elkargokideen eskubide eta interes profesionalak 
ordezkatzea eta defendatzea

• Lanbideen jarduna antolatzea

Zuzendaritza Taldearen eta Osasun Saileko/Osa-
kidetzako arduradunen arteko bilerak Zuzendaritza Taldea Ad-hoc

Hedabideak 
(irratia, telebista, 
idatzizko prensa…)

• Lankidetza
• Koordinazioa
• Informazioaren eskuragarritasuna

Etengabeko harremana Unidad de comunicación / 
Equipo Directivo Etengabea

Enpresa-sarea
• Berrikuntza
• Lankidetza
• Esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzea

Etengabeko harremana ESIko liderrak Ad- hoc

Foro eta biltzarretara joatea ESIko liderrak Ad-hoc

Proiektuetan parte hartzea ESIko liderrak Ad-hoc

Kudeaketa-erakun-
deak eta aholkula-
ritza-enpresak

• Ziurtatu/ebaluatu daitezkeen kudeaketa-sistemen 
betekizunak betetzea

• Ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzea
• Helburu bateratuetarako koordinazioa

Foro eta biltzarretara joatea

ESIko liderrak Aldizkakoa
Proiektuetan parte hartzea

Unibertsitatea:
EHU
Deusto
Mondragon

• Lankidetza
• Parte hartzea
• Laneratzeko prestakuntza

Aldizkako bilerak Zuzendaritza Taldearekin
Zuzendaritza Taldea
ESIko liderrak

Aldizkakoa
Irakaskuntza-unitatea: erizaintza eta medikuntza
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Bilbo-Basurtu ESIaren zerbitzu-zorroa. 
Programa Kontratua

 J102-2

ESIaren Programa Kontratua eta Zerbitzu Zorroa
Gure bezeroei ematen dizkiegun osasun-zerbitzuak Bilbo-Basurtu ESIko zerbitzu-zorroan azaltzen dira. 
Zorro hori urtero berraztertu, berretsi eta, hala badagokio, hobetu egiten da, Programa Kontratuak 
Osasun Sailarekin sinatzearekin bat. Bertan zehazten da zer konpromiso hartzen duen gure ESIak bere 
arretapeko herritarrei zerbitzuak emateari buruz eta zerbitzu horiek izan beharreko kalitate-mailaz. 
Horren truke, behar duen finantzazioa emango dio Osasun Sailak. Ondoren, ebaluazio-prozesu baten 
bidez, aurretik itundutako konpromisoen betetze-maila aztertu eta egiaztatzen da, eta aurrekontua 
doitu egiten da, beharrezkoa izanez gero.

Programa Kontratuaren konpromiso horiek guztiak gure ESIaren zerbitzu-zorroan jasota daude. Honela 
laburbil genezake zerbitzu-zorroa:

Lehen Mailako Arretako Unitateek (LMAU) osasun-zentroen sarearen bidez eskaintzen 
dituzten zerbitzu sanitarioak

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

 ■ Osasunari begirako sustapena, prebentzioa eta hezkuntza.

 ■ Haurdunaldiko arreta, erditzeko prestaketa eta erditu ondorengoa.

 ■ Aho-hortzen osasuna.

Etengabeko Arreta Guneek (EAG) emandako osasun-zerbitzuak

 ■ Arreta ematea behar sanitario urgente edo atzeraezinei, hala zentroan nola etxean.

 ■ Alta osteko erizaintzako zainketak, zentroan eta etxean.

Arreta Espezializatuko egituraren bidez ematen diren zerbitzu sanitarioak

 ■ Zenbait espezialitate medikotako kanpoko kontsultak, bai Basurtuko Unibertsitate Ospitalean bai 
zentro anbulatorioen sarearen bidez

 ■ Ospitaleratze konbentzionala zenbait espezialitate medikotan (696 ohe guztira).

 ■ Ospitaleko larrialdiak.

 ■ Eguneko ospitaleratzea.

 ■ Etxeko ospitaleratzea Bilbo eta Alonsotegiko udalerrientzat.

 ■ Diagnosi- eta terapia-prozedurak, hala medikoak nola kirurgikoak, zenbait zerbitzu kliniko orokorretan.

 ■ Erreferentziako zerbitzu klinikoak zenbait espezialitatetan beste lurralde batzuetako populazio 
heldua eta haurrak artatzeko (gure erreferentziako populazioaz gainera), baita tratamenduei eta 
azterlanei dagokienean ere.

 ■ Errehabilitazio-zerbitzuak.

 ■ Osasun Mentalaren arreta.
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Bezeroen Arretarako Eremuko zerbitzuak  

 ■ Harrera eta informazioa.

 ■ Hitzorduak.

 ■ Iradokizunak, kexuak eta erreklamazioak aintzat hartzea.

 ■ Beste administrazio-izapide batzuk.

Gizarte-laguntza

 ■ Prebentzioko eta zuzenketako gizarte esku-hartzea arriskuko egoeren aurrean. 

 ■ Koordinazio soziosanitarioa. 

Gradu aurreko eta gradu ondoko irakaskuntza osasun arloko hainbat espezialitatetan

 ■ Erizaintzako Unibertsitate Eskola.

 ■ Medikuntza eta Odontologia Fakultatea.

 ■ Farmazia Fakultatea.

 ■ Lanbide Heziketako ikastetxeak.

Hainbat espezialitatetako profesionalen prestakuntza:

 ■ Medikuntza.

 ■ Farmazia.

 ■ Biologia.

 ■ Psikologia.

 ■ Emaginak.

Ikerkuntza kliniko-epidemiologikoa

Lortutako emaitzak
Hasteko, esango dugu 2019ko programa-kontratuak berrikuntza batzuk sartu dituela ebaluazioan, 
Osasun Sailak osasun-arazo jakinei ematen dien interes estrategikoa indartzearren. Hona hemen 
nabarmenenak:

 ■ Euskadiko Plan Onkologikoa garatzea

 ■ Estrategia hauek bultzatzea:

 ■ Genero-indarkeria.

 ■ Antibiotikoen erabilera optimizatzeko programa.

 ■ Adingabeen eta alkoholaren programa.

 ■ Nahasmendu mental larria duten pazienteen osasun fisikoa hobetzea.

 ■ Bularreko minbizia hautemateko eta prebenitzeko eraginkortasuna hobetzea.

Ondoren ikusiko ditugu 2019ko programa-kontratuaren ebaluazioari dagozkion emaitza batzuk, bera 
egituratzen duten 9 dimentsioetako bakoitzean (guztira, 225 neurketa-adierazle), bai eta TopDown 
eta BottomUp proiektuetan ere (ESIan interes estrategiko handiko proiektu asistentzialak ezartzeari 
buruzkoak). Gehienez 100 puntu lortu ahal izango dira.

Hurrengo irudian islatzen da Bilboko ESIak aipatutako 9 dimentsioetan lortu duen puntuazio globalen 
konparazioa, baita Osakidetzako ESIen batez bestekoa ere.
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2019ko programa-kontratua

 Bilbo-Basurtu 
ESIaren puntuazioa 

(100 p. gehienez)

Antzeko ESIen BATEZ

BESTEKO puntuazioa

1. BALIABIDEAK 68,19 73,63

2. ZERBITZUAK 90,38 82,27

3. ARRETA INTEGRATUA 78,48 77,31

4. SEGURTASUNA 84,93 84,67

5. ERAGINKORTASUNA 75,22 67,43

6. EKITATEA 72,38 68,17

7. PAZIENTEETAN ARDAZTUA 88,79 85,63

8. IRISGARRITASUNA ETA ITXARON-ZERRENDAK 84,33 85,08

9. EFIZIENTZIA 61,02 65,68

Puntuazio horiei gehitu behar zaie Basurtuko Erakunde Sanitario Integratuak 2019an aurkeztu zituen 
10 BottomUp eta TopDown proiektuen ebaluazioan lortutakoa: 12,47, 15 puntu posibleetatik.

Hala, Bilbo-Basurtuko ESIak 78,34 puntu lortu zituen 2019ko programa-kontratuaren ebaluazioan (100 
puntutik). Osakidetzako ESIen batez bestekoa 76,37 puntu izan zen.

Amaitzeko, hurrengo irudian, BBko ESIaren eboluzioa ikusiko dugu, azken urteotan aipatutako 9 di-
mentsioetako bakoitzean.

2017 2018 2019

OROKORRA 64,2 74,55 78,34

1. BALIABIDEAK 41-50 21,53 68,19

2. ZERBITZUAK 81-90 76,8 90,38

3. ARRETA INTEGRATUA 71-80 71,78 78,48

4. SEGURTASUNA 61-70 84,7 84,93

5. ERAGINKORTASUNA 61-70 67,89 75,22

6. EKITATEA 71-80 90,14 72,38

7. PAZIENTEETAN ARDAZTUA 71-80 81,29 88,79

8. IRISGARRITASUNA ETA ITXARON-ZERRENDAK 81-90 80,51 84,33

9. EFIZIENTZIA 61-70 73,76 61,02
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Bilbo-Basurtu ESIko 2019ko kudeaketa-plana: 
Amaitu diren edo egiten ari diren ekintza 
lehenetsiak, erronka estrategikoaren arabera

1. erronka. Pertsona eta osasun-emaitzak ardatz dituen arreta

 ■ Pazientearen Segurtasun Plana (Bilbo-Basurtuko ESI, 2019), 15 lan-lerro dauzkana.

 ■ Euskadiko Onkologia Plana hedatzea.

 ■ PAA (Prozesu arin automugatuak) artatzeko proiektua pixkanaka hedatzea lehen mailako arretako 
erizaintzan.

 ■ Batzorde kirurgikoa sendotzea, prozesuaren barruan hobekuntzak egiteko (irisgarritasuna eta 
itxaron-zerrenda, patologien araberako zirkuitu kirurgikoak…)

 ■ Bilbo-Basurtuko ESIan genero-indarkeriari buruzko estrategia korporatiboa bultzatzea.

 ■ Pazienteei egindako SMS bidalketen kopurua handitzea, hitzorduak gogorarazteko.

2. erronka. Osasunaren sustapena eta gaixotasunaren prebentzioa

 ■ Tabakoaren mendekotasuna guztiz gainditzeko estrategia indartzea.

 ■ LMAUetako Esku-hartze Komunitarioen Programa.

 ■ Ume osasuntsuarentzako arreta pediatrikoa egokitzea eta estandarizatzea lehen mailako arreta 
unitate guztietan, erizaintzako profesionalen protagonismoa indartzearren.

 ■ Umetoki-lepoko minbiziaren populazio-baheketako programa ezartzea.

 ■ Zaintzaile informalei prestakuntza ematea, Santa Marinako Ospitalearekin koordinatuta, eta 21 
eguneko proiektua (paziente kronikoen osasun-ohiturak aldatzeko heziketa).

 ■ Adingabeen alkohol-kontsumoa saihesteko estrategia bultzatzea.

3. erronka. Integrazio asistentziala eta kronikotasuna

 ■ Koordinazio soziosanitarioa bultzatzea: akordio protokolizatuak areagotzea adinekoen egoitzekin, 
eta, horietan dauden pazienteen% 75ek parte hartzea.

 ■ Bronkiolitis Akutuari Arreta Integratua emateko Ibilbidea abiaraztea.

 ■ Bilbo-Basurtuko ESIko Patologia Osteomuskularreko Unitatea sendotzea.

 ■ Familia-medikuak zuzenean eskatu ahal dituen proba osagarrien katalogoa zabaltzea.

 ■ Kontsulta ez presentzialei (KEP) bultzada ematen jarraitzea, non osasun-profesional batek, egin 
beharrean…

4. erronka. Kudeaketa korporatiboaren kultura eraikitzen diharduten profesionalak

 ■ Hobekuntza-arloei heltzea, pertsonen gogobetetasunari buruzko 2018ko inkestan jasotakoari jarraiki.

 ■ Enplegatuaren Ataria bultzatzea, langileen lizentziak, oporrak, baimenak eta kontratazioak eskat-
zeko eta kudeatzeko.

 ■ ESIan sendotzea Aldi baterako barne-mugikortasuna (ABM) eta behin betiko barne-mugikortasun 
(BBM) prozesu irekia eta iraunkorra.

 ■ ESIko VI. Prestakuntza Jardunaldiak.

 ■ Bideokonferentzia bidezko prestakuntza-jarduerak eta ezagutzaren kudeaketa-jarduerak bultzatzea.

 ■ ESIko unitate eta zerbitzuetan, helburu espezifikoak dituzten laneko arriskuen prebentziorako planak.
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5. erronka. Kudeaketa aurreratu iraunkorra eta modernizazioa

 ■ Ekipamendu eta azpiegitura berriak: erresonantzia magnetikoa, Gammakamera, Deustuko an-
bulatorioko erradiologia digitaleko gela, azeleragailu lineala, brakiterapia, heldutako pazienteak 
identifikatzeko totemak.

 ■ MAPAC (Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica) Batzordea bultzatzea, Osasu-
nean “desinbertsioa” bultzatzeko talde aditu bezala (praktika klinikorik ez egitea egiaztaturik gabe 
komenigarritasun eta eraginkortasunaren ebidentzia).

 ■ Gaixoak sinatu behar dituen baimen informatuetan sinadura biometrikoa (digitala) ezartzeari 
bultzada ematea.

 ■ ESIko ekipo informatikoak pixkanaka berritzea.

 ■ Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren (KAE) arabera URREZKO A lortzea.

 ■ Hondakinen kudeaketa egokia sustatzea.

6. erronka. Berrikuntza eta ikerketa

 ■ I+G+b proiektuak bultzatzea. BottomUp proiektuak, elkarlanean industriarekin, elkarteekin, saiakuntza 
klinikoekin, ikerketa-proiektuekin, APP berriekin...

 ■ Bilbo-Basurtuko ESIak eskuratzea 166002:2014 UNE arauaren ziurtagiria, “I+G+b arloko kudeake-
ta-sistema”.

 ■ Ideia berritzaileak sortzeko bultzada: “Parte Hartu” programa, ideia-formularioa ESIaren Intraneten.

 ■ ESIaren VI. jardunaldia zientifikoa eta berrikuntzakoa egitea.

 ■ Beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako jarduerak: Deustuko Unibertsitatearekin, BIOEF, 
HOPE Lanbide Truke Programa Europarra …
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Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- eta egitura-
adierazle nagusiak

Jarraian, zenbait magnitude eta emaitza azaltzen dira modu orokorrean, Bilbo-Basurtu ESIaren irudia 
eskaintzeko:

 J102-7, 102-8, 201-1, 201-4

Ekonomia eta finantzen arloa

Emaitza-kontua
Zenbatekoa 

2019
Zenbatekoa 

2018
Zenbatekoa 

2017

Alde 
absolutua

2019/2018

Diru-sarrerak 430.726.303 412.137.253 405.369.414 18.589.050

Dirulaguntzak eta laguntza publikoak 181.008 235.418 238.869 -54.410

Ikerkuntzarako eta prestakuntzarako laguntza 
pribatuak 142.061 45.264 16.234 96.797

Gastuak 429.361.965 412.144.609 405.365.306 17.217.356

Hornitzaileak (Negozio-bolumena) (1) 134.025.935 131.547.788 128.606.590 2.478.147

Soldatak (2) 230.803.240 218.945.502 219.237.447 11.857.738

Prestazio sozialak (3) 3.444.021 2.416.406 1.309.241 1.027.615

Zergak – gizarte-aseguruak 62.599.936 58.087.991 56.732.387 4.511.945

Galera (-) / irabazia (+) 1.364.339 -7.356 4.108 1.371.695

(1) 2019ko fakturak.
(2) Kontuan hartzen dira soldatak eta ordainsariak, kalte-ordainak eta irakaskuntza.
(3) Kontuan hartzen dira gizarte-ekintza, pentsiodunak, Itzarri BGAE eta beste kontzeptu batzuk.

Asistentzia-jardueraren datuak 
 ▼ Laguntza-arloa: Kontsultak

2016 2017 2018 2019

Aldakuntza

2019/2018

Ospitaleko kontsultak
Lehenengo kontsultak 179.430 177.501 173.479 175.203 %0,99

Ondorengo kontsultak 541.657 566.877 583.541 598.042 %2,49

Kontsulta ez-presentzialak 18.980 21.815 24.014 32.130 %33,80

Ospitaleko kontsultak, guztira 740.026 764.043 780.798 805.375 %2,19

Lehen Mailako Arretako kontsultak
Medikuntzako kontsultak 1.560.996 1.555.281 1.571.786 1.537.310 %-2,19

Pediatriako kontsultak 265.813 262.881 259.744 238.310 %-8,25

Erizaintzako kontsultak 690.099 701.999 689.229 688.440 %-0,11

Kontsultak emaginarekin 91.889 94.310 95.138 102.389 %7,62

Lehen Mailako Arretako kontsul-
tak, guztira 2.656.826 2.657.469 2.666.303 2.566.449 %-3,75

Kontsultak, guztira 3.396.852 3.421.512 3.447.101 3.371.824 %-2,18
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 ▼ Asistentzia-arloa: Larrialdiak

2016 2017 2018 2019

Aldakuntza

2019/2018

Ospitaleko kontsultak
BUOko larrialdiak, guztira 129.851 131.380 135.714 136.733 0,75

Ospitaleratutako larrialdiak 21.199 21.539 21.603 21.417 %-0,86

Ospitaleratutako larrialdiak (%) %16,33 %16,39 %15,92 %15, 66 %-1,60

Lehen Mailako Arretako larrial-
diak, guztira 115.402 117.095 110.053 108.156 -1,72

EAG medikuntza 70.813 73.199 71.480 70.242 %-1,73

EAG erizaintza 44.589 43.896 43.896 37.914 %-1,72

Larrialdiak, guztira 245.253 248.475 245.766 244.889 %-0,4

 ▼ Asistentzia-arloa: Ospitalizazioa

2016 2017 2018 2019

Aldakuntza

2019/2018

Ohe kopurua 603 622 620 621 %0,19

Altak 37.455 38.322 38.379 39.038 %1,72

Batez besteko egonaldia 4,81 4,74 4,58 4,50 %-1,64

Erditzeak 2.400 2.310 2.245 2.263 %0,80

Zesareak (%) 12,00% %14,68 %15,10 %14,54 %-3,72

Programatutako ebakuntzak
19.903 21.295

18.055
(21.639)

19.827
(24.046)

%9,81
(%11,12)

Urgentziazko ebakuntzak 2.692 2.988 3.108 3.074 %-1,09

Kirurgia txikia 4.104 3.718 4.059 3.996 %-1,55

Ebakuntzak, guztira 26.699 28.001 25.222 26.897 %6,64
KHA-Kirurgia Handi Anbulatorioa (%) 59,76% %62,27 %54,37 %56,42 %3,78

Inyecciones intravítreas --- --- 3.523 4.219 %19,76

Interbentzioak  
guztira + 
intrabitreoak

--- --- 28.745 31.116 %8,25

 ▼ Kirurgiako itxarote-zerrendako atzerapena (egunak)
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 ▼ Kirurgiako itxarote-zerrendan dauden pazienteak
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 ▼ Lehen Mailako Arretako lehentasunezko eskaintzaren emaitzak  

Puntuen ebaluazioa
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1 – Minbizia, guztira 32,97 52,42 48,63 103,00 38,94

Minbizia
11 Tabakismoa, guztira 36,22 59,56 55,01 56,00 31,08

12 Umetoki-lepoko minbizia, guztira 16,73 16,73 16,73 47,00 7,86

2 – Kardiobaskularra, guztira 46,93 57,49 55,47 152,00 81,79

Kardiobaskularra

21 Arrisku kardiobaskularra, guztira 34,67 34,67 34,67 55,00 19,70

22 Hipertentsio arteriala, guztira 53,75 63,64 63,15 58,00 40,78

23 Obesitatea, guztira 41,02 63,91 55,79 39,00 21,32

3 – Diabetes mellitusa, guztira 49,03 58,24 58,24 60,00 40,67

Diabetes mellitusa 31 Diabetesaren kontrola eta tratamen-
dua, guztira 49,03 58,24 58,24 60,00 40,67

4 – Osasun mentala eta droga-abusua, guztira 25,24 47,99 46,43 57,75 24,67

Osasun mentala eta droga abusua

41 Alkohol-abusua, guztira 35,44 36,77 36,77 17,20 3,41

42 Depresioa, guztira 1,64 32,77 32,77 12,60 4,13

44 Dementzia, guztira 26,84 66,83 62,93 27,95 17,13

5 – Gaixotasun kutsakorrak, guztira 23,05 23,05 22,35 44,00 10,14

Gaixotasun kutsakorrak 52 Tetanos eta difteriaren txertaketa, 
guztira 23,05 23,05 22,35 44,00 10,14

6 – Umeen arreta, guztira 70,59 76,25 76,25 148,65 117,25

Haurren arreta

61 Amagandiko edoskitzea sustatzea, 
guztira 89,37 89,37 89,37 33,00 29,49

62 Umeen azterketa, guztira 67,76 67,76 67,76 36,00 24,39

63 Umeen asma, guztira 55,32 75,11 75,11 34,65 27,33

64 Umeen istripuen prebentzioa, guztira 80,07 80,07 80,07 45,00 36,03

7 – Helduen arreta, guztira 46,81 64,97 51,87 177,97 92,33

Helduen arreta

71 Segurtasuna sexu-jardueretan, guztira 30,54 30,54 30,54 37,00 11,30

72 Asma, guztira 46,71 76,97 76,97 32,97 26,03

73 BGBK, guztira 58,40 68,07 38,84 48,00 19,30

74 Etxeko paziente kronikoak, guztira 52,21 70,05 57,48 45,00 26,41

75 Bizitza-amaieran dauden pazienteak, 
guztira 0,12 61,97 61,97 15,00 9,30

Ateratako puntuak Puntu posibleak Lortutako portzentajea

405,80 (media de Osakidetza 390,36) 743 54,62

Lortutako portzentajea (2016): % 60,58

Lortutako portzentajea (2017): % 61,51

Lortutako portzentajea (2018): % 59,89
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Gogobetetasun-pertzepzioaren emaitzak gure zerbitzuekin

Bilbo-Basurtu ESIak neurtu eta ebaluatu egiten du aldizka gure bezeroek ematen zaizkien zerbitzuei 
buruz duten gogobetetasuna, informazio-iturri giltzarria baita gure etengabeko hobekuntzarako.
Bezeroen urteroko Gogobetetasun Inkestak (BGI) dira, oraindik ere, arlo honetako tresna printzipala. 
Inkesta desberdinak erabiltzen ditugu ebaluatu nahi ditugun zerbitzuen arabera, guztiek ere izaera 
korporatiboa dutelarik, hau da, galdera gehienak berdinak dira Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde 
batzuek erabiltzen dituztenekiko, eta hori oso baliagarria da gero emaitzak alderatzeko orduan.
Hona hemen zenbait emaitza; esanguratsuak dira biztanleria-bolumenari eta Bilbo-Basurtu ESIko 
zerbitzu nagusien galderen globaltasunari dagokienez:

Itema
2016ko 

emaitza
2017ko 

emaitza
2018ko 

emaitza
2019ko 

emaitza

Osakidetzako 
ESIen 201ko 

batezbestekoa

Ospitaleratutako pazienteen balorazio orokor ona jasotako laguntzari buruz %97,9 %96,5 %97,8 %97,2 %97,7

Balorazio orokor ona ospitaleko larrialdi-zerbitzuetan (helduak) jasotako laguntzari 
buruz %92,6 %93 %93,2 %93,3 %94,4

Balorazio orokor ona ospitaleko larrialdi-zerbitzuetan (pediatria) jasotako laguntzari 
buruz %93 %97,6 %99 %95 ND

Balorazio orokor ona ospitaleko pediatria-zerbitzuetan jasotako laguntzari buruz %97 NA %97,8 NA NA

Pazienteen balorazio orokor ona osasun-zentroan jasotako laguntzari buruz %97,5 96 %97 %95 %96,1

Pazienteen balorazio orokor ona osasun-zentroan (pediatria) jasotako laguntzari 
buruz NA %95,5 NA %98 %96,5

Pazienteen balorazio orokor ona jasotako arretari buruz (ospitalearteko kontsultak) NA %97,64 NA %97,5 %97,7

Pazienteen balorazio orokor ona jasotako arretari buruz (Kirurgia handi anbulatorioa) NA %98,5 NA %99 %98,9

Pazienteen balorazio orokor ona bere etxean jasotako arretari buruz (Etxeko 
ospitalizazioa)5 %100 NA %99 NA NA

Erreklamazioen eta iradokizunen kexei dagokienez, aurtengo emaitzak:

Lehen mailako arreta

 ■ Erreklamazioak: 1753

 ■ Kexak: guztira 41

 ■ Ebazteko batez besteko atzerapena: 9,77 egun (11,19 egun 2018an)

Arreta espezializatua

 ■ Erreklamazioak: 4.648

 ■ Kexak: 302

 ■ Ebazteko batez besteko atzerapena: 11,62 egun (2018an 9,79 egun)

OHARRA: Kexen eta erreklamazioen guztizko bolumenaren arloan ez da aurreko urteekin alderatzeko 
daturik aurkeztu, zeren 2019an erregistro-programa berri bat ezarri baita, eta horrek aldatu egin baitu 
kexen eta erreklamazioen kudeaketa, bai antolamenduaren ikuspegitik, bai erregistroen ikuspegitik.
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Ezagutza zabaltzeko jarduerak 

Jarduera 2016 2017 2018
Argitaratutako artikuluak 178 175 149

Argitaratutako artikuluak, inpaktu-faktorea dutenak (ISI) 115 131 109

Argitaratutako artikuluak, Q1 + !2 lortu dutenak 71 90 63

Lehen egilea, Bilbo-Basurtu ESIkoa 60 55 47

Zerbitzuen arteko lankidetzan egindako artikuluak 27 26 30

Beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako artikuluak 138 141 122

Ekitaldi nazionaletan egindako ekarpenak 858 863 636

Nazioarteko ekitaldietan egindako ekarpenak 145 152 191

Ekarpenak, guztira 1003 1015 827
Lehen egilea, Bilbo-Basurtu ESIkoa 819 806 620

Bilbo-Basurtu ESIaren zerbitzuen arteko elkarlana 154 167 133

Beste erakunde batzuekin egindako elkarlana 283 294 279

Horrez gain:  

 ■ 4 doktore-tesi irakurri dira.

 ■ Gure profesionalak elkarlanean aritu dira 14 libururen eta 23 liburu-kapituluren argitalpenean.

OHARRA: Ekainean/uztailean ESIko liburutegiak jasotakoa bidaltzen zaie erabiltzaileei, zerbitzuari loturiko 
datuak zuzendu edo gehitu ditzaten. Maiatzean/ekainean aurreko urteko inpaktu-faktorea argitaratu 
ohi da, eta, beraz, datu horiek gehitzen zaizkio memoriari, ISIn argitaratu ondoren (JRC).

Irakaskuntza-eremua

 ▼ Erizaintzako ikasleak
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 ▼ Medikuntzako eta erizaintzako egoiliarrak
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Pertsonaleko arloa 

 ▼ Langile estrukturalak eta behin-behinekoak 2019/12/31n

% 100EAN LANEAN ARI DIREN PERTSONAK
2018 2019 19/18

Kategoria Iraukorrak
Aldi 

baterakoak Guztira Iraukorrak
Aldi 

baterakoak Guztira Guztira % 
Osasun-arloko langilea 2.339 1.669 4.008 2.386 1.718 4.104 2,42
Liz. asistentz. 833 442 1.275 863 442 1.305 2,31

Zuzendariorde medikoa 3 0 3 3 0 3 -7,99
Zerbitzuburua 30 0 30 32 0 32 6,34
Atalburua 71 0 71 67 0 67 -6,26
Ondokoa/goi-mailako tituluduna 722 264 986 756 253 1.009 2,36
Kupoko titularra 6 0 6 4 0 4 -25,49
Kupoko laguntzailea 1 0 1 1 0 1 -18,55
BAMEa  0 178 178 0 188 188 5,99

Osasun-arloko teknikaria 1.091 858 1.949 1.099 891 1.990 2,10
Erizaintzako zuzendariordea 2  0 2 2 0 2 0,00
Ondokoa 6 0 7 7 0 7 7,99
Gainbegiralea 87 0 87 85 0 85 -2,59
Emagina 48 27 75 49 30 79 5,26
Fisioterapeuta 29 32 61 31 27 58 -4,80
Beste diplomadun batzuk 2 2 4 2 2 4 12,16
EUDa 801 681 1.482 803 708 1.510 1,92
Teknikari espezialista 0 9 9 0 10 10 11,00
Teknikari espezialista 117 107 223 122 113 235 5,32

Osasun-laguntzailea 415 368 783 424 386 810 3,36
Erizaintza-laguntzailea 415 368 783 424 386 810 3,36

Langile ez-sanitarioa 746 445 1.191 759 482 1.241 4,19
Zuzendaritzako kidea 6 0 6 6 0 6 1,41
Administrazioa 429 182 610 426 204 630 3,20

Kudeaketako zuzendariordea 3 0 3 3 0 3 2,92
Administraria 426 182 607 423 204 627 3,20

Tek. profesionala eta ofiziala 58 23 81 61 27 88 7,55
Tek. profesionala eta ofiziala 58 23 81 61 27 88 7,55

Zeladorea eta langilea 254 240 494 266 251 518 4,89
Zeladorea 173 153 326 180 157 338 3,53
Langilea 81 86 167 86 94 180 7,55

Guztizko orokorra 3085 2114 5199 3145 2200 5345 2,82
Lan egindako egunak eta okupazioaren % kontuan hartuta. Urte osoa hartzen da kontuan.

Iraunkorrak: finkoak + bitartekoak.     
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 ▼ Langileen adin-piramidea 
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 ▼ Egiturazko plantillaren banaketa adinaren arabera (Finkoak + Bitartekoak)

Batez besteko adina guztira 52,81

Emakumeen batez besteko adina 52,35

Gizonen batez besteko adina 54,41

 ▼Pertsona-kopurua, urteko azken egunean, lan egindako denbora eta lanaren ehunekoa kontuan hartu gabe

2017 2018 2019
G E Σ % G E Σ % G E Σ %

Fakultatibo med.-tekn. 343 522 865 %25,13 336 537 873 %25,53 336 558 894 %26,04

Osasun-arloko teknikaria 121 1633 1754 %50,96 126 1604 1730 %50,58 124 1606 1730 %50,39

Langile ez-sanitarioa 307 516 823 %23,91 304 513 817 %23,89 294 515 809 %23,57

Guztira 771 2671 3442 %100,00 766 2654 3420 %100,00 754 2679 3433 %100,00

 ▼ Plantilla kontsolidatuak egiturazko plantillaren aldean duen pisu espezifikoa

2017 2018 2019
G E Σ % G E Σ % G E Σ %

Finkoak 656 2123 2779 %77,73 639 2083 2722 %75,67 611 2045 2656 %73,68

Bitarteko langileak 115 548 663 %18,55 127 571 698 %19,41 143 634 777 %21,55

Finkoak + Bitartekoa 771 2.671 3442 %96,28 766 2.654 3420 %95,08 754 2.679 3433 %95,23

Guztira 3575 3597 3605

 ▼ Langile finkoek aldi baterakoen aldean duten pisu espezifikoa

2017 2018 2019
G E Σ % G E Σ % G E Σ %

Finkoak 656 2123 2779 %65,10 639 2.083 2.722 %62,77 611 2045 2656 %60,12

Bitarteko langileak 115 548 663 %15,53 127 571 698 %16,10 143 634 777 %17,59

Finkoak+bitartekoak, guztira 771 2671 3442 %80,64 766 2654 3420 %78,87 754 2679 3433 %77,70

Aldi baterakoak (BAMErik gabe) 147 679 827 %19,36 172 744 916 %21,13 201 784 985 %22,30

Guztira 918 3350 4269 %100,00 938 3398 4336 %100,00 955 3463 4418 %100,00



23

Nor gara?

Gizarte-erantzukizunari buruzko 2019ko memoria Bilbo-Basurtuko Erakunde Sanitario Integratua

 ▼ Langile kopurua guztira, lan-kontratu motaren arabera (jardunaldiaren %) eta 
sexuaren arabera

2018 2019

Finkoak Bitartekoak  Aldi 
baterakoak Ordezkoak Finkoak Bitartekoak  Aldi baterakoak Ordezkoak

Ordutegiaren ehunekoa G E G E G E G E G E G E G E G E

% 1etik % 32ra 44 219 4 16 28 168 2 9

% 33 1 16 114 1 5 18 101 2

% 34tik % 49ra 1 7 33 1 2 5 37 1

% 50 6 65 23 8 92 18 10 79 3 19 12 92 3 36

% 51etik % 99ra 24 133 3 43 24 106 32 235 20 123 2 50 28 116 26 183

% 100 562 1665 124 503 282 1062 89 363 552 1700 138 565 309 1107 85 413

Guztira 636 2083 127 570 341 1423 122 622 610 2072 143 634 374 1465 115 634

Pertsona kopurua, urteko azken egunean.

Gardentasuna: Zerbitzuen Gutuna 
Bestalde, nabarmendu behar da Bilbo-Basurtu ESIak AENORen UNE 93200 ziurtagiria lortu duela bere 
Zerbitzu Gutunagatik. ESIak neur daitezkeen eta aldizka ebaluatzen diren kalitate-estandar batzuen arabera 
emango dituen zerbitzuak jasotzen ditu esplizituki eta publikoki.

Hurrengo irudian, 2019ko konpromisoak eta emaitzak adierazten dira. Betetze-maila ona bada ere, konpromi-
soetako bitan ez da lortu helburua. Ondorioz, zenbait neurri aztertu eta erantsi dira horiek zuzentze aldera. 

Gutunaren konpromisoa
Erreferentziako 
zerbitzua Adierazleak 

Informazioa 
noizero

2019ko 
helburua

2019ko 
emaitza Oharrak

Gure konpromisoa da  Lehen Mailako Arretako 
Unitate guztiek urtero gutxienez hezkuntzari eta 
osasunaren sustapenari eta gaixotasunaren 
prebentzioari zuzenean lotuta dagoen talde-jar-
duera bat egitea.

Osasunerako susta-
pena, prebentzioa eta 
hezkuntza

Urtean gutxienez talde-jar-
dueraren bat burutzen 
duten LMAUen %

Urtero % 100 GAINDITUA: % 100

Gure erabiltzaileen % 100i bermatzen diegu 
osasun-balorazioa (aurrez aurrekoa edo telefono 
bidezkoa), gure osasun-zentroetan ordutegi 
normalizatuan, baldin eta erabiltzaileak uste 
badu, beharrizana dela-eta, ezin duela itxaron 
beste egun batean arreta jaso arte.

Gaixo akutu eta 
kronikoen arreta eta 
jarraipena, zentroan 
eta etxean

Pazienteak eskatzen duen 
egunean bertan hitzordu 
atzeraezinak behartzeko 
aukera duten agenda medi-
ko eta pediatrikoen%

4 hilean behin % 100

GAINDITUA
2019 lauhilekoka Atze-
rap. 1. lauh.: % 100
Atzerap. 2. lauh.: % 100
Atzerap. 3. lauh.: % 100

2020an berrikusi beharreko 
konpromisoa (mantentzea), 
emaitza onak eta iraunkorrak 
ikusita

Gure emaginek astelehenetik ostiralera eta 
8:00 – 20:00 artean amaren eta haurren arreta 
eskainiko dutela bermatzen dugu, Osakidetzako 
Bilbo-Basurtuko ESIko osasun-zentroren batean.

Haurdunaldi, amata-
sun-prestakuntza eta 
erditze ondokoaren 
arreta

Nahi den ordutegian arreta ez 
emateagatik jasotako errekla-
mazioen tasa 10.000 biztanleko

Urtero

<0.05/10.000
GAINDITUA
0 erreklamazio

2020an berrikusi beharreko 
konpromisoa (mantentzea), 
emaitza onak eta iraunkorrak 
ikusita

Erditzea prestatzeko ikastaroak euskaraz eskaint-
zeko konpromisoa hartzen dugu, hala nahi duten 
emakume/bikote guztientzat.

Nahi den hizkuntzan arreta ez 
emateagatik jasotako errekla-
mazioen tasa 10.000 biztanleko

<0.05/10.000
GAINDITUA
0 erreklamazio

Gure emakume/bikote guztiei bermatzen diegu gure 
emaginekin kontsulta aurrekontzepzionala egitea. 
Bertan, koordinatutako eta protokolizatutako jarduera 
batzuen bidez, emakumearen eta haren ondorengoen 
osasuna sustatuko da, bai eta etorkizunean haurdun 
geratzeko plangintza hobea egin ere.

Aurrekontzepzio-kontsultaren 
eskaintza duten emaginen 
agenden %

% 100
GAINDITUA
% 100

2020an berrikusi beharreko 
konpromisoa (mantentzea), 
emaitza onak eta iraunkorrak 
ikusita

Erditzearen eta jaioberriaren arreta kalitatezkoa 
eta segurua izango dela bermatzen dugu, bertan 
esku hartzen duten arreta-maila desberdinetako 
profesionalen artean nabarmen koordinatutako 
eta protokolo bidezko jarduera-prozesu batean 
oinarrituta.

Erdiberrien urgentziazko 
berrospitaleratzeen % < 30 
egunen buruan

<2%
GAINDITUA
% 0,80

Episiotomien % erditze 
eutozikoetan (normalak) <20%

GAINDITUA
% 6,03

Jaioberrien morbilitatea ospita-
leratu gabeko umeen artean <% 1,6 Egiteke
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Gutunaren konpromisoa
Erreferentziako 
zerbitzua Adierazleak 

Informazioa 
noizero

2019ko 
helburua

2019ko 
emaitza Oharrak

Gure konpromisoa da erabiltzaileen% 100ek 
erauzketa analitikorako hitzordua osasun zen-
troan eskatu eta gehienez 4 egun balioduneko 
epean jasota izatea.

Zitazioa 

Erauzketa analitiko bat 
egiteko 4 eguneko atze-
rapena gainditzen duten 
neurketen %

4 hilean behin % 0

GAINDITU GABEA
2019 lauhilekoka 
Atzerap. 1. lauh.: % 9,36
Atzerap. 2. lauh.: % 1,9
Atzerap. 3. lauh.: % 4,19

Zuzenketa-ekintzen Plana ireki 
da 2020an.
Aurreko urteko emaitzak 
zertxobait hobetzea lortu 
duten ekintzak burutu dira 
2019an.
2020an, konpromisoaren 
xedea berrikustea da asmoa, 
oraingo % 0 lortzea ezinezkoa 
dela behin eta berriro 
nabarmen geratu ostean 
azken urteotan.

Osasun-zentroko erabiltzaileak etxean osasun-la-
guntza akutua izateko egiten dituen eskaera 
guztiak osasun-profesional batek baloratuko 
dituela bermatzen dugu.

Gaixo akutu eta 
kronikoen laguntza eta 
jarraipena, zentroan 
eta etxean

Erregistratutako 1.000 
etxe-abisuko ematen den 
erreklamazio-tasa

4 hilean behin <0.1/1.000
GAINDITUA
0 erreklamazio

2020an berrikusi beharreko 
konpromisoa (mantentzea), 
emaitza onak eta iraunkorrak 
ikusita

Gure konpromisoa da familia-medikuak 
osasun-zerbitzua euskaraz emateko aukera es-
kaintzea erabiltzaileei,  % 100ean, osasun-txarte-
laren (OTI) alta ematean eta aldatzean.

Beste izapide adminis-
tratibo batzuk

Mediku euskaldunak ez 
artatzeagatik egindako 
erreklamazioen kopurua

4 hilean behin 0 erreklamazioa
GAINDITUA
0 erreklamazio

Gure konpromisoa da gure jardueren jasangarri-
tasunarekin dugun konpromisoarekin jarraitzea, 
aurreko urtearekin alderatuta, gure ospitalez 
kanpoko zentroetan erabiltzaile bakoitzeko 
kontsumo elektrikoa murriztu edo mantenduta. Iraunkortasunarekiko 

konpromisoa

Elektrizitatearen kontsumoa 

Urtero
Aurreko urteko 

emaitza murriztea 
edo mantentzea

0,5443 kWh/ erabiltzai-
leko (murrizketa % 2,85)

Gure konpromisoa da jardueren jasangarrita-
sunarekin dugun konpromisoarekin jarraitzea, 
hondakinen bereizketa hobetuta eta gure 
ospitalez kanpoko zentroetan “zabor orokor” gisa 
bildutako produktuen kopurua murriztuta.

“Zabor orokorra”-ren 
kopurua

93261,7 kg (murrizketa 
% 4,30)

Gure konpromisoa da Bilbo-Basurtuko ESIrekin 
lotura duten bezeroek eta erabiltzaileek jarritako 
erreklamazioen % 90 gutxienez idatziz erantzutea 
25 egun naturaleko edo gutxiagoko epean, gure 
zentro eta zerbitzuetako edozeinetan erregistrat-
zen direnetik hasita.

Iradokizun, kexa eta 
erreklamazioen arreta

Iradokizun, kexa eta 
erreklamazioen arreta 4 hilean behin >% 90,00

GAINDITU GABEA 3. 
Lauhil.
1. lauhil.: % 93,37
2. lauhil.: % 91,73
3. lauhil.: % 88,80

Zuzenketa-ekintzen Plana ireki 
da 2020an

Gure konpromisoa da erradiodiagnostikoko zer-
bitzuek azkar erantzutea, ospitalean ospitaleratu-
tako pazienteei miaketak egin behar zaizkienean 
(batezbesteko atzerapena <=72 ordu)

Prozedura diagnostiko 
eta terapeutikoak

Ospitaleratutako 
pazienteen miaketa egiteko 
eskaeraren eta probaren 
arteko batez besteko 
atzerapena

Urtero <=72 ordu
GAINDITUA
16,54 ordu batez beste 
X izpi sinplean

11.280 X izpi sinple egin ziren 
2019an

Gure konpromisoa da ospitale-arreta etxean 
bertan jaso dezaketen pazienteei kalitatezko 
zerbitzu segurua eskaintzea, eta arreta berezia 
jartzea berriz gaixotzea saihesteari,  berriro os-
pitaleratu ez behar izateko (programatu gabeko 
berrospitaleratzeen tasa <% 6).

Etxeko ospitalizazioa Programatu gabeko berros-
pitalizatuen % Urtero <% 6 GAINDITUA: % 5,6

Gure konpromisoa da ospitale-arreta jaso 
dezaketen pazienteei zerbitzu segurua eta arina 
ematea, solairuan ospitaleratu beharra izan 
gabe, diagnostiko eta tratamendu zehatzen 
koordinazio eta arintasuna nabarmenduta (batez 
besteko egonaldia < = 160 minutu).

Eguneko ospitalizazioa 
Batez besteko egonaldi glo-
bala (minutuak) Eguneko 
Ospitaleko unitatean

Urtero <=160 minutu
GAINDITUA
119,77 minutu
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Gutunaren konpromisoa
Erreferentziako 
zerbitzua Adierazleak 

Informazioa 
noizero

2019ko 
helburua

2019ko 
emaitza Oharrak

Gure konpromisoa da gaixotasunari buruzko 
informazio argia eta zehatza ematea eta erabilt-
zaileen batez besteko gogobetetasuna % 90ekoa 
edo handiagoa izango izatea (ospitaleratze-so-
lairuetan, kanpo-kontsultetan, larrialdietan eta 
osasun-zentroetan).

Gure arretaren 
informazio, tratu 
eta kalitatearekiko 
konpromisoa

Gogobetetze-adierazleak 
(gogobetetze-inkestak 
urtero/bi urtean behin), 
4 arlo handi horietako 
bakoitzaren arabera 
segmentatuta

Urtero / 2 urtean 
behin

>=% 90

GAINDITU GABEA
Ospitalizazioa: % 95,2
KKKK
 (OB): % 96,9
 (OK): % 86,36
Larrialdiak: 90,18%
OZ: % 91,9

Zuzenketa-ekintzen Plana ireki 
da 2020an

Gure erabiltzaileei tratu egokia eta profesionala 
emateko konpromisoa hartzen dugu, batez beste 
% 90eko edo gehiagoko gogobetetasuna lortuta 
(ospitaleratze-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan).

>=90%

GAINDITUA
Ospitalizazioa: % 98,3
KKKK
 (OB): % 98,7
 (OK): % 93,61
Larrialdiak: % 95,85
OZ: % 94,07

Gure erabiltzaileei kalitatezko osasun-arreta 
emateko konpromisoa hartzen dugu, eta gure 
zerbitzuekiko gogobetetze globala % 90ekoa 
edo handiagoa izatea (ospitaleratze-solai-
ruetan, kanpo-kontsultetan, larrialdietan eta 
osasun-zentroetan).

>=90%

GAINDITUA
Osapitalizazioa: % 97,2
KKKK
 (OB): % 97,5
 (OK): % 90,46
Larrialdiak: % 93,3
OZ: % 95

Gure paziente ospitaleratutako guztiek sentitzen 
duten mina egunero baloratzeko konpromisoa 
hartzen dugu (balorazio horren erregistroaren 
% 80)

Ospitaleratzea
Ospitaleratu bitartean 
mina baloratu zaien 
pazienteen %

Urtero >=% 80
GAINDITU GABEA
% 49,20

Zuzenketa-ekintzen Plana ireki 
da 2020an

Kalitatezko osasun-laguntza ematea da gure 
konpromisoa, infekzio nosokomialak prebenitu 
eta saihestean arreta jarrita (infekzio nosoko-
mialen ehunekoa estatuko batez bestekoa baino 
txikiagoa da, EPINE azterlana).

Transbertsala, Segurta-
sun Klinikoa

Infekzio nosokomialen % 
(EPINE azterlana) Urtero

Estatuko batez-
bestekotik behera 

(% 7,11)

GAINDITU GABEA
% 7,22

Zuzenketa-ekintzen Plana ireki 
da 2020an
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Bilbo-Basurtu ESIak lortutako 
errekonozimenduak

Nazioarteko arau/estandarren araberako ziurtagiriak

Irismena Araua
Erakunde 
Egiaztatzailea - Emailea

ESI guztia UNE EN ISO 9001:2015 - Kalitatea kudeatzeko sistema AENOR

ESI guztia UNE 93200:2008 - Zerbitzuen Gutuna AENOR

Lehen mailako arretako zerbitzuak ematea (kudeaketa administrati-
boa eta osasun-asistentzia). IQNET SR10 - Gizarte-erantzukizunaren kudeaketa-sistema AENOR

ESI guztia GRI V4 - Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren memoria 
(funtsezko aukera) AENOR

ESI guztia ISO 14001:2015 – Ingurumena kudeatzeko sistema AENOR

Ospitaletik kanpoko arreta Europako EMAS III erregelamendua AENOR

Alorrak: Zientzia Klinikoak, Kirurgia, Epidemiologia, Behin betiko 
Barne-mugikortasuna, Mikrobiologia, Patologia, Osasun Publikoa, 
Psikiatria, Laneko Medikuntza, Farmakologia, Psikologia, Segurtasun 
Klinikoa, Farmakodinamika, Nutrizioaren Zientziak, Bizitzaren 
zientziak, inmunologia eta Giza-fisiologia

UNE 166002:2014
(I+G+Bren kudeaketa)

AENOR

Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Pediatriako Larrialdiak eta 
Kirurgia Handi Anbulatorioa.

UNE 179003:2013 - Pazienteen segurtasunaren arriskua 
kudeatzeari buruzko ziurtagiria AENOR

Basurtuko Unibertsitate Ospitalea
UNE 179006:2013 - Ospitaleetako osasun-arretari lotutako 
infekzioak zaintzeko, prebenitzeko eta kontrolatzeko 
sistema

AENOR

ESI guztia QH egiaztatze-zigilua (Quality Healthcare) +3 izar IDIS fundazioa

Datuak babesteko eginkizuna (DBLO) betetzearen ziurtagiria BB ESIa Global Factory SL

Bestelako errekonozimendu eta ziurtagiriak  
 ■ “Urrezko A” aitorpena lortzea, Euskalit – Kalitatea Sustatzeko Euskal Agentziak emandako kudeaketa 

aurreratuko ereduaren araberako kanpo-ebaluazioaren ondoren. Kudeaketa aurreratuaren saria 
Euskadin kudeaketari ematen zaion sari gorena da. Merezimendu hori eskuratzeko, beharrezkoa 
da kanpo-ebaluazio sakon bat gainditzea, erakundeak elementu hauetan lortzen dituen kudeaketa 
eta emaitzak aztertzen dituena: estrategia, bezeroak, pertsonak, gizartea eta berrikuntza.

 ■ Hesteetako gaixotasuna inflamatorioa (HGI) duten pazienteentzako Arreta Integraleko Unitatearen 
ziurtagiria lortzea, bikain kalifikazioa jasota. Aitorpen horrek erreferentziazko ospitale gisa kokatzen 
du BUO, eta aintzatesten du Digestiboko Zerbitzuaren unitateak garatutako asistentzia- eta iker-
keta-kalitatea. Euskadiko lehen osasun-erakundea da akreditazio hau jasotzen.

 ■  Psikiatria kategoriako sariaren irabazlea eta, gainera finalista konplexutasun handiko ospitale 
onenaren, lehen mailako arretaren, eskizofreniaren eta digestio-patologiaren kategorietan. Best 
in Class sarietan. Best in Class sariak bultzatzen dituzte Gaceta Médica argitaletxeak, zeinek 
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osasun-edukiak eta informazioa argitaratzen baititu, eta Rey Juan Carlos Unibertsitateko Innovación 
y Gestión Sanitaria deritzan Katedrak, eta ematen zaizkie lehen mailako arretako zentro onenari, 
ospitale onenari eta zerbitzu eta unitate onenei, zeren aurkeztu diren erakundeen artean PKAI 
(Pazientearen kalitate asistentzialaren indizea) puntuaziorik handiena lortu baitute. PKAI indizeak, 
besteak beste, jasotzen ditu asistentziaren, irisgarritasunaren, zerbitzu-zorroaren, bezeroen go-
gobetetzearen, interes-taldeei emandako informazioaren eta lortutako aintzatespenen arloetako 
emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak.



28Gizarte-erantzukizunari buruzko 2019ko memoria Bilbo-Basurtuko Erakunde Sanitario Integratua

Materialtasuna eta 
estaldura

 J102-15, 102-46, 102-47

Jasangarritasunean egon diren inpaktuak eta inpaktu horiekin loturiko kontu materialak Bilbo-Basur-
tu ESIko Zuzendaritzak ikuskatu ditu, UCICIMAren laguntzarekin. Horretarako, zenbait erreferentzia 
hartu dira: Bilbo-Basurtu ESIaren interes-taldeen beharrak eta espektatibak (5. irudia, interes-taldeak), 
2018-2021 aldirako Plan Estrategiko berriaren Xedea, Ikuspegia eta Balioak eta kudeaketa-sistema-
ren oinarrian dauden arauak eta erreferentzialak. Ildo horretan, materialtasun-inkesta bat egin zaie 
kanpoko interes-taldeei, sare sozialen eta posta elektronikoaren bidez, eta alderdi material gisa hartu 
dira 7,5/10 baino balorazio altuagoa duten alderdiak. Bestalde, pertsonen gogobetetasunaren inkesta 
erabili da, 2019koa, informazio-iturri gisa, gure profesionalen alderdi materialak identifikatzeko. Hala, 
alderdi material gisa identifikatu dira lan-kategoria bakoitzeko profesionalen % 35ek baino gehiagok 
lehentasunezkotzat jo dituzten horiek.

Informazioa aztertu ondoren, jarraian ikus daitezke jasangarritasun-inpaktu nagusiak, eta horietako 
bakoitzarekin lotuta dauden kontu materialak.

Osasunaren hobekuntza
 ■ Zerbitzu berriak eranstea.

 ■ Zerbitzuen zabalkuntza/hobekuntza.

 ■ Beste instituzio, erakunde eta eragile sozial batzuekin adostutako akordioak eta egindako jarduerak.

 ■ Herritarren osasun-heziketarekin loturiko jarduerak.

IIngurumen-inpaktua: Berrikuntza, ezagutzaren 
sorrera eta inpaktu ekonomikoa  

 ■ Elkarlana enpresa eta instituzioekin: produktuen eta zerbitzuen hobekuntza, ikasleen eta profesio-
nalen praktikak, jabetza industriala eta intelektuala, I+G+B...

Konfiantza sortzea
 ■ Emaitza ekonomikoak eta baliabideak eraginkortasunez erabiltzea.
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 ■ Asistentzia-jardueraren emaitzak (itxarote-zerrendak, etab.) 

 ■ Ezagutzaren kudeaketa: ikerketa-jarduera, memoriak, foroetan eta kongresuetan parte hartzea...

 ■ Erabiltzaileen partaidetza osasun-zerbitzuak hobetzeko.

Ingurumen-inpaktua
 ■ Hondakin sanitarioak kudeatzea.

ESIko pertsonen garapena
 ■ Prestakuntza eta gaikuntza. 

 ■ Aukera-berdintasuna, partaidetza eta errekonozimendua.

 ■ Laneko segurtasuna eta osasuna.

 ■ Lan-baldintzak.

 ■ Aurrerapen eta hobekuntza profesionala.

 ■ Ordainsaria.

 ■ Lan-giroa.

Segurtasun klinikoaren hobekuntza
 ■ Garatutako estrategiak eta ekimenak.

Informazioaren segurtasuna hobetzea
 ■ Garatutako estrategiak eta ekimenak.
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Jarraian, alderdi batzuen arteko lotura erakusten da, alegia, Bilbo-Basurtu ESIak 2018-2021 aldirako 
duen Ikuspegiaren eta aldi horretarako erronka estrategikoen arteko lotura, erronka estrategikoen 
eta jasangarritasun-inpaktu nagusien arteko lotura eta prozesu-mapako prozesuen eta jasangarrita-
sun-inpaktu nagusien arteko lotura. 

 ▼ 2018-2021 aldirako ideien, indarraren eta ikuspegiaren/erronka estrategikoen arteko 
lotura

Ideiak, indarra, ikuspegia/erronka 
estrategikoak

1. erronka 
Pertsonak eta 
osasun-emaitzak 
arretaren ardatz

2. erronka 
Osasunaren 
sustapena eta 
gaixotasunaren 
prebentzioa

3. erronka 
Integrazio 
asistentziala eta 
kronikotasuna

4.erronka 
Profesionalak 
kudeaketa 
korporatiboaren 
kultura sortzen

5. erronka 
Kudeaketa 
aurreratu 
jasangarria eta 
modernizazioa

6. erronka 
Berrikuntza eta 
ikerketa

Segurua

Jasangarria

Berritzailea

Nazioko eta nazioarteko erreferente 
asistentziaren kalitateari dagokionez

Nazioko eta nazioarteko erreferente 
kudeaketa-sistemari dagokionez

Nazioko eta nazioarteko erreferente, 
eremu soziosanitario eta komunitarioko 
jarduerari dagokionez

Konpromisoa gure profesionalen lidergo 
partekatuarekin

Konpromisoa gure pazienteen eta 
erabiltzaileen ahalduntzearekin

  = Lotura zuzena   = Zeharkako lotura

 ▼ 2018-2021 aldiko erronka estrategikoen eta alderdi materialen arteko lotura  

Erronka estrategikoa/
jasangarritasun-inpaktua

Osasunaren 
hobekuntza

Ingurumen-
inpaktua:
Berrikuntza, 
ezagutzaren 
sorrera eta inpaktu 
ekonomikoa

Konfiantza 
sortzea

Ingurumen-
inpaktua

Lan-ingurunea:
Pertsonen 
garapena

Segurtasuna:
Klinikoa
Informazioa
Azpiegiturak

1. erronka Pertsonak eta 
osasun-emaitzak arretaren 
ardatz

2. erronka Osasunaren 
sustapena eta gaixotasunaren 
prebentzioa

3. erronka Integrazio 
asistentziala eta kronikotasuna

4.erronka Profesionalak 
kudeaketa korporatiboaren 
kultura sortzen

5. erronka Kudeaketa 
aurreratu jasangarria eta 
modernizazioa

6. erronka Berrikuntza eta 
ikerketa

  = Lotura zuzena   = Zeharkako lotura
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Erronka estrategiko bakoitzerako identifikatu diren adierazleek lotura dute dagokien inpaktu materialekin.

 ▼ Prozesu-maparen eta alderdi materialen arteko lotura 

Prozesua/Jasangarritasun-
inpaktua

Osasunaren 
hobekuntza

Ingurumen-
inpaktua:

Berrikuntza, 
ezagutzaren 
sorrera eta 
inpaktu 
ekonomikoa

Konfiantza 
sortzea

Ingurumen-
inpaktua

Lan-ingurunea:

Pertsonen 
garapena

Segurtasuna:

Klinikoa

Informazioa

Azpiegiturak

Plangintza estrategikoa

I+G+B

Asistentzia-prozesu 
operatiboak

Irakaskuntza

Pazientearen segurtasuna

Ingurumen-kudeaketa

LAP (laneko arriskuen 
prebentzioa)

Ekonomia eta finantzako 
kudeaketa

Giza baliabideen kudeaketa

Hornikuntza

Mantentze-lanak

Informazio-sistemak

Ostalaritza

Artxiboa eta dokumentazioa

  = Lotura zuzena   = Zeharkako lotura

 J102-11, 416-1

Arreta- edo kautela-printzipioa kontzeptu bat da babes-neurriak hartzea indartzen duena, baldin eta 
arrazoiz susmatzen bada zenbait produktu edo teknologiak arrisku larria eragiten diotela osasun 
publikoari edo ingurumenari, baina artean arrisku horren behin betiko froga zientifikorik izan gabe.

Bilbo-Basurtu ESIak hainbat mekanismo ditu eskura arriskuak minimizatzeko, hala bere jardueretan 
nola produktu berriak sartzeko orduan.

Edozein farmazia-produktuk edo osasungintzako materialek, merkatura atera eta erabiltzen hasi au-
rretik, dagokion baimena eduki behar du. Erakundean bertan, farmako edo botika berri bat sartzeko 
baimena eman aurretik, Farmazia Batzordearen onespena izan behar du, organismo horrek ebaluatzen 
baititu, biografia medikoaren arabera, produktu berriaren onurak, albo-ondorioak, kontraindikazioak 
eta kostua.
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Erosten diren material berriek CE marka dute, baita produktuaren fitxa teknikoak eta segurtasunekoak 
ere. Material horiek Erosketa Batzordearen oniritzia behar dute.

Kontratazio berrien oinarri-pleguetan ingurumenaren arloko betebeharrak sartu dira, ingurumenean 
eragiten diren inpaktu negatiboak ezabatu edota murriztuko direla bermatuta gera dadin.

Pertsonen edo ingurumenaren segurtasuna hainbat batzorderen bitartez bermatzen da (Segurtasun 
eta Osasun Batzordea, Ingurumen Batzordea...), bai eta sailen arteko koordinazio-bileren bidez ere 
(Segurtasuna, Prebentzioko Oinarrizko Unitatea, Kalitate eta Ingurumen Unitatea, Zerbitzu Orokorrak 
– Mantentze-lanak). Sail horietako kideek protokoloak egiten dituzte, jarraipena egiten dute eta izan 
daitezkeen gertaerei aurre egiteko neurriak hartuko direlako ardura hartzen dute.
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Pertsonak

Etengabeko prestakuntza Bilbo-Basurtu 
ESIan

Bilbo-Basurtu ESIko etengabeko prestakuntza 4 pertsonako talde batek osatzen du. Taldearen xede 
nagusia Etengabeko Prestakuntzako Batzordeak hartutako erabakiak ezartzea izango da, baita egu-
neroko praktikatik eratorritako beste helburu espezifiko batzuk lortzea ere, eta horien xedea pres-
takuntzaren arloan finkatutako helburuak betetzea eta langileak prestakuntza horri dagokionez pozik 
geratzea izango da.

Bilbo-Basurtu ESIko langileen prestakuntza-premiei buruzko informazioa lortzeko, Etengabeko Pres-
takuntzako Unitateak hainbat bide erabiltzen ditu:

 ■ 2019an prestakuntza-jardueretako parte-hartzaileei egindako gogobetetze-inkestetan ekarpenak. 
Prestakuntzaren gogobetetasunari buruzko inkestak Bilbo-Basurtu ESIaren prestakuntza-jarduera 
bat egin ondoren egiten dira, eta informazio oso baliagarria ematen dute prestakuntza-jarduerak 
etengabe hobetzeko. Urteroko prestakuntza-programetan jarraitutasuna duten jardueretan, 
ekarpen horiei esker aztertzen da ea beharrezkoa den aldaketak egitea, prestakuntza-jardueraren 
kalitatea hobetzeko.

 ■ Prestakuntza-premiak hautemateko Etengabeko Prestakuntzako Unitateak diseinatutako inkes-
taren emaitza, zeina agintariei/buruei eta langileen lagin bati bidaltzen zaien. 2014. urtearen 
amaieran, Prestakuntza Unitateak inkesta bat diseinatu zuen ESIko langileek hautematen zituzten 
prestakuntza-premiei buruzko datuak lortzeko. Inkesta horretan, aurreko programan eskainitako 
zenbait prestakuntza-jarduera baloratu behar dira, eskariari guztiz erantzun zaion edo hurrengo 
urteko programan edizio gehiago sartu eta hobekuntzak egin behar diren ikusteko. Era berean, 
prestakuntza-jarduera berriei buruzko informazioa eskatzen da, buruek/liderrek detektatutako 
beharren eta langileen beharren arabera.

 ■ 2019an langileek «modu informalean» egindako ekarpenak. Halaber, Etengabeko Prestakuntza 
Unitateak urtean zehar bide ez-ofizialetatik (posta elektronikoa, aurrez aurre...) egiten diren ekar-
penak jasotzen eta erregistratzen ditu, gero kontuan hartzeko eta baloratzeko.

 ■ Elkarrizketa pertsonalak egitea ospitaleko kategoria eta zerbitzuetako arduradunekin/buruekin 
eta Lehen Mailako Arretako Unitateetako arduradunekin. Aurreko bideen bidez jasotako datuekin, 
hainbat elkarrizketa pertsonal antolatu ziren ospitaleko kategoria eta zerbitzuetako arduradunekin/
buruekin eta Lehen Mailako Arretako Unitateetako arduradunekin, eta lortutako datuak aztertu 
eta ebaluatu ziren, 2019ko etengabeko prestakuntzako programarako prestakuntza-lehentasunak 
identifikatzeko eta ezartzeko.
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Etengabeko prestakuntzako programa  
Programak Osakidetzako prestakuntza planetan barne-hartuta dauden prestakuntza-jardueren sai-
lkapena hartzen du aintzat, zeina Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren 2/2012 Jarraibidean 
zehazten baita:

 ■ Antolamendu-eredua

 ■ Informazio-sistemak

 ■ Kliniko asistentziala

 ■ Pertsonak

 ■ Administrazioa eta zerbitzu orokorrak

 ■ Ikerkuntza, eta ezagutza zabaltzea

 ■ Irakasteko gaikuntza

 ■ Prestakuntzako proiektu integralak

Bilbo-Basurtu ESIko etengabeko prestakuntzako 
programaren emaitzak

 J404-2

Estatistikak eta parte-hartze datuak

 ▼ Prestakuntza-jardueretako parte-hartzea lanbide-kategorien arabera (2019)

Prestakuntza-jardueretako parte-hartzea lanbide-kategorien arabera

Kategoria 2019

Fakultatiboa 5937

Erizaina 7912

Osasuneko teknikari espezialista 385

Erizaintza-laguntzailea 1820

Administrazioa 2303

Zeladorea 683

Mant. eta zer. orokorretako langilea 450

Zuzendaria 13

Beste batzuk 83

Guztira 19586
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 ▼ Ikastaroak prestakuntza-arloka

Bilbo-Basurtu ESIak 
antolatuta Jarduerak Edizioak Parte-hartzaileak

Arloak 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

1. Antolamendu-eredua 10 11 8 7 28 15 18 23 381 388 760 1850

2. Informazio-sistemak 9 12 9 7 15 67 47 10 228 1549 906 427

3. Kliniko asistentziala 191 197 250 252 398 400 448 444 8546 8272 10639 12261

4. Pertsonak 24 25 27 28 95 92 95 109 1842 1952 4329 3679

5. Administrazioa eta zerbitzu orokorrak 7 9 6 10 13 11 16 20 237 198 104 516

6. Ikerkuntza, eta ezagutza zabaltzea 11 10 6 13 11 11 7 14 469 495 511 805

7. Irakasteko gaikuntza 1 1 2 3 2 2 3 3 33 30 52 48

Guztira 253 265 308 320 562 598 634 623 11736 12884 17301 19586

BB ESIak sustatutako jarduerez gain, Prestakuntza Unitateak kudeatutakoak eta Prestakuntzako Zerbitzu 
Korporatiboak eta Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuek antolatutakoak daude.

 ▼ Osakidetzako beste erakunde batzuek antolatutako jarduerak

Prestakuntza-arloak Parte-hartzaileak

1. Antolamendu-eredua 532

2. Informazio-sistemak 24

3. Kliniko asistentziala 3524

4. Pertsonak 185

5. Administrazioa eta zerbitzu orokorrak 342

5. Administrazioa eta zerbitzu orokorrak 170

7. Irakasteko gaikuntza 15

8. Prestakuntzako proiektu integralak 3

Guztira 4795

Prestakuntza-orduak, batez beste
 J404-1

Bilbo-Basurtu ESIko langileek jasotako prestakuntza-orduen batezbesteko osoa, 
sexuaren arabera.

 ▼ Bilbo-Basurtu ESIko langileak, sexuaren arabera

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Emakume kopurua 2619 2671 2654 2679 %77,23 %77,60 %77,60 %78,04

Gizon kopurua 772 771 766 754 %22,77 %22,40 %22,40 %21,96

Enplegatu kopurua, guztira* 3391 3442 3420 3433 1%00 %100 %100 %100

*Egitura-plantilla (lanpostuak, guztira)

Kontuan hartu dira Bilbo-Basurtu ESIak antolatutako jardueretako prestakuntza-orduak, baita Osaki-
detzako beste erakunde batzuek antolatutako jardueretakoak ere.

 ▼ Bilbo-Basurtu ESIak antolatutako jardueretako prestakuntza-orduak 
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Prestakuntza-arloak Gizonak Emakumeak Guztira

1. Antolamendu-eredua 2374 14934,5 17308,50

2. Informazio-sistemak 267 989 1256

3. Kliniko asistentziala 3792,66 24721,61 28514,27

4. Pertsonak 2073,5 12947 15020,50

5. Administrazioa eta zerbitzu orokorrak 447 1501 1948

6. Ikerkuntza, eta ezagutza zabaltzea 380,5 1614 1994,50

7. Irakasteko gaikuntza 87 135 222

Guztira 9421,66 56842,11 66263,77

 ▼ Osakidetzako beste erakunde sanitario batzuek antolatutako jardueretako 
prestakuntza-orduak 

Prestakuntza-arloak Gizonak Emakumeak Guztira

1. Antolamendu-eredua 484 2354,5 2838,5

2. Informazio-sistemak 166 146 312

3. Kliniko asistentziala 5469,5 39206 44675,5

4. Pertsonak 499 1725,5 2224,5

5. Administrazioa eta zerbitzu orokorrak 764 2304,5 3068,5

6. Ikerkuntza, eta ezagutza zabaltzea 228,25 729,25 957,5

7. Irakasteko gaikuntza 70 250 320

8. Prestakuntzako proiektu integralak 55 93 148

Guztira 7735,75 46808,75 54544,5

 ▼ Prestakuntza-orduak

Ordu kopurua Langileak Batezbestekoa langileko

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Prestakuntza-orduen batezbes-
tekoa enplegatu emakumezko 
bakoitzeko

44411,30 53737,50 80609,00 103650,86 2619 2671 2654 2679 16,96 20,12 30,37 38,69

Prestakuntza-orduen batez-
bestekoa enplegatu gizonezko 
bakoitzeko

7995 9536,25 11876,75 17157,41 772 771 766 754 10,36 12,37 15,50 22,76

Prestakuntza-orduen 
batezbestekoa enplegatu 
bakoitzeko (guztira)

52406,30 63273,75 92485,75 120808,27 3391 3442 3420 3433 15,45 18,38 27,04 35,19 
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Etengabeko prestakuntzarako dirulaguntzak 
Aurten, dirulaguntzak eskatu dira prestakuntza-jarduerak egiteko.

 ▼ 2019ko prestakuntza-jarduerak egiteko dirulaguntzak (HAEEren deialdia)

Subvencion ayudas a la realización de act. formativas (Convocatoria IVAP)

ESKATUTA EMANA

106.148,07 € 30.817,49 €

Bestalde, Bilbo Basurtu ESIak aurrekontu-soberakina du, profesionalei gure erakundeaz kanpoko 
prestakuntza-jardueretan parte hartzen laguntzeko eta bertan sortutako ezagutza hedatzeko; hala, 
bada, kongresu eta jardunaldietan izateko aukera ematen eta lehenesten dugu, eta gure kideek akti-
boki parte hartzen dute horietan. 

Gaur egun, laguntzok kudeatzeko hiru funts ditugu: Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko fakultatiboent-
zako laguntzak, Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko profesional ez-fakultatiboentzako laguntzak eta 
Bilbo-Basurtu ESIko Lehen Mailako Arretako profesionalentzako laguntzak

Taula hauetan zehazten dira: 

 ▼ Lehen Mailako Arretako Batzordearen laguntzak

Lanbide-kategoria Eskaera kopurua Onartutako eskaerak

LAM 3 3

Emagina 1 1

EUDa 14 14

FAK. 1 1

Guztira 19 19

 ▼ Fakultatiboak ez direnen batzordearen laguntzak

Lanbide-kategoria Eskaera kopurua Onartutako eskaerak

Administrazio-laguntzailea 3 3

Administraria 4 4

Zerbitzuetako langilea 8 8

Segurtasun eta higieneko erdi-mailako teknikaria 1 1

Gizarte-langilea 1 1

Tek. dok. 6 6

Zeladorea 8 8

Erizaintzako laguntzailea 50 27

Osasun tek. 22 21

Erizaintza 48 33

Emagina 18 13

Fisioterapia 7 7

Gainbegiralea 7 2

Guztira 183 134
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 ▼ Fakultatiboen batzordearen laguntzak

Lanbide-kategoria Eskaera kopurua Onartutako eskaerak

Eremuko fakultatibo espezialista 73 70

Atalburua 6 6

Zerbitzuburua 0 0

BAMEa 87 77

BAPEa 1 1

Guztira 167 154

Aurrerapen eta hobekuntza profesionala 
Bilbo-Basurtu ESIak tresna ugari ditu langileek profesionalki aurrera egin dezaten eta hobekuntzak 
izan ditzaten. Prestakuntzari eta ezagutzaren kudeaketari eta batzordeen, komiteen eta lantaldeen 
ikerketa eta partaidetzari loturiko tresnak ez ezik, honako hauek nabarmentzen ditugu: 

 ■ Lan-ibilbidearen eta mugikortasunaren garapenari dagokionez, Bilbo-Basurtu ESIak zenbait prozedura 
ditu plantilla erakundearen beharretara egokitzeko, langileen garapen profesionalari laguntzeko 
eta langileen interes pertsonala asetzeko. Prozedura horiek administrazioak erregulatzen ditu, 
eta Bilbo-Basurtu ESIko langileen ordezkariek eta liderrek ebaluatzen dituzte, horiek aplikatzean 
aukera-berdintasuna bermatzeko. Hauek dira prozedurak:

 ■ Zerbitzuaren premiak eragindako mugikortasuna: Zentro edo erakunde-unitatearen al-
daketak edo ordutegi-aldaketak dira, zentro edo zerbitzu berriak sortu direlako edo dagoeneko 
daudenak handitu direlako, edo plantilla handiegia edo murritzegia delako.

 ■ Lanpostuak berregituratzeko edo moldatzeko espedienteak: Plantillako lanpostuen katego-
riak moldatzeko aukera ematen dute, erakundeak une bakoitzean dituen behar errealen arabera.

 ■ Behin betiko barne-mugikortasuna: Hutsik geratzen diren lanpostuen eskaintza ireki eta 
iraunkorra profesional finkoentzat. Horren bidez, behin betiko lor ditzakete, nahi izanez gero, 
lanpostu horiek.

Behin betiko barne-
mugikortasuna

Behin betiko barne-mugikortasuna 
2018

Behin betiko barne-mugikortasuna 
2019

Deituak Esleituak % Deituak Esleituak %

LMTko familiako FE 17 1 %5,88 31 11 %35,48

LMTko pediatriako FE 2 0 %0,00 1 0 %0,00

F. teknikari odontologoa 0 0 %0,00 0 0 %0,00

Erizaina 58 37 %63,79 56 38 %67,86

Fisioterapeuta 0 0 %0,00 4 2 %50,00

Emagina 7 3 %42,86 0 0 %0,00

LTEa 4 1 %25,00 5 1 %20,00

ETEa 0 0 %0,00 4 1 %25,00

Erizaintza-laguntzailea 40 21 %52,50 34 17 %50,00

Administraria 1 0 %0,00 0 0 %0,00

Administrari laguntzailea 14 3 %21,43 16 7 %43,75

Zerbitzuetako langilea 20 2 %10,00 3 0 %0,00

Gidaria 4 1 %25,00 4 2 %50,00

Zeladorea 18 4 %22,22 18 8 %44,44

Guztira 185 73 %39,46 176 87 %49,43
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 ■ Osasun-arrazoiek eragindako mugikortasuna: Prozedura honen bidez, profesionalei haien 
osasun-baldintzetara egokitzen diren lanpostuak ematen zaizkie.

 ■ Aldi baterako barne-sustapena: Behin betiko barne-mugikortasunaren ondorioz sortutako 
lanpostu hutsak betetzeko aukera ematen du, erakundeko profesionalek borondatez lanpos-
tu-mailaz igo nahi dutenean. Era berean, erreserbatuta dauden lanpostu hutsak betetzeko 
aukera ematen du.

2018 2019

Fakultatiboak 54 50

Erizaina/emagina/fisioterapeuta 63 50

Osasun Tek. Espez. 19 19

Erizaintzako/farmaziako laguntzailea 7 8

Administrazioa 120 119

Zeladorea 16 16

Tek. profesionala eta ofiziala 7 7

Guztira 286 269

 ■ Zerbitzu-eginkizunak: Aldi baterako mugikortasun-prozedura, lan-kategoria bereko plaza 
hutsak edo erreserbatuak borondatez betetzeko.

2018 2019

Fakultatiboak 22 5

Erizaina/emagina/fisioterapeuta 16 7

Osasun Tek. Espez. 1 1

Erizaintzako/farmaziako laguntzailea 7 0

Administrazioa 2 5

Zeladorea 5 2

Tek. profesionala eta ofiziala 0

Guztira 53 20

Gainera, eta lanpostu-mailaz igotzeari dagokionez, Garapen Profesionalerako Sistema Korporatiboa 
dago. Horren bidez, profesionalen jarduera eta inplikazioa balioesten dira langile finkoen, bitartekoen, 
ordezkoen eta aldi baterakoen kasuan, beren lan-kategorian ematen diren zerbitzuen baldintzak be-
tetzen dituztenean. Lau maila daude, eta horietako bakoitzak ondorio ekonomikoak ditu. 

Maila horiek lortzeko ebaluatzen diren baldintzak, Osakidetzan lan egindako denbora ez ezik, honako 
hauek dira:  

 ■ Jarduera asistentziala

 ■ Trebetasun profesionala

 ■ Etengabeko prestakuntza

 ■ Irakaskuntza eta ezagutzaren zabalkuntza

 ■ Ikerketa

 ■ Erakundearekiko konpromisoa eta inplikazioa
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 ▼ Garapen profesionalaren xehakapena, lortutako mailen arabera 2019ko abenduaren 
31ko datuak

Esleitutako maila

Guztizko orokorra I. MAILA II. MAILA III. MAILA IV. MAILA

Total % % % %

A1 Fakultatiboak, Teknikariak 637 211 %33,12 168 %26,37 205 %32,18 53 %8,32

A2. Unibertsitateko lizentziadunak 25 5 %20,00 5 %20,00 10 %40,00 5 %20,00

B1 Erizainak 1125 334 %29,69 192 %17,07 280 %24,89 319 %28,36

B2. Unibertsitateko Diplomadunak 13 2 %15,38 1 %7,69 4 %30,77 6 %46,15

C1. Goi-mailako teknikari sanitarioa 120 44 %36,67 28 %23,33 26 %21,67 22 %18,33

C2. Goi-mailako teknikari administraria 74 10 %13,51 2 %2,70 13 %17,57 49 %66,22

C3. Goi-mailako teknikari profesionala 10  %0,00 1 %10,00 3 %30,00 6 %60,00

D1. Teknikari sanitarioa 498 159 %31,93 83 %16,67 96 %19,28 160 %32,13

D2. Teknikari administraria 237 69 %29,11 69 %29,11 73 %30,80 26 %10,97

D3. Teknikari profesionala 28 8 %28,57 2 %7,14 9 %32,14 9 %32,14

E1. Zeladoreak eta langileak 258 90 %34,88 42 %16,28 69 %26,74 57 %22,09

Guztizko orokorra 3025 932 %30,81 593 %19,60 788 26,05% 712 %23,54

Lan-osasuna

2019rako prebentzio-helburuen plangintzaren barruan, 2014tik planteatzen diren bost helburuei eutsi 
zaie, eta horiei gehitu zaie arrisku psikosozialaren kontrolarekin erlazionaturiko helburu bat. Helburu 
horiek ESIaren barruko hainbat eragileri eragiten diete, batez ere, Ekonomia eta Finantza Zuzenda-
ritzari, zerbitzu orokorren, autobabesaren eta erosketen aldetik, eta Langileen Zuzendaritzari, langile 
berriak kontratatzeari eta OPUren zuzeneko jarduerari dagokienez.

Helburuen lorpen-maila orokorra % 92,2koa izan da (aurreko urtean % 74.50), lorpen-maila handia, 
nahiz eta aldi baterako POUko langileak ez egon.

Helburuen lorpen-maila honela garatu da:

 ■ OB 01-19: informazio-prestakuntza hobetzea.

Helburu dagokien ekintzak loturik daude lanpostuen arriskuekiko informazioarekin, prebent-
zio-arloko prestakuntza-jarduerekikoarekin eta dauden kanalez komunikazioa indartzeari 
buruz helarazitako informazioarekin.

Helburu horren % 71,67 lortu da.

Prestakuntzari dagokionez, planifikatutako jarduera gehienak egin dira, eta hauek nabarmendu 
behar dira: Amiantoari buruzko prestakuntza espezifikoa (arriskua eta hartu beharreko neurriak), 
autobabesa eta larrialdiak, zeladoreentzako lan-baldintza seguruak, onkologia-unitateetako 
langileentzako laguntza psikoemozionaleko neurriak eta online-ikastaroak, hala nola datuak 
bistaratzeko pantailekin (DBP) dauden arriskuen prebentzioa, bai eta egindako arriskuen 
ebaluazioei buruzko informazioa ere.

Egin gabeko prestakuntza-jarduerak 2020ko plangintzara eroan dira: aurrez aurreko 3 ikastaro 
(sukaldaritza, anatomia patologikoa eta zeladoreen NBEak), zitostatikoak isurtzeko bideoak 
eta Prevenkidea Intraneten sartzea.
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2019an prebentzioaren arloan jasotako kontsulten kopurua hau izan zen: 100, 83 BUOkoak 
eta gainerako 17ak lehen mailako arretakoak.

 ■ OB 02-18 Arriskuaren kontrola hobetzea.

Helburu horrek hauekin lotutako ekintzei erantzuten die: Arriskuen ebaluazioak egitearekin 
eta planifikatzearekin, osasun-zentroetako eta zenbait ospitale-zerbitzutako ikuskapen-bisi-
tekin, horien ondoriozko emaitzekin, higiene-azterketekin eta farmako arriskutsuen erabilera 
hobetzearekin.

Helburu horren  % 97,27 lortu da.

Nabarmentzekoa da LMAUekin urteko koordinazioak dirauela eta laneko arriskuen prebent-
zioaren adierazleak bete dituzten unitateen kopurua % 100ekoa izan dela (20tik 20). LMAUek 
urtero egiten duten azterketa-zerrendan, lehen mailako arretako unitate guztiek eusten diote 
prebentzioarekiko konpromiso-mailari, eta zentroen % 90ek lortu dute txekeatutako itemen % 
90eko edo gehiagoko puntuazioa. 2019an planifikatuta zegoen bezala, LMAEentzat ezarritako 
koordinazio-sistematika zabaldu da lau anbulatoriotako ospitale-harreretara (Deustu, Etxaniz 
Suhiltzailea, Errekalde eta Santutxu – Solokoetxe).

Gainera, ospitalean bost segurtasun-ikuskapen egin dira Areilza pabiloiko zerbitzuetan, hala 
nola 1-6ko ebakuntza-gelan, Oftalmologikoko ebakuntza-gelan, kirurgia-aurreko eremuan, ABU, 
IGKU eta  eta Oftalmologiako IGKU zerbitzuetan, bai eta Anatomia patologikoko zerbitzuan ere. 
Horiek guztiek % 50eko helburua gainditzen dute zerbitzuaren/unitatearen mendeko ekintza 
zuzentzaileen kudeaketan. Ekintza guztietan ebatzitako ekintzen batez bestekoa % 83 izan da.

Lantoki hauetako arriskuen ebaluazioak berrikusi dira: Jado-Nefrologia, San Pelayo P., Bularreko 
u.P., San Jose P., Angio, Gobernu P. Izpi Zentralak, PVD-ko lanpostuak, Gobernua,  Erradio-
diagnostikoa, Ampuero P., bloke kirurgikoko 7-12, Areilza, Arropa Zuria P.ko Biltegia, Biltegiko 
P.ko lokal sindikalak, Allende P.ko administrariak, eta lehen mailako arretako Zazpi Kaleetako 
zentroa eta Etxaniz Suhiltzailearen zentroko eskola-osasuna. Guztira 18 zentro, zerbitzu 
edo unitate ebaluatu dira, 93 lanpostu guztira, eta 19 lanpostu espezifiko, haurdunaldirako/
edoskitzarorako arriskuagatik. Egiteko geratu da 2020ko plangintzara pasatu den arriskuen 
ebaluazio baten berrikuspena, Gurtubay pabilioiari dagokiona.

Gas anestesikoen neurketa higienikoak egin dira, eta emaitzak jasotzen dituen azken txostena, 
bai eta emaitzak aztertu ondoren hartu beharreko neurrien eta edukiaren aurkezpena ere. 
Anatomia Patologikoan formolaren eta lurrun organikoen neurketa egin da, eta dagokien 
higiene-txostena.

Ekintza zuzentzaile eta prebentiboen % 68 egin da; 2019an 502 neurri egin ziren, arrisku-maila 
(AM) garrantzitsuko 16 ekintza konpondu dira eta 42 egiteko daude. Azken horiek, funtsean, 
hauekin lotuta daude:

 ■ Autobabeserako plana: erregistroa eta ezarpena.

 ■ Lantegietako ekipoak eta instalazioak: CE markaketarik gabeko ekipoak, xurgatze-sistemarik 
gabeak, detekzio-sistemarik gabeak.

 ■ Farmazia: teilatupeko behegaina instalatzea.

 ■ Anatomia P.: hondakinak kanpoan biltegiratzea, nekropsien gela; lan-eremuak bereiztea falta da.

 ■ Ezkatza: larrialdietako irteerak, kargak manipulatzea, etab.

 ■ P.ko bularreko unitatea: itoginen arazoak konpontzea.

 ■ OB 03-19 Osasunaren zaintza hobetzea.

Helburu hori hauekin lotuta dago: Osasuna zaintzeko protokoloak egitea, osasuna zaintze-
ko plangintza egitea, osasun-azterketak egitea, ESIko plantillako behin-behineko langileak 
erakartzeko zirkuitua hobetzea eta osasun-arrazoiengatik lekualdatzen diren kasuen jarraipen 
aktiboa egitea. 
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Kasu honetan, helburuaren % 69.48 lortu da.

2019an, guztira, hasierako osasun-azterketarik ez duten 467 pertsona identifikatu dira (kasu 
honetan, ez dira barne hartzen BAMEak, nahitaez onartu behar baitira). Kontratuaren iraupe-
naren arabera aipatu direnez, horietatik, gaur egun gaitasunik ez duten 129 langile geratzen 
dira, 8 lehen mailako arretan eta 121 ospitale-eremuan. Iraupen laburreko behin-behineko 
langileen kasuan, osasun-azterketa egiteko haiekin harremanetan jartzen direnean, batzuk 
beste ESI batean ari dira lanean, eta, beraz, ez dira etortzen azterketa egitera.

Hasierako osasun-azterketarik ez duten langileak lanbide-kategoria hauetakoak dira: 21 ad-
ministrari (20 2018an), 20 erizain laguntzaile (50 2018an), 29 zaintzaile-gidari (16 2018an), 29 
erizain (72 2018an), 5 mediku (17 2018an), 21 zerbitzuko langile (20 2018an) eta 4 teknikari 
sanitario (20 2018an). Ikus daitekeenez, gaitasunik gabeko pertsonen kopuruak behera egin du 
lanbide-kategoria askotan; hala ere, oraindik ere ez da formula bat ezarri dagokion gaitasunik 
gabe kontratatzen diren langileak identifikatzeko.

 ■ OB 04-19 Aliatuekiko koordinazioa hobetzea.

Helburu hori hauekin lotuta dago: Osasuna zaintzeko protokoloak egitea, osasuna zaintze-
ko plangintza egitea, osasun-azterketak egitea, ESIko plantillako behin-behineko langileak 
erakartzeko zirkuitua hobetzea eta osasun-arrazoiengatik lekualdatzen diren kasuen jarraipen 
aktiboa egitea.

Kasu honetan, helburu horren % 69.48 lortu da.

2019an, guztira, hasierako osasun-azterketarik ez duten 467 pertsona identifikatu dira (kasu 
honetan, ez dira barne hartzen BAMEak, nahitaez onartu behar baitira). Kontratuaren iraupe-
naren arabera aipatu direnez, horietatik, gaur egun gaitasunik ez duten 129 langile geratzen 
dira, 8 lehen mailako arretan eta 121 ospitale-eremuan. Iraupen laburreko behin-behineko 
langileen kasuan, osasun-azterketa egiteko haiekin harremanetan jartzen direnean, batzuk 
beste ESI batean ari dira lanean, eta, beraz, ez dira etortzen azterketa egitera.

Hasierako osasun-azterketarik ez duten langileak lanbide-kategoria hauetakoak dira: 21 ad-
ministrari (20 2018an), 20 erizain laguntzaile (50 2018an), 29 zaintzaile-gidari (16 2018an), 29 
erizain (72 2018an), 5 mediku (17 2018an), 21 zerbitzuko langile (20 2018an) eta 4 teknikari 
sanitario (20 2018an). Ikus daitekeenez, gaitasunik gabeko pertsonen kopuruak behera egin du 
lanbide-kategoria askotan; hala ere, oraindik ere ez da formula bat ezarri dagokion gaitasunik 
gabe kontratatzen diren langileak identifikatzeko.

 ■ OB 05-19 Larrialdi-egoeretan erakundeko instalazioetan pertsonen babesa hobetzea.

Helburu horren betetze-maila % 90ekoa da.

Autobabeserako plan bat egin da, aurkeztu eta baliozkotu dena. Lehen mailako arretaren 
autobabesari dagokionez, 2019rako aurreikusitako simulazioak egin dira, %100eko betet-
ze-maila lortuta. 8 simulazio egin dira osasun-zentro hauetan: Deustu-Arangoitin, Begoñan, 
Santutxu-Solokoetxen, Areilza-Indautxun, Etxanizen, Errekalden, Miribillan eta Txurdinagan. 
Prestakuntzari dagokionez, helburu hori %100ekoa izan da ospitalean zein lehen mailako 
arretan, eta prestakuntza hori aurrez aurre eta online egin da.

 ■ OB 06-19. Pertsonek arrisku psikosozialen aurrean duten babesa hobetzea.

Helburu horren betetze-maila % 100ekoa da. Arrisku psikosozialei aurre egiteko ekintza-plan bat 
egin da, talde fokalak eginez, talde fokaletatik lortutako txostenak eginez eta Ekintza Plan psikosozia-
la onartuz. Bestalde, arrisku psikosozialen ebaluazio berria egin da Begoñako osasun-zentroan.
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Segurtasun eta Osasuneko  Batzordea (SOB)
 J  403-1

Langileen parte-hartzea Segurtasun eta Osasun Batzordearen bileren bidez gauzatzen da, bai eta 
parte hartuz ere pertsonal saileko ordezkariek arriskuen ebaluazioetan, POU-LMAU- koordinazioetan, 
ikuskapenetan eta istripuen ikerketan. SOB bakarra egiten den arren, informazioa modu espezifikoan 
sortzen da parte-hartze eremu bakoitzerako (Lehen mailako arreta eta espezializatua)..

Urte hasieran SOBak egiteko datak programatu ziren. Ohiko bilerak hauek izan dira:

 ■ 2019/03/27: 2018ko emaitzak (memoria eta helburuak) aurkezteko, bai eta 2019ko plangintza ere.

 ■ 2019/06/19: lehen lauhilekoaren jarduera-txostena (istripuak, erasoak eta prebentzio-kontsultak) 
eta 2019ko plangintzaren eta helburuen jarraipena.

 ■ 2019/09/25: bigarren lauhileko jarduerari buruzko txostena (istripuak, erasoak eta prebentzio-kont-
sultak) eta 2019ko plangintzaren eta helburuen jarraipena.

 ■ 2019/12/11: hirugarren lauhilekoko jarduerari buruzko txostena (istripuak, erasoak eta prebent-
zio-kontsultak) eta 2019ko plangintzaren eta helburuen jarraipena.

 ■ Bestalde, ezohiko bilera bat egin da:

 ■ 2019/03/27: ESIaren 2018ko istripuei buruzko urteko txostena aurkezteko eta Osakidetzako beste 
erakunde batzuekin alderatzeko.

SOBei buruzko informazio espezifikoa 2014an sortutako direktorio komunean gordetzen da, bai eta 
arriskuen ebaluazioekin, ekipo edo lan-material berriei buruzko informazioarekin, prebentzio-kontsul-
tekin eta hainbat batzorderen aktekin lotutako informazio interesgarria ere.

Komunikazio eta informazioaren zenbait alderdi:
ESIaren barruan, eBIBa aldizkari elektronikoaren bidez, posta elektronikoaren bidez eta/edo Intraneten 
bidez, gai hauei buruzko mezuak bidali zaizkie profesional guztiei:

19/08/2019 BiBa 155 Prebentzioko Oinarrizko Unitatearen jarduera-memoria eta istripu-tasaren azterketa

19/08/2019 BiBa 155 Arrisku biologikoa: informa zaitez hemen. Bilbo-Basurtuko ESIan arropa zikina modu seguruan 
kentzea

22/10/2019 BiBa 157 Gripearen aurkako 2019ko txertaketa kanpaina 

Gainera, informazio-kartel batzuk egin dira, hala nola Medicamentos peligrosos-Uso seguro y Protección 
ojos: productos químicos y de limpieza y EPIs a utilizar. (Anatomia patologikoa), informazio-dokumentua 
egin eta lekualdatzea: Normas de trabajo seguro en la exposición a medicamentos peligrosos, Eleganza, 
ospitalizazioko oheen erabilera egokiari buruzko informazio-bidea.

Gorabeherak jakinaraztea - Prebentzioko kontsultak:

Prebentzio-kontsultei dagokienez, guztira lan-arriskuen prebentzioko 100 kontsulta jaso dira, 80 2018an 
eta 96 2017an. Aurten,% 20 igo dira aurreko urtearekin alderatuta.

Laneko arriskuen prebentzioko 83 kontsulta ospitaletik jakinarazi dira, eta gainerakoak, 17, lehen 
mailako arretatik.

Kontsulta gehienak lantokiaren eta ingurumenaren baldintzekin lotuta daude.

94 erantzun dira, eta gainerako 6ak egoera desberdinetan daude (deribazioak, tratamenduan, etab.).

Prebentzioko foro espezifikoetan komunikatzea:

2019. urtean, barne- eta kanpo-foroetan parte hartu da, prebentzioko komunikazio edo txostenekin: 
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 ■ Congreso Nacional de SPRL en el ámbito sanitario. Madrid-Nov. 2019

 ■ Hormairudi informatiboa: Medicamentos Peligrosos (MP) - Uso seguro.

Lan-ikuskaritza:

Lan-ikuskaritzaren lau errekerimendu jaso dira 2019an:

 ■ Santutxuko Rx-ko ETEren baldintzak - Otsaila

 ■ Kanpoko kontsultetako Garbialdiren zaborren zabortegia - Ekaina

 ■ Garbialdi jardueren koordinazioa - Azaroa

 ■ SATSEren parte-hartzea hainbat batzordetan – Abendua

Istripu-tasa 
 J403-2

Gorabehera- eta istripuen urteen araberako bilakaera eta eremuka.

Grafikoan azken bost urteetako bilakaera ikusten da. Istripu biologikoek apur bat behera egin dute 
ospitaleetan aurreko urtearekin alderatuta, eta lan-istripuek ere behera egin dute, bai ospitaleetan, 
bai lehen mailako arretan. Oraindik ere deigarria da ospitale-eremuan eraso-intzidente gutxi egotea, 
lehen mailako arretarekin alderatuta.
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 ▼ Istripuen analisia, arrisku motaren arabera:

Azken urteetako istripuen konparazio-taula, arrisku motaren arabera. Aurten, segurtasunarekin eta 
istripu biologikoekin lotutako arriskuek proportzioan gora egin dute aurreko urteekin alderatuta, eta 
arrisku ergonomikoak eragindakoak berriro nabarmen murriztu dira.
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 ▼ Indize baja eragin duten istripuen maiztasunaren eta intzidentzia osoarena 

Maiztasun-indizea: Istripuak laneko 1.000.000 orduko (in Itinere izan ezik). Aurten %43,99 izan 
da (%30,22 bajarik gabe eta % 13,77 bajarekin), eta hamasei puntuko jaitsiera nabarmena izan 
da aurreko urtearekin alderatuta.
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 ▼ Intzidentzia-tasa guztira: istripu-kopurua 1.000 langileko.

Aurten, % 70,03 izan da (% 48,11 bajarik gabe eta % 21,92 bajarekin), eta hamasei puntuko jaitsiera 
esanguratsua izan da aurreko urtearekin alderatuta.

Barrualde-Galdakao
ESI

Donostialdeko ESI Enkarterri-
Ezkerraldea-Gurutzetako

ESIA

Arabako ESI Bilbao-Basurto
ESI

Barakaldo-Sestaoko
ESI

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Bajadunen maiztasun-indizea Baja gabekoen maiztasun-indizea
Istripuak x 1.000.000 laneko orduko)

87,73

73,55

79,20

48,11

62,30

81,25

16,07
18,87

21,29
18,18

12,26
15,27

Larritasun-indizea

LIen ondorioz galdutako egunen kopurua, lan egindako 1.000 orduko.

Maiztasun-indizeak bezala, larritasun-indizeak ere beherakada nabarmena izan du; erdira jaitsi da, eta 
2019an 0,57ko zifra erregistratu da.
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Istripuei buruzko txosten zehatz bat dago langile guztien eskura. Bertan, istripu guztien azterketa 
espezifikoa egiten da, eta ESIko intranetean kontsulta daiteke.

https://bilbaobasurto.osakidetza.eus/es/pro/sal/conocetusriesgoslaborales/Paginas/default.aspx
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Aukera-berdintasuna

Gure erakundeak, erakundeko profesionalei buruz egiten duen ezein politikak ez du haien arteko 
inolako bereizketarik egiten, ez baldintza pertsonalen araberakorik, ez lanpostua kontuan hartuta, ez 
eta kontratu modalitatearen arabera, horrela ezein motatako diskriminazioak ekiditen direla.

 ▼ Emakumeen presentzia erantzukizuneko lanpostuetan

2017 2018 2019
guztira Emakumeak, % guztira Emakumeak, % guztira Emakumeak, %

Atal Medikoko Buruzagitza 73 28 %38,36 69 26 %37,68 66 28 %42,42

Zerbitzu Medikoko Buruzagitza 32 6 %18,75 30 7 %23,33 36 10 %27,78

Buruzagitza medikoak 105 34 %32,38 99 33 %33,33 102 38 %37,25

Ondokoa 6 6 %100 6 6 %100,00 7 6 %85,71

Gainbegiralea 83 73 %87,95 74 63 %85,14 85 74 %87,06

Erizaintzako buruzagitzak 89 79 %88,76% 80 69 %86,25 92 80 %86,96

Administrazio Zerbitzuko Buruzagitza 4 3 %75,00 6 4 %66,67 8 5 %62,50

Administrazio Ataleko Buruzagitza 12 5 %41,67 8 4 %50,00 9 6 %66,67

Beste buruzagitza batzuk 37 21 %56,76 33 19 %57,58 35 21 %60,00

Buruzagitza ez-sanitarioak 53 29 %54,72 47 27 %57,45 52 32 %61,54

GUZTIZKO OROKORRA 247 142 %57,49 226 129 %57,08 246 150 %60,98

 ▼ Emakumeen presentzia aginte organoetan

J405-1

2017 2018 2019 Adin-tarteak 
2019an

guztira Emakumeak % guztira Emakumeak % guztira Emakumeak % <30 urte 30 – 50 urte >50 urte
Zuzendaritza taldea 6 4 66,67 6 5 %83,33 6 4 %66,67 0 0 6

Zuzendaritza batzordea 16 11 %68,75 16 11 %68,75 16 9 %56,25 0 2 14

Zuzendaritza-Kontseilua  NA 19 12 %63,16 0 3 16

Batzorde Teknikoa / 
Batzorde Kliniko asistentziala

14 5 %35,71 14 5 %35,71 14 10 %71,43% 0 4 10

Guztira orokorrean 36 20 %55,56 36 21 %58,33 55 35 %63,64 NA  %16,36 % 83,63

Oharra: Ehunekotan aurkezten da; izan ere, gobernu-organo hauetako kide batzuek organo batean baino gehiagotan parte 
hartzen dute.

Hala, hautaketa-prozesuak, langile finkoentzat zein ez-finkoentzat, lanpostu-aldaketentzat, barne-sus-
tapenentzat, berdintasun-, publizitate-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioetara egokitzen dira, 
aplikatu beharreko araudian jasotzen den bezala.

Profesional guztiek erreklamatzeko aukera dute, bai barnean (goragoko organoen aurrean gora jot-
zeko errekurtsoaren bidez), bai administrazioarekiko auzi-bidean, beren hautaketaren ondorioz edo 
beren lan-baldintzei eragiten dien beste edozein inguruabarren ondorioz egokitzat jotzen ez dituzten 
egoeren aurka.
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Lana eta familia bateratzeko onura sozialak 
eta neurriak  

Gure profesionalek eskura ditzaketen gizarte-onurak, Osakidetzako negoziazio kolektiboko prozesu 
bakoitzean aztertu eta hobetzen dira. Onura horiek, Lan Baldintzak arautzen dituzten akordioetan 
daude jasota. 2019an, honako emaitza hauek lortu dira:
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Lanaldi-murrizketa legezko hasiera 376 288 %-30,56 427 429 %0,47

Lanaldi-murrizketa orokorra 6 5 %-20,00 6 5 %-20,00

Seme-alabak zaintzeko eszedentzia 90 76 %-18,42 95 86 %-10,47

Senideak zaintzeko eszedentzia 4 3 %-33,33 4 3 %-33,33

GUZTIZKO PARTZIALA 476 372  532 523  

Baimena, senide baten gaixotasun larriagatik 1801 1762 %-2,21 5601 5118 %-9,44

Baimena, senideen heriotzagatik 184 179 %-2,79 530 496 %-6,85

Edoskitze-baimena (*) 96 78 %-23,08 1931 1505 %-28,31

Erditzea/adopzioa/harrera 143 123 %-16,26 15.014 12766 %-17,61

Aitatasun-baimena 3 1 %-200,00 6 1 %-500,00

Senideak artatzeko baimena (50 ordu) (*) 558 556 %-0,36 3986 3971 %-0,36

GUZTIZKO PARTZIALA 2785 2699 27068 23857

Zenbait onura sozial dituzten langileak

2017 2018 2019
Lansariaren aurrerakinak 184 311 223

Lansariaren aurrerapenak 43 46 40

Pentsio-osagarria 88 81 75

Aseguru-poliza 22 15 11

Gizarte-funtsa 48 54 58

Haurtzaindegirako laguntza 5 4 3

Jantokirako dirulaguntza 3030 3121 3294

Bidaietarako dirulaguntza 1049 958 877
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Ordainsarien inguruko politika  
Aplikatzekoa den arautegian ezarritako esparru orokorraren barruan, eta dagokion Aurrekontuen 
Legearen eta Gobernu Kontseiluaren akordioen urteko zehaztapenaren arabera:  

1.- 2/2019 Legea, otsailaren 14koa, lansarien arloan 2019ko ekitaldirako presako aurrekontu-neurriei 
eta luzapenaren beste alderdi batzuei buruzkoa.
2.- Gobernu Kontseiluaren 2019ko otsailaren 26ko akordioa. Akordio horren bitartez, onartzen dira 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore publikoaren zerbitzura dauden langile 
lan-kontratudunen ordainsaria % 2,25 igotzea.
3.- 2/2019 Jarraibidea, otsailaren 26koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren Zuzendaritza Na-
gusiarena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoko langileen 2019 urterako lansariei eta 
horiek nominan aplikatzeko moduari buruz
Kontuan hartu behar dira Osakidetza-Euskal osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileen lan-bal-
dintzak arautzen dituen akordio arautzailearen aurreikuspenak (gaur egun indarrean dagoen akordioa, 
abenduaren 18ko 235/2007 Dekretuak onetsi zuen, eta dekretu hori 2008ko ekainaren 3ko 106/2008 
Dekretuak aldatu zuen), Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden 
langile funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa (2011n indarrean zegoen akordioa, 
martxoaren 9ko 83/2010 Dekretuak onetsi zuen). Gainera, defizit publikoa murrizteko ezohiko neurrien 
araudiak ordainsariei eragin die; izan ere, araudi horrek ordainsari-murrizketak ezarri zituen 2010. eta 
2011. urteetan.
Lansari-sistema, honako hauetan multzokatzen da batez ere: 
 

 ■ Oinarrizko ordainsariak: soldata eta hirurtekoak.

 ■ Ordainsari osagarriak (lanpostuaren ezaugarriak, funtzionarioaren lanbide-karrera, jarduna, eta 
errendimendua edo emaitzak aintzat hartuta ematen dira): lanpostu-mailako osagarria, berariazko 
osagarria (eginkizun-lanpostuen eta destinoen baldintza bereziak ordaintzeko, zailtasun teknikoa, 
arduraldia, erantzukizuna, bateraezintasuna, arriskugarritasuna edo nekagarritasuna kontuan 
hartuz), produktibitate-osagarria (langileak sustatzeko; errendimendu, arreta edo ekimen bereziak 
ordaintzeko, eta programa edo jarduera jakinetan parte hartzeko) eta etengabeko arretako osa-
garria (osasun-zerbitzuetako erabiltzaileak etengabe, baita lanalditik at, artatzen dituzten langileei 
ordaintzeko).

 ■ Aparteko soldatak: Urtean bi, horietako bakoitzean jasoko dira hilabeteko oinarrizko ordainsariari 
dagokion zenbatekoa eta ordainsari osagarri guztiak, salbuespen hauekin: funtzionarioak lan 
egiteko orduan erakusten duen interes-maila, ekimena eta ahalegina, eta lortutako emaitzak edo 
errendimendua aintzat hartuta ematen direnak eta lanaldi arruntetik kanpora emandako zerbitzu 
bereziak kontuan hartzen dituztenak.

Nabarmendu beharra dago Bilbo-Basurtu ESIan 2019ko gutxieneko soldata 21.073 eurokoa izan dela, 
eta lanbidearteko gutxieneko soldata, berriz, 12.600 €/urte izan da.
Batez besteko ordainsaria ESIan 43.155 eurokoa izan zen 2019an.
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Bezeroak

Berrikuntza eta hobekuntzarekiko 
konpromisoa

Eskaintzen diren zerbitzuetan bai lehen mailako arretan eta bai ospitalekoan aplikatzeko modukoak 
diren aurrerapen teknologikoak eta antolaketakoak abian jartzearen aldeko apustu sendoa egin nahi 
dugu. Ekintza berritzaile garrantzitsuenetako batzuk 2019ko helburuen laburpenean adierazten dira. 

Gainera, nabarmentzekoa da Bilbo-Basurtu ESIa erreferentzia dela zenbait eremutan Osakidetzako 
beste zerbitzu-erakunde batzuentzat. Hona esandakoaren adibide batzuk:

 ▼ Ospitale-laguntza sarean

Elektrofisiologia 
Galdakaoko eta 
Txagorritxuko 

ospitaleetarako

Haur eta gazteen 
psikiatria

Esklerosi anizkoitza 
(Osasun Sistema 

Nazionaleko 
CSUR-ak)

AEA - 
Erreferentzia 

Unitatea

Abdomeneko 
paretako 

patologietarako 
erreferentzia-unitatea 

Bizkaiko Osasun 
Barrutian

Bihotzeko Kirurgia 
Arabarako 

eta Galdakao 
Usansoloko 

Ospitalerako

Segurtasun klinikoa

Sendagaiak zentzuz erabil daitezela da gure helburu estrategikoetako bat. Gure asmoa da «farma-
zia-preskripzioaren kalitatearen eta segurtasunaren kultura sustatu eta hedatzea», gaixoarengan nahiz 
gizartean dituen ondorioengatik.

Bi alderdi azpimarra ditzakegu, zenbait adierazleren bidez ebaluatzen direnak:

1.- Antibiotikoak zentzuz erabiltzea
Antibiotiko (ATB) gehiegi hartzeak edo behar ez bezala hartzeak, ondorio larriak izaten ditu osasun pu-
blikoan: erresistentziak agertzen dira, kontrako efektuak gertatzen dira, eta gaixotze-tasa handitzen da. 
Gainera, osasun gastua alferrik puztea dakar eta norbanakoarengan eta gizartean ondorioak izaten ditu.

Antibiotikoen kontrako erresistentzia eragin handiko arazo globala da, eta, antibiotikoa hartzen duen 
gaixoarengan ez ezik, osasun publikoan ere izaten ditu eraginak, zeren eta gero eta erresistenteagoak 
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diren mikroorganismoen andui hautatuen eraginpean jartzen diren pertsonengan baitu eragina. 
Erresistentzia handitzearen ondorioz, gaixotasun infekziosoak tratatzen eta prebenitzen gero eta 
zailagoak bihurtzen dira, eta gaixotasun horiek zabal ez daitezen egiten diren ahaleginak lehentasuna 
dira osasun-sistemarentzat, eta, hortaz, baita guretzat ere. ATBak zentzuz erabiltzea helburu nagusia 
da farmazia-preskripzioaren kalitatearen barruan.

Arlo honetan 2019an garatutako jardueren artean, hauek nabarmentzen dira:

 ■ Osasun Saileko Farmazia Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea TAEren (Tratamendu antibiotekoaren 
egokitasuna) preskripzioaren kalitate-adierazleak aldatzeko, Plan Nacional de Resistencias a Anti-
bióticos delakoak (PRAN) proposatutakoetara egokitzeko. 2018-19ko PKn (programa-kontratuan) 
neurtu beharreko adierazleak 5 dira, eta ez 3 (ikus taula).

 ■ JUAPei Kontratu aldizka bidaltzea Programa Kontratuan sartutako LMAUen preskripzio-adierazle 
kualitatiboen datuak, besteak beste, antibioterapia-adierazleak.

 ■ Aginte-taulako bileretan, JUAPak orientatzea adierazleak hobetzeko atazei buruz.

 ■ 1. urteko BAMEentzako prestakuntza-ikastaroa, “Antimicrobianos y control de infección”, 2019ko 
azaroan egina.

Bestalde, e-FarmaBiBa buletin elektronikoaren bidez, antibioterapiari buruzko berritasunen berri eman 
ohi da: argitalpen interesgarriak, segurtasun-alertak eta abar. Zehazki, 2019an, gai interesgarri hauek 
jorratu dira, antibiotikoen zentzuzko erabileran eragina dutenak:

 ■ Consejo Interterritorialaren batzar orokorrak onartzea Segundo Plan Nacional frente a la Resistencia 
a los Antibióticos (PRAN) delakoa, Sanidad eta Agrikultura ministerioek AEMPSen koordinaziopean 
egina, bai eta PRAN berriaren lehentasunezko ekintzak ere, giza medikuntzan eta albaitaritzan 
antibiotikoen kontsumoa murrizteko helburuarekin (FarmaBiBa 140-2019ko martxoa).

 ■ Osakidetzaren Programa Kontratuko TAEren preskripzio-kalitatearen adierazleak aldatzea, PRANek 
proposatutakoetara egokitzeko. Gainera, adierazleak hiru izatetik bost izatera igaro dira (FarmaBiBa 
141-2019ko apirila):

 ■ Orotariko antibiotikoen DHD 

 ■ Espektro mugatuko antibiotikoen* DDD % / TAEren DDD guztizkoa (*Amoxi/Clav izan ezik)

 ■ Amoxizilina ontzien % / amoxizilina+amoxizilina-ac.klabulaniko ontziak

 ■ Fluorkinolonen  DDD %de / TAEren DDD guztizkoa

 ■ Makrolidoen % DDD de / TAEren DDD guztizkoa

 ■ OMEren ekimenz azaroaren 18tik 24ra Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los 
Antibióticos ekitaldia. Urtero azaroan egiten da (FarmaBiBa 147- 2019ko urria).

 ■ Antibiotikoak zuhurtziaz erabiltzeko PRANen kanpaina, ““los antibióticos no sirven para todo”, pu-
bliko orokorrari zuzendua (FarmaBiBa 148- 2019ko azaroa).

 ■ Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) elkarteak argitaratzea kontsul-
ta arineko dokumentu batzuk (“microcápsulas informativas”), lehen mailako arretako kontsultan 
ohikoenak diren infekzioetan antibiotikoen erabilera egokiari buruzkoak (FarmaBiBa 149- 2019ko 
abendua). 
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 ▼ Osakidetzako Kontratu Programako ATBen kalitatezko preskripzioko adierazleak  

2017* 2018* 2019**

EDZ antibiotikoak/1000 OTI/hilabete 17,16 18,33 13,68

Lehen mailako EDZ antibiotikoak (%)/EDZ antibiotiko guztiak 67,90 67,94 NA

3. mailako EDZ antibiotikoak/1000 OTI/hilabete 2,23 2,31 NA

Espektro mugatuko antibiotikoen* DDD % / TAEren DDD guztizkoa (*Amoxi/Clav 
izan ezik) NA NA 29,75

Amoxizilina ontzien % / amoxizilina+amoxizilina-ac.klabulaniko ontziak NA NA 54,04

Fluorkinolonen  DDD %de / TAEren DDD guztizkoa NA NA 9,54

Makrolidoen % DDD de / TAEren DDD guztizkoa NA NA 12,79

**2019an  Osakidetzaren Programa Kontratuko TAEren preskripzio-kalitatearen adierazleak aldatzen dira , PRANek proposa-
tutakoetara egokitzeko: lehen eta hirugarren mailako antibiotikoen adierazleak taulan agertzen diren beste 4 adierazleengaitik 
ordezkatzen dira.   

2.- Sendagaiek eragindako kontrako erreakzioak (SKE) 
jakinaraztea
Zaintza Farmakologikoa osasun-publikoko jarduera da, botikak merkaturatu ondoren, horiei lotutako 
arriskuak tratatzea helburu duena. Farmakojagoletzako jardueren barruan, kontrako ondorioen be-
haketa klinikoa eta jakinarazpena, «txartel horia» delakoaren bitartez (botiken kontrako ondorioen 
monitorizazioari buruzko OMEren nazioarteko programaren zati dena), botikekin zerikusia duten 
segurtasun-arazo berriak antzemateko metodorik eraginkorrena da, oso erraza bada ere.

Arazo horiek antzeman eta jakinarazteari esker, hobeto ezagutu daiteke sendagaien onura/arriskuen 
arteko erlazioa eta Agentzia Arautzaileek kautelazko neurri egokiak har ditzakete botikaren eraginpean 
jar daitekeen biztanleriaren osasunean arriskurik gerta ez dadin. Neurri horiek, botika erabiltzeko 
baldintzak aldatzea, paziente-talde jakin batzuetan berorien erabilpena murriztea, edota sendagaia 
merkatutik kentzea ere izan daitezke.

2018an, aurreko urteetan bezala, jakinarazitako MAE-medikamentuen aurkako erreakzioen adierazlea 
ez zegoen urteko Programa Kontratuan sartuta, baina adierazle horren inguruko informazioa jasotzen 
jarraitu da hiru hiletik behin, sendagaien erabileraren inguruko segurtasuna hobetzeko garrantzitsua 
da eta. 

Era berean, sendagaiei buruzko segurtasun-alertak jakinarazi dira modu sistematikoan; alerta horiek 
Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziak bidali dizkie fakultatibo guztiei, zuzendarit-
za medikoko posta elektroniko bidez (lehen mailako arretan nahiz arreta espezializatuan erabiltzeko 
sendagaiak direnean). Alerta guztiak intranet eta e-FarmaBIBA buletinaren bidez zabaltzen dira. 

Bilbo-Basurtu ESIko profesionalek bidalitako SKE jakinarazpenen kopurua oso maila onargarrietan 
mantentzen da, ondorengo taula honetan ikus daitekeen bezala:

2017 2018 2019

Kontrako erreakzioen jakinarazpenen 
kopurua, 100.000 OTI bakoitzeko 27,60 29,53 32,76
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I+G+Bren sustapena Bilbo-Basurtu ESIan

Bilbo-Basurtuko ESIan indartu nahi dugu ikerketa eta berrikuntza eraginkorraren aldeko apustua. Gure 
ustez, bi dimentsio horiek palankak dira, eta, horien bidez, onura itzela itzuli ahal diegu gizarteari, gure 
profesionalei eta erakundeari berari, haren helburuak lortzearren.

I+G+b bultzatzea esplizituki jasota dago jada gure ESIaren Ikuspegian, Kudeaketa Integratuaren Politikan 
eta Balioetan. Horregatik, BB-ESIaren 2018-2021 Plan Estrategikoa egituratzen duten 6 erronketatik 1 
bakarrik bideratuta dago I+G+Bren aldeko apustu hori gauzatzera.

Bilbo-Basurtuko ESIak “berrikuntza eta Ikerketa” izeneko 6. erronka zabaldu du 2018-21 Plan Estrate-
gikoan. Bertan, honako lehentasun hauek,  besteak beste, bilatzen dituzten ikuspegi berriak sendotu 
eta jasotzen dira:

 ■ Osasunean eragina duten berrikuntza eraginkorrak eta efizienteak ezartzea.

 ■ I+G+b arloko politika autonomikoekin dugun bat egitea indartzea.

 ■ Gure profesionalen nahia eta konfiantza sustatzea, ideiak eta proiektuak proposatzeko eta horietan 
inplikatzeko.

 ■ Ideia eta proiektu berritzaileen kudeaketa hobetzea.

 ■ Beste erakunde batzuekin ditugun aliantzen sarea zabaltzea.

 ■ Gure profesionalen ikerketa-lana bultzatzea, erakunde- eta gizarte-etorkizunaren eragile.

 ■ Gure profesionalei topaguneak eskaintzea, ezagutza partekatzeko.

BBESIak, urte anitzeko gure Plan Estrategikoaren 6. erronka horretatik abiatuta, urteko kudeaketa plan 
bat garatzen du, aginte-taula elkarturik daukana. Plan horren helburuak eta estrategiak bideratuta 
daude, erakunde berritzaile garenez, gure hazkundea ahalbidetuko duten I+G+b aldagaiak bultzatzera: 
besteak beste, zaintza teknologikoa, jabetza intelektuala, ideien kudeaketa edo ikerketaren sustapena. 
Ikus dezakegu 2019ko Kudeaketa Planaren laburpena, planteatutako helburuetan gauzatze-maila 
handia duena, “Plan de gestión OSI Bilbao Basurto 2019: acciones más destacadas abordadas” atalean.

Nabarmendu behar dugu Bilbo-Basurtuko ESIan eragile askok parte hartzen dutela, bai barruan, bai 
kanpoan, I+G+b gure estrategiaren definizioan, hedapenean eta hobekuntzan, hala nola Berrikuntza 
Unitateak, Berrikuntza Batzordeak (2016an sortu zen, eta ESIko zuzendari kudeatzailea da batzorde-
burua), Ikerketa Batzordeak edo I+G+b proiektuen ardura duten profesionalek. Eta, kanpoan, BIOEF 
(Berrikuntza, Ikerketa, Osasuna Euskal Fundazioa) nabarmendu behar dugu, Bilbo-Basurtuko ESIarekin 
aliantza sendotu baitu. Era berean, eragile horiek eboluzionatu dute I+G+b estrategia hori babesteko 
eta eraginkorragoa izateko. Esate baterako, 2017az geroztik, Berrikuntza Batzordeko kideek profe-
sionalen ideiak aztertu, puntuatu eta lehenesten dituzte, abian jartzea errazteko, adibidez, Pediatria 
Zerbitzuan umeentzat lagunkoiagoak diren uniformeen kasuan.

Nabarmendu nahi dugu, halaber, BBESIaren nahia dela profesional guztiek konfiantza eta nahia izatea 
ideiak proposatzeko eta/edo ekimenetan inplikatzeko, bai emankorrak badira, berrikuntzaren hazia 
izanik, bai ez badira ere. Ikerketari ere interes estrategiko handia ematen diogu, eta, ondorioz, gure 
profesionalek proiektu, azterlan eta saiakuntza klinikoak zuzentzen dituzte. Ikuspegi hori bultzatzeko, 
hainbat dinamika eta tresnatan oinarritzen da BBESI. Horien artean, hauek nabarmenduko ditugu:

 ■ Topaketarako denbora eta espazio profesionalak eskaintzea ideiak eta proiektuak proposatu, 
partekatu eta bultzatzeko.

 ■ I+G+b arloko berrikuntzak eta ekimenak jendaurrean jakinaraztea eta aitortzea, bai barruan, bai 
kanpoan.

 ■ Erraztasunak ematea kanpoko aliatuekin eta hornitzaileekin elkartzeko.

 ■ I+G+b arloko jarduerei baliabide ekonomikoak zuzenean ematea.
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 ■ Gure profesionalek foroetan, jardunaldietan, kongresuetan, ebaluazioetan, auditoretzetan, ben-
chmarking-bisitetan eta abarretan parte har dezaten bultzatzea, motibazio pertsonal eta profe-
sionalerako elementu gisa.

Memoria honen beste atal batean BottomUp proiektuei buruz hitz egin dugu. Proiektu berritzaile 
horiek profesionalek beraiek eskatuta sortzen dira, eta Bilbo-Basurtuko ESIak laguntzen die garatzeko. 
Proiektu horiek ere urteko programa-kontratuaren esparruan aurkeztu eta ebaluatzen dira. 2019an, 
hauek izan ziren:

 ■ INPAOS: Patologia Osteomuskularreko Unitate Integratua sortzea.

 ■ Heziketa-proiektua mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten pertsonen osasuna zaintzeko.

 ■ Lepoko OTAk protokolo onkologikoetatik kanpo duen errentagarritasun diagnostikoa aztertzea. 

 ■ Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko pazienteen ospitaleko altaren medikazioa bateratzeko proiektua.

 ■ Bilbo-Basurtuko ESIan erditze eutozikoan (normala) termoterapia kanporatze-fasean aplikatzea.

 ■ Ospitaleko alta jaso ondoren lehen mailako arretan medikazioa bateratzeko proiektua.

 ■ Abdomeneko prozesu jakin batzuen jarraipenean ekografia agintzea egokia ote den.

Bilbo-Basurtuko ESIak dituen zenbait helburu espezifikok komunean dute inguruko eragileekin lan-
kidetzak eta aliantzak iraunarazteko eta areagotzeko apustua. Instituazioak, I+G+b sustatzen duten 
erakundeak, Unibertsitatea, enpresa-mundua, herritarren interesak ordezkatzen dituzten elkarteak, 
beste osasun-erakunde batzuk, hornitzaileak..., Bilbo-Basurtuko ESIaren radarrean daude. Gure ESIak 
2019an bultzatutako lankidetzako I+G+b proiektu eta ekimen batzuk nabarmenduko ditugu.

Entitate kolaboratzailea Proiketua I+G+B

Leartiker
CIDI-3D proiektua: Digestiboko kirurgiaren gailu berrien fabrikazio aurreratua fistulak edo ostomia dituzten 
pazienteentzat 

INTELOST proiektua (lehengo OSMART3D, ezetsi zena)

Optimus 3D 3D Bioferula proiektua - Ferula pertsonalizatuen garapena (3D inprimaketa) rizartrosia tratatzeko

Vicomtech Ideable INCAR/eCardioSurf proiektua: Biohotz-gutxiegitasuna duten pazienteentzako adimenduneko sistema monitorizazio 
eta 

Roche Diagnostics NT-proBNP ikerketa: Lehen mailako arretan gihotz-gutxiegitasunaren diagnostikora bideratua 

Progenika
IBD-Monitor ikerketa klinikoa: Hesteetako gaixotasun inflamatoriodun pazienteentzat bideratua

Promonitor ikerketa klinikoa: orientado a pacientes con artritis erreumatoide, psoriasikoa edo espondilitis ankilo-
satzailea duten pazienteentzat bideratua

Grupo SSI
INIT Health

CRONICARE proiektua: Gaixotasun kroniko konplexuak dituzten pertsonen osasuna etxean kudeatzeko plataforma

AB Breathing Masailezurreko gailua, zurrungak eta apneak saihesten dituena (beste ESI batzuekin lankidetzan)

Harrobia Ikastola Pazienteak larrialdietan sailkatzeko (TRIAJEA) trebetasunak hartzeko berrikuntza-proiektua, errealitate birtualean 
oinarritua

Fundación Theodora Lankidetza honetan, “Dra Gogók” umeei laguntzen die ebakuntza-gelara joan behar 

Fundación Pequeño Deseo Lakindetza honen bidez, Fundazioak, aldizka, gure ume ospitalizatuen desio batzuk (zaldiz ibiltzea, bizikleta bat) 
aukera ahalbidetzen ditu

Dpto. de Educación Ikastetxeentzako ate irekien jardunaldia, hilean behin, gutxi gorabehera

Fundación Hospital Optimista Pediatriako larrialdiaren itxarongela berriz diseinatzea

Azkenik,  zenbait datu aurkeztuko ditugu Bilbo-Basurtuko ESIak I+G+b estrategiaren eraginkortasuna 
eta aurrerapen-maila neurtzeko erabiltzen dituen adierazleei buruz.
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Adierazlea 2019 2018
Indarrean dauden patente erregistratuen kopurua 5 4

Urte amaieran aktibo dauden proiektu/azterlanen kopurua 86 50

Urte amaieraren aktibo dauden saio klinikoen kopurua 101 109

Ikerkuntza-proiektu nahiz saio klinikoen liderren urte amaierako kopurua 76 69

Saio klinikoek eta ikerkuntza-proiektuek emandako diru-sarrerak 304 154 euro 322 566 euro

Bilbo-Basurtuko ESIak Programa Kontratuan aurkeztutako “BottomUp” proiektu berritzaileen kopurua 7 8

Lankidetza-proiektua aktiboak bertoko enpresekin produktua/zerbitzua garatzeko (METATUA) 14 11

Informazioaren segurtasuna eta 
konfidentzialtasuna

Intimitate pertsonalerako eskubidea gure ordenamendu juridikoan bereziki aitortuta dagoen pertsonen 
funtsezko eskubideetako bat da eta, beraz, babes handienaren gerizpean dago.

Norberaren intimitatea guztiok gorde nahi izaten dugun garrantzi handiko balioa da, eta geuk erabaki 
behar dugu nori eta zer neurritan eskaini gure bizitzako alderdi intimoenari dagokion informazioa.

Intimitaterako funtsezko eskubideari bereziki lotuta, Datu Pertsonalen kontzeptua dago, eta kontzeptu 
horren gainean araudia eratuz joan da Europa, estatu eta autonomia-erkidego mailan, horrela, babe-
sa eman nahi baitzaie datu pertsonalei onartzen ez diren partikularren eta administrazio publikoen 
esku-hartzeen kontra.

 Bilbo-Basurtu ESIko profesionalak kontzientziatuta daude balio horren garrantziaz eta arlo horretan 
bete beharreko obligazioez, eta Erakundearen asmo irmoa da indarrean dagoen legeria betetzen 
jarraitzea gai honi dagokion guztian.

Hona hemen 2019ko jarduerarik garrantzitsuenak:

1. Langileen artean zabaltzea datu pertsonalen babesaren arloko eginkizunak eta betebeharrak.

2. ESIko langileak datu pertsonalak babesteari buruz etengabe prestatzea.

3. Pazienteen historia klinikora sartzea, historia klinikoaren konfidentzialtasuna bermaturik, indarrean 
dagoen legeria betez. 

Pazientearen segurtasuna

Bilbo-Basurtu ESIan, Pazientearen Segurtasun Estrategiaren ekintza-ildo guztien eta dagoeneko ezarri 
diren proiektuen jarraitutasuna bermatzea; horretarako, beharrezkoa da azken urteotan ikasitakoa 
eranstea, baita erronka berriak gureganatzea ere. Hori da 2017-20 aldirako Pazientearen Segurtasun 
Estrategiak lortu nahi duen helburua.

 Pazientearen segurtasunak lehentasuna du Osasun Sailarentzat, eta gure helburuetako bat ere bada, 
eta halaxe jaso da 2013-2020 aldirako Osasun Planean. Osasunari dagokionez, lehentasuna izateaz 
gain, sistemaren iraunkortasunerako ere funtsezkoa da pazientearen segurtasuna.

Asistentzia sanitarioari loturiko kontrako gertakarien arriskua murriztean datza, asistentzia-maila guz-
tietan. Gainera, gastua bateragarri egin behar da kalitate eta segurtasun handiko osasun-laguntzarekin. 
Osasun-teknologiek bultzada bat ematen dute arreta integratuaren ereduaren barnean asistentzia 
seguruago bat ziurtatzeko.
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Estrategiaren helburuak, hasiera batean, hauek ziren: osasun-erakundeetan segurtasunaren kultura 
sustatzea eta hobetzea, arrisku sanitarioaren kudeaketa eranstea, profesionalei eta pazienteei pa-
zientearen segurtasunari buruzko funtsezko alderdien prestakuntza ematea, jardunbide seguruak 
eranstea eta pazienteak eta herritarrak inplikatzea.

Zenbait proiektu finkatu dira urte hauetan: okerrik gabe identifikatzea; segurtasuna sendagaien era-
bileran (bereziki garrantzitsuak asistentzia-trantsizioetan); medikazioaren kontziliazioa, errore mota 
horiek eragozteko tresna baliagarri gisa; medikazioaren kontziliazioa eta zenbait sendagai aldi berean 
hartzen dituzten pazienteen arreta (tratamendu aktiboaren orria, farmakoen edo beste alergeno bat-
zuen aurkako alergiak eta intolerantziak); asistentzia sanitarioarekin loturiko infekzioen prebentzioa, 
alkohola duten prestakinekin egiten den esku-higienearen bidez. 

Pazienteen profilaren aldaketak eta autonomia izateko eta beren osasunaren inguruko erabakiak 
hartzeko eskubidearen garapenak erronka eta aukera bat dakarkiote osasun-sistemari. Pazienteen 
parte-hartzea nabarmenagoa izan da patologia kronikoen kasuan, eta ez hainbeste pazientearen 
segurtasunari loturiko alderdietan. 

Beheko taulan, adierazle garrantzitsuenetako batzuk erakusten dira:

Segurtasunaren dimentsioa Emaitza Jomuga
Pazientearen Segurtasun Arloan Jakinarazteko eta Ikasteko Sisteman jaso diren kalterik gabeko gertaka-
riak, erakundean gertatuak, non hobekuntza-ekintzak egin diren %69,61 >%60

Behar bezala identifikatutako pazienteak, zerbitzuaren arabera %98,68 >%90

Egiaztatzeko checklista (SKEZ segurtasun kirurgikorako egiaztatze-zerrenda) erabili duten interbentzio 
kirurgikoak

Programatutakoan: 
% 82,99

Larrialdietakoak: 
%26,77

Handitzea

Aztertutako epean presio-ultzerak izateko arriskuaren balorazioa egin zaien pazienteak %98,47 >%75

Eroriko erregistratuak izan dituzten paziente ospitaleratuak, aztertutako epean unitatean arreta jaso 
duten pazienteen kopuru osoarekiko %0.83 ≤%0.70

Aldakako protesia jartzeko interbentzioa eduki (90 eguneko jarraipenarekin) eta, ebakuntzaren 
ondoren, zauri kirurgikoko infekzioa izan duten pazienteen tasa %2,23 ≤%5

Organoko zauri kirurgiko sakonaren infekzioa izan duten pazienteen tasaren proportzioa, koloneko 
hautapenezko kirurgian, 30 eguneko jarraipenarekin. %10,61 ≤%20

Aireztapen mekanikoari lotutako pneumoniaren batez besteko tasa, zainketa intentsiboko unitateak 
dituzten zerbitzu-erakunde guztietan 2,62 gertakari

≤4 gertakari pazienteek aireztapen 
mekanikoarekin igarotako 1.000 egun 

bakoitzeko

Zain-kateter zentralari lotutako lehen mailako bakteriemiaren batez besteko tasa, Zainketa Intentsiboko 
Unitateak dituzten zerbitzu-erakunde guztietan 1,05 gertakari

≤4 gertakari pazienteek zain-kateter 
zentralarekin igarotako 1.000 egun 

bakoitzeko

Gernu-zundaketa irekia edo itxia duten pazienteetan gernu-infekzioaren prebalentzia %1.4 <%5

Ebakuntza kirurgikoa egin eta 24-48 orduren buruan zunda erretiratzen zaien paziente kirurgikoak %65.26 Handitzea

• BRC datuak 2018 urte osokoak dira, besteak Kontratu Programarako ateratako datuak.
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Gizartea

Beste erakunde eta instituzio batzuekiko 
harremanak

Gure Eginkizunetik (gure esku-hartzearen xede den gizarteko kide arduratsu gisa) eta gure etengabeko 
jardueratik ondorioztatzen da, gure erkidegoan eragin eta konpromiso handia duen erakundea garela, 
gure Ikuspegian jasota dagoen bezala.

Konpromiso horrek, gure inguruko erakundeei gure zerbitzuak taxutzea eta ematearen berri emateko 
dugun interes estrategikoa dakar berarekin, eta erakunde horiekin elkarlanean jarduteko eta koor-
dinatzeko moduak bilatzen ditugu etengabe, gure Eginkizuna betetzeko balio erantsia sortuz. Hauek 
izan dira 2018an sinatutako akordio garrantzitsuenak: osasun-arloko oinarrizko prestakuntza eskolako 
larrialdi medikoei aurre egiteko, Caixa Proinfancia programaren hedapena, adinekoen aurkako tratu 
txarren detekzioa eta Osakidetzaren eta zahar-egoitzen arteko Elkarlan Protokoloaren ezarpena: Taula 
honetan erakusten dira 2019an indarrean egon diren elkarlan-akordio nagusiak, eta zenbat urtetan 
mantendu diren.

 ▼ Beste instituzio batzuekiko lankidetza-hitzarmen nagusiak 

Genero-indarkeria
(2014tik indarrean)

Bilbo-Basurtu ESIa

Bilboko Udala

Eusko Jaurlaritza

Bizkaiko Foru Aldundia

BOMS

Larrialdiak

Esparru soziosanitarioan batzorde bateratu bat sortzeko akordioa 
(2014tik indarrean)

Bilboko Udala

Osasun Kontseilaritza

Osakidetza, Diputazioa

Zugan Pentsatuz - Prescribe actividad física (2016tik indarrean)
ESIa

Bilboko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saila, Bilbao Kirolak

Bihotz Errehabilitaziorako Programa (2014. urtea baino lehenago-
tik dago indarrean)

Bilbo-Basurtu ESIa

Bilboko Udaleko Gazteria eta Kirol Saila

Begirada Aktiboa: Adineko pertsonen bakartasun- eta babesgabe-
tasun-egoerak detektatzea (2016tik indarrean)

ESIa

Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza

Gizarte Zerbitzu Integratuetako taldea

Caixa Proinfancia programan parte hartzea (2017tik indarrean)

ESIa (Zorrotzako eta Otxarkoagako LMAU)

Udalekoak (Gizarte Ekintza, oinarrizko gizarte-zerbitzuak)

Hirugarren sektorea (Gaztelekua, Caritas, Deustuko Unibertsitatea)

La Caixa
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Oinarrizko osasun-prestakuntza eskola-esparruko larrialdi 
medikoetarako (2017tik indarrean)

Oinarrizko osasun-prestakuntza eskola-esparruko larrialdi medikoetarako (2017tik indarrean)

ESIa

Udaleko Osasun eta Kontsumo Saila

Adineko pertsonengan tratu txarrak hautematea (2017tik 
indarrean)

Deustuko Unibertsitatea

Bilbo-Basurtu ESIa

Foru Aldundia (Orientazioa eta Balorazioa), Bilboko Udala (Gizarte Ekintza)

Bilboko egoitzen arteko plangintza eta koordinazioa (2016tik 
indarrean)

ESIa

Larrialdiak

Birginetxe

Santa Marina ospitalea

Osasungintzako Lurralde Ordezkaritza

Bizkaiko Foru Aldundia

Osakidetzaren eta Zahar Egoitzen arteko Elkarlan Protokoloa 
(2017tik indarrean)

Santa Marina ospitalea

Bilbo-Basurtu ESIa

Igurco Zorrozgoiti egoitzarekin

Bilbozar
Indautxu
Txurdinaga
Zurbaran
Basurtu
Miribilla

TMG protokoloa
(2015tik)

Bilbo-Basurtu ESIa

Bizkaiko OMS

Bilboko Udala (Gizarte Ekintza)

Pediatriako paziente kroniko konplexuaren protokoloa (2016tik 
indarrean)

Bilboko Udala (Gizarte Ekintza)

Bizkaiko OMS

Foru Aldundia

Hezkuntza Saila

Bilbo-Basurtu ESIa

BBHAIP-Beharrizan bereziak dituzten haurren arreta integraturako 
prozesua (2017tik indarrean)

Osasun Saila

ESIa

Bizkaia Osasun Mentala

Bilboko Udala

Foru Aldundia

Hezkuntza Saila

Emakumezkoen genitalen ebaketak prebenitzeko protokoloa
(2016tik indarrean)

Hezkuntza Saila

Bilboko Udala

Emakunde

ESIa
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«Imajinatu Otxarkoaga» Plan Komunitarioan parte hartzea
(indarrean 2014a baino lehenagotik)

Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza

Bizitegi

Cáritas

Emankor

ESI (Otxarkoagako LMAU)

Gatazkak kudeatzeko lantaldea
(indarrean 2014a baino lehenagotik)

Bizikidetzaren behatokia

Otxarkoagako oinarrizko zerbitzuak

Bilboko Udala (udal etxebizitzak, udaltzaingoa...)

ESI (Otxarkoagako LMAU)

Bilbo Zaharreko Plan Komunitarioan parte hartzea
(indarrean 2014a baino lehenagotik)

Bilbo Zaharreko Plan Komunitarioan parte hartzea

Bilboko Udala (Gizarte Ekintza, Osasun Saila) / Hezkuntza (Miribillako zentro publikoa)

Gurutze Gorria

Cáritas

Bideberri

Auzolan modulu psikosoziala

Susterrak

Nevipen...

Mahai Soziosanitarioan parte hartzea
(2014tik indarrean)

Alde Zaharreko oinarrizko zerbitzuak

Cáritas

Bihotzean Auzo Elkartea

Ikastetxeak

Berritzegunea

Bilbo-Basurtu ESIa (Alde Zaharreko LMAU)

ICI proiektua
(2014tik indarrean)

La Caixaren Gizarte Ekintza

Bilboko Udala

Gazteleku Garapen Komunitariorako Elkartea

Eusko Jaurlaritza – Osasun Saila
• Osasun Saila 
• Osakidetza

Eusko Jaurlaritza – Osasun Saila

Bizkaiko Foru Aldundia

Deustuko Unibertsitatea

Hiesaren aurkako T4 Elkartea

Gaixotasun mentalak dituzten pertsonen eta euren senitartekoen Bizkaiko elkartea (AVIFES)

Médicos del Mundo – Munduko Medikuak

Iralabarri auzo-elkartea

Torreurizar auzo-elkartea

Bizkaiko Caritas

Xenofobiaren Aurka Taldea Berdinak Gara

Iralabarriko merkatarien elkartea

Amiarte
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Etorkinen Jarduketa Protokoloa
(2018tik indarrean)

Bilbo-Basurtu ESIa

Uribe ESIa

Ezkerraldea-Enkarterr ESIa

Barrualde ESIa

Barakaldo-Sestao ESIa

Bilboko Udala

Eusko Jaurlaritza

Bizkaiko Foru Aldundia

Zainketa Aringarrien Erakundearteko Protokoloa
(2015etik indarrean)

Bilbo-Basurtu ESIa

Bilboko Udala

Eusko Jaurlaritza

Bizkaiko Foru Aldundia

Santa Marina ospitalea

Larrialdiak

Herritarra

Bilboko Erakunde arteko Batzorde Soziosanitarioa
(2015etik indarrean)

Bilbo-Basurtu ESIa
Bilboko Udala
Eusko Jaurlaritza
Bizkaiko Foru Aldundia
BOMS
Santa Marina ospitalea

Mantala solidarioak (2019)
OSI Bilbao Basurto
OSI Ezkerraldea – Enkarterri-Cruces
Athletic Bilbao

Ingurumen-dimentsioa

Bilbo-Basurtu ESIak, haren jarduerak ingurunean duen eraginaren jakitun, ingurunea errespetatzeko 
eta babesteko ekintzak ezarri ditu. Horretarako, Ingurumen Kudeaketarako Sistema bat ezarri du ku-
deaketa-estandar aurreratuenen arabera (hala nola ISO 14001:2015) eta 2017ko abuztuaren 28ko Bat-
zordearen 2017/1505 (EB) araudiaren baldintza osagarriak gehitu ditu. Azken horren bidez, 1221/2009 
Erregelamendua aldatu da, 2009ko azaroaren 25ekoa, erakundeek ingurumenaren ikuskapen eta 
kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte hartzeari buruzkoa. Sistemari esker, 
ingurumenaren autoebaluaziorako tresna bat du ESIak eskura, eta, hartara, prozesuen etengabeko 
hobekuntza ziurtatzen du, ESIko kide guztien konpromisoaren, inplikazioaren eta motibazioren bidez, 
erabiltzaile/bezeroetatik hasi, eta hornitzaile eta langileetaraino.

Kudeaketari buruzko kontzeptu honetan, beraz, enpresa kudeatzeko hainbat jardunbide, estrategia 
eta sistema sartzen dira, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-alderdien artean oreka berria lortu nahi 
dutenak. Alderdi horiek 2018-2021 aldirako Plan Estrategikoan biltzen dira, 5. erronkan (Kudeaketa 
Aurreratu Jasangarria eta Modernizazioa) eta haren 5.6 ildoan (Jasangarritasun eta Efizientzia Energe-
tikoa). Bilbo-Basurtu ESIak baikortasunez egiten dio aurre erronka horri, eta, zerbitzu bikaina ematez 
gain, baliabide guztiak eraginkortasunez erabili nahi ditu; gainera, modu etiko eta gardenean egin 
nahi du, eta gizarte-arduraz, eta jasangarritasuna bermatzeko ingurumen-adierazleak identifikatuta.

Politika
ESIak ingurumena kudeatzeko politika zehaztuta eta argitaratuta dauka webgunearen eta intraneta-
ren bitartez, eta gure kudeaketa-eredua zein ingurumen-konpromisoa zein diren azaltzen da bertan.

Ingurumen-konpromisoa urtero berrikusten da; hartara, erakundean aldatuz doazen behar eta egoe-
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retara egokitzeko. Erakundearen ingurumen-helburuak ezartzeko erreferentzia-esparrua da. Hartara, 
aurreikusitako emaitzak lortuko dira, eta hobekuntza etengabea ahalbidetuko da.

2015etik, ingurumenaren babesaz gain, konpromiso hauek hartzen dira: kutsadura prebenitzea, ba-
liabide naturalak era jasangarrian erabiltzea (bereziki, baliabide natural urriei erreparatuta), aldaketa 
murriztu eta egokitzera bideratutako ekintzak abiaraztea.

Ingurumen-politika horrek bat egiten du erakundearen helburu eta testuinguruarekin, eta kontuan 
hartzen ditu gure jardueraren izaera, magnitudea eta ingurumen duen eragina.

Era berean, gure ingurumen-politika bat dator Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren ingurumen 
politikarekin.

Erakundearen erantzukizuna

Ingurumen Kudeaketa, alderdi hauen bidez:

Bilbo-Basurtuko ESIko Zuzendaritza Gerentzialak lidergoa eta konpromisoa erakutsi ditu Ingurumena 
Kudeatzeko Sistemari (IKS) dagokionez, besteak beste, honako alderdi hauen bidez:

a. Erantzukizuna eta kontu-ematea bere egin behar du, Ingurumena Kudeatzeko Sistema eraginkorra 
izan dadin.

b. Ingurumen-politika eta -helburuak zehazten direla ziurtatzea, eta horiek zuzendaritza estrategi-
koarekin eta erakundearen testuinguruarekin bateragarriak izatea.

c. Ingurumen Kudeaketako Sistemaren betekizunak erakundearen zerbitzu-prozesuetan txertatzen 
direla bermatzea.

d. Ingurumen Kudeaketako Sistemarako behar diren baliabideak eskuragarri daudela bermatzea.

e. Ingurumen-kudeaketa eraginkorra eta Ingurumen Kudeaketako Sistemaren betekizunen arabe-
rakoa izatearen garrantzia jakinaraztea.

f. Ingurumen Kudeaketako Sistemak aurreikusitako emaitzak lortzen dituela ziurtatzea.

g. Pertsona guztiak zuzendu eta laguntzea, ekarpen eraginkorra egin dezaten Ingurumen Kudeake-
tako Sistemaren barruan.

h. Etengabeko hobekuntza sustatzea.

i. Zuzendaritzaren rol egokiak babestea, beren erantzukizuneko arloetara aplikatutako lidergoa 
frogatzeko.

Zuzendari kudeatzailea da Ingurumen Kudeaketako Sistemaren arduradun nagusia da, eta hark emango 
dio rol bakoitzari sistemaren betekizunak betetzeko eta aipatu ingurumen-kudeaketako sistemaren 
jardunaren berri emateko adina erantzukizun eta ahalmena.

Kudeaketa-sistemaren esku-liburuan zehazten dira erantzukizunak eta kudeaketarako organigrama. 

Gainera, Ingurumen Kudeaketako Sistema Zuzendaritza Taldeko kideek osatzen duten Ingurumen 
Batzordeari esker mantentzen da, baita zentro bakoitzeko erreferenteen partaidetza duten ospitale 
barneko eta kanpoko batzordeei esker ere.

Prestakuntza eta sentsibilizazioa
Erakundearen iritzian, baliabide giltzarriak dira ingurumen prozesuak arrakasta izan dezan, bai pro-
fesionalen eta bai interesa duten gainerako alde guztien inplikazioa eta parte-hartzea. Horrexegatik, 
ingurumen-aldagaia sartzen du prestakuntza-plan eta -jardunaldietan, jakinarazpenetan, buletinetan, 
eta abarretan, eta topagunea ezartzen du herritarrekin, Puntu Berdeak izenekoen bitartez; horiek kar-
telen bidez identifikatuta daude, zentroetako sarreretan, eta erradiografiak, pilak, botikak eta halakoak 
biltzeko eta bereizteko edukiontziak dituzte.

Gainera, erabiltzaileen eskura jartzen ditu bezeroak artatzeko eremuetan hondakinen kudeaketarekin 
lotutako informazio orokorreko triptikoak, oholak eta beste kartel batzuk (Puntu Berdeak). Eta zentroe-
tako beste eremu batzuetan, kontsumo arduratsua sustatzeko kartelak eta etiketak.

Profesionalen iritziak eta iradokizunak kontuan izateko eta prozesuko erabakiak hartzerakoan haiek 
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ere partaide izan daitezen, Ingurumeneko Postontzi bat dago, non idatzi ditzaketen beren iritziak, 
iradokizunak eta sortzen zaizkien zalantzak. Postontzira Internet bidez sartzen da: MEDIOAMBIENTE.
OSIBILBAOBASURTO@osakidetza.eus

Zentroetan ingurumen-kudeatzailearen edo -erreferentearen funtsezko irudia sortu da, zeina sistemari 
eusteko eragilea den.

Ebaluazioa eta jarraipena
Bilbo-Basurtu ESIak aldian-aldian ebaluatzen du aplikagarri diren ingurumen-lege eta -erregelamenduak 
betetzen diren edo ez, eta neurketen emaitzak legeetan adierazitako erreferentzia-balioekin alderat-
zen ditu. 

Gainera, aldian behin, erakundearen zentro guztietako ingurumen-alderdiei buruzko datuak biltzen 
ditu. Datu horiek abiapuntu hartuta, ingurumen-adierazleen jarraipena egingo da lau hilean behin, 
Ingurumen Batzordearen bileretan, helburuetatik desbideratu garen edo erakundea osatzen duten 
zentroen jarduera nagusietan parametro anormalik dagoen ikusteko. Hau da, ingurumen-jardunaren 
eta IKS-Ingurumen Kudeaketako Sistemaren efikaziaren jarraipena, neurketa, analisia eta ebaluazioa 
egiten du, etengabe hobetzen dela ziurtatzeko. 

Urteko ikuskapenen egutegia zehaztu da. Dokumentatutako eta aurrez ezarritako ikuskapenak egiten 
dira, ingurumen-kudeaketari buruzko jarduera guztiek zehaztutako planak, UNE-EN ISO 14001 arauaren 
betekizunak eta EMAS Erregelamendua betetzen dituztela egiaztatzeko, baita sistema behar bezala 
ezarri dela, sistemari eusten zaiola eta gero eta eraginkorragoa dela egiaztatzeko ere.

Urtean gutxienez ikuskapen bat egiten da, baina behar den guztietan ikuskatzen da hutsak dituen 
edozein jarduera. Horretarako, barne-ikuskarien talde bat sortu da. Erakunde kanpoko eta barruko 
zenbait erakundetako pertsonek osatzen dute taldea (OSATEK, Osasun Mentaleko Sarea, Mutualia, 
Gurutzetako Ospitalea...).

Ingurumen-jardunaren adierazleak
Erakundeak zenbait ingurumen-adierazle zehaztu ditu, eta, horretarako, kontuan hartu ditu bere 
jardueraren barruan kontrolatu ditzakeen ingurumen-alderdiak edota berak nolabaiteko eragina izan 
dezakeen, eta horri loturiko ingurumen-inpaktua, bizitzaren zikloaren ikuspegitik. Ildo horretan, honda-
kinen kudeaketarekin loturiko adierazleak aurkezten dira memoria honetan, hots, gure interes-taldeek 
identifikatutako alderdiarekin loturikoak.

Gure ingurumen-portaerari buruzko ingurumen-informazio gehiago izateko, gure webgunean argita-
ratuta dago EMAS Ingurumen Adierazpen eguneratua, eta nahi duten herritar guztien eskura dago 
aipatutako ospitaleaz kanpoko zentroetan.

https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-gkobib01/es/contenidos/informacion/obiba_estrategia_gestion/es_def/
index.shtml

 J306-2, 306-4

Ospitaletik kanpoko zentroetan

Hondakin arriskutsuak (Tn)

           2017  2018 2019

Aldakuntza 
2018-209 

(%)
Deuseztatzeko 

metodoa

TEEHak            0,833             0,432              1,404   225,45 Birziklapena

Pilak eta bateriak            1,515             1,429              1,514   5,91 Birziklapena
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Hondakin arriskutsuak (Tn)

           2017  2018 2019

Aldakuntza 
2018-209 

(%)
Deuseztatzeko 

metodoa

Ebaki eta zizta dezaketenak            7,879             8,867              9,123   2,89 «Autoklabe/ 
Zabortegia»

Lanparak            0,359             0,359              0,238   -33,80 Birziklapena

Zitostatikoak            0,385             0,382             0,420  10,07 Errausketa

Baztertutako medikamentuak            4,142             4,097             4,141  1,07 Errausketa

Ontzi kutsatuak            0,029             0,038              0,062   62,70 Errausketa

Arriskurik gabeko hondakinak (Tn)

           2017  2018 2019

Aldakuntza 
2018-2019 

(%)
Deuseztatzeko 

metodoa

Tinta/toner kartutxoak 0,915 0,888 2,141 141,05 Birziklapena

Papera eta kartoia 44,979 39,367 41,268 4,83 Birziklapena

Plastikozko eta metalezko ontziak 4,253 4,228 4,533 7,23 Birziklapena

Komuneko papereko biribilkiak 2,100 2,241 2,058 -8,15 Zabortegia

Biribilki erradiografikoak 2,688 1,769 3,382 91,25 Birziklapena

           2017  2018 2019

Aldakuntza 
2018-2019 

(%)

Hondakin arriskutsuak (Tn) 15,141 15,603 16,901 8,32

Bereizitako hiri-hondakinak (Tn) 54,935 48,492 53,382 10,08

Bereizi gabeko hiri-hondakinak (Tn) 107,187 97,453 93,262 -4,30

Urtean guztira sortutako hondakinak 
(Tn) 177,264 161,548 163,545 1,24

33%

10%

57% Bereizitako
hiri-hondakinak
(Tn)

Bereizi
gabeko
hiri-hondakinak
(Tn)

Hondakin arriskutsuak (Tn)
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Balioztatu ezin diren 
hondakinak

Kutxatiletako lohiak Tn 0,23 0,17 0,23 36,81 Araztegia 

Eraikuntza- eta eraiste-hon-
dakin nahasien edukiontzia Tn 147,60 185,93 456,66 145,61 Zabortegia

Hiri-hondakinak Tn 943,17 953,92 972,89 1,99 Zabortegia

Baliozta daitezkeen 
hondakinak

Tonerrak eta kartutxoak Tn 1,07 1,14 0,96 -15,52 Birziklapena

Papera/kartoia Tn 162,86 164,99 153,15 -7,17 Birziklapena

Plastikoak eta bilgarriak Tn 17,01 16,69 18,85 12,95 Birziklapena

Sukaldeko olioa Tn 4,67 4,19 4,77 13,84 Birziklapena

Hondakin arriskurik gabeak, guztira Tn 1276,61 1327,02 1607,51 21,14

AR
RIS

KU
TSU

AK

Sanitarioak

Biosanitarioak Tn 140,44 145,76 136,38 -6,43 Zabortegia

Zitostatikoak Tn 11,91 13,93 14,03 0,77 Errausketa

Baztertutako medika-
mentuak Tn 7,25 10,98 13,88 26,41 Errausketa

Hondakin anatomikoak 
formolarekin Tn 4,92 5,47 4,85 -11,32 Errausketa

Iragazkiak Tn 0,24 0,07 0,01 -81,82 Errausketa

Laborategiko hondakinak Tn 92,09 91,61 111,35 21,55 Errausketa

Sanitarioak ez 
direnak

Pilak Tn 7,91 0,91 0,44 -51,49 Birziklapena

Fluoreszenteak Tn 10,50 0,56 0,20 -64,54 Birziklapena

Aerosolak Tn 0,00 0,00 0,00 - Birziklapena

Plastikozko ontzi kutsatuak Tn 5,46 6,23 6,02 -3,24 Errausketa

Disolbatzaile ez-haloge-
natuak Tn 0,31 0,92 4,28 368,09 Errausketa

TEEH (Tresneria elektro-
nikoak...) Tn 3,74 4,65 5,14 10,74 Birziklapena

Hondakin arriskutsuak, guztira Tn 284,77 281,07 296,60 5,53

Inpaktu sozioekonomikoa

 J201-1, 204-1

Garrantzi handiko enplegu sortzaileak gara; hona horren erakusgarriak:

 ■ Gure erakundean beren jarduera garatzen duten profesionalen kopurua; hor sartzen dira finkoak, 
aldi batekoak, behin-behinekoak eta ordezkoak. Ildo horretan, gure erakundean dauden erretiro 
partzialak eta txanda-kontratuak nabarmendu nahi ditugu. Kontratu horiek sortzeko, langile-pro-
fesionalek (Osakidetzako parte izan aurretik Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko langileak zirenek) 
erretiro partziala hartzen dute, eta, ondorioz, txanda-kontratua sortzen da; hala, txanda-kontra-
tua duenak % 75 lan egiten du urtean, eta erretiratuak, berriz, % 25, behin betiko erretiratu arte. 
Txanda-kontratu hori duten langileek langabezian izena emanda egon behar dute; horrenbestez, 
dagokion enplegua sortzen da.
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Txanda-
kontratua 2017an hasi 2017an 

indarrean 2018an hasi 2018an 
indarrean 2019an hasi 2019an 

indarrean 

FEM 3 19 2 11 1 5

EUD 37 83 39 121 12 102

Gizarte-langilea 1 1 0 1

Fisioterapeuta 3 9 1 8 0 5

Emagina 1 1 1 1 1

Tek. san. 3 10 3 7 0 7

Erizain laguntzaile 18 65 29 85 7 63

Adm. tek. 1 2 1 8 1 5

Administrazio-taldeko burua 2 3 0 3

Adm. tek. lag. 16 32 11 35 3 28

Gidaria 3 5 0 4 1 4

Zeladorea 7 21 3 16 0 11

Sukaldaria 0 2 0 2

Manten./zerb. orok. 4 11 0 2 0 3

Zerbitzuetako langilea 7 22 4 24 0 17

Guztira 102 280 97 329 26 257

 ■ Zentroek beren ingurunean sortzen duten aktibitatea, bai gure profesionalena eta bai lehen 
osasun-zentrorik ez zuten auzoetan haiek abian jartzeak ekarri duen aktibitatea areagotzetik era-
torritako inpaktua. Eta horrek gizarte-ehuna areagotzea edo sendotzea dakar ondorio gisa.

 ■ Behar diren mota guztietako zerbitzuen hornitzaileek induzitutako aktibitatea.

 ▼ Euskadiko hornitzaileei egindako fakturazio-bolumena, guztizkoa kontuan hartuta 

Zenbatekoa 
(2019)

Zenbatekoa 
(2018)

Zenbatekoa 
(2017)

Zenbatekoa 
(2016)

Zenbatekoa  
(2015)

Guztira 134.025.935 131.547.788 128.606.590 124.749.030 118.098.153
ARABA 351.959 302.680 166.641 227.552 139.393

BIZKAIA 35.241.326 33.850.808 33.579.713 30.595.229 31.632.498

GIPUZKOA 4.322.353 3.908.743 2.970.203 2.563.342 2.769.340

GAINERAKOAK 94.110.297 93.485.558 91.890.033 91.362.908 83.556.923

 ▼   Euskadiko hornitzaileei egindako fakturazioa (%), guztizkoa kontuan hartuta

Zenbatekoa 
(2019)

Zenbatekoa 
(2018)

Zenbatekoa 
(2017)

Zenbatekoa 
(2016)

Zenbatekoa  
(2015)

Total %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00

ARABA %0,26 %0,23 %0,13 %0,18 %0,12

BIZKAIA %26,29 %25,73 %26,11 %24,53 %26,78

GIPUZKOA %3,23 %2,97 %2,31 %2,05 %2,34

RESTO %70,22 %71,07 %71,45 %73,24 %70,75
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Zerbitzuaren izena

Zerbitzua 
kudeatzen 
duen enpresa Langile kopurua

Langileen 
subrogazioa 

Garbiketa
UTE Ferroser-Asaser 230 BAI

Limpieza Y Mantenimiento 
Impacto, S.l. 117 BAI

Ikuztegia Ilunión+Lavandería 
Euskalduna, S.L. 3 BAI

Sukaldea+kafetegia Eurest Colectividades, S.A. 57** BAI

Instalazioen mantentze-lanak INVICO 44 BAI

Elektromedikuntzako mantentze-lanak  ***

Giroa Veoila 18 BAI

Construcciones Montegui 0 EZ

Air Liquide 0 EZ

Schindler 0 EZ

Elektromedikuntzako man-
tentze-lanak          *** 0 EZ

Carpintería Hernández 0 EZ

Freysa 0 EZ

Agfa Heathcare Spain, 
S.a.u. 0 EZ

Emsor, S.A. 0 EZ

General Electric Healthcare 
España 0 EZ

Ute Drager/Giroa 7 EZ

Elesen, S.l. 0 EZ

Mantelec, S.A. 0 EZ

Elekta Medical, S.A. 0 EZ

0 EZ

Palex, S.A. 0 EZ

Philips Iberica,S.A. 0 EZ

Siemens, S.A. 0 EZ

Historia klinikoen artxiboa kudeatzea Severiano Servicio Móvil, 
S.A. 10 BAI

Erlijio-zerbitzuak Bilboko Gotzaindegia 4 EZ

* Kontratu horiek indarrean daude, harik eta gaur egun bideratzen ari diren kontratazio-espediente berriak formalizatu eta 
indarrean sartu arte.

** 28 sukaldean eta 29 kafetegian.

*** Osakidetzako Erakunde Zentralak izapidetutako eta esleitutako kontratazio-espedientea da. Adierazitako zenbatekoak 
Erakunde Zentralak berak emandako zenbatespenak dira.
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Gobernu ona

Erakundearen gobernu-egitura

 J102- 18, 102-19, 102-20, 102-26

100/2018 Dekretuak, uztailaren 3koak, zehazten du Bilbo-Basurtu ESIaren egitura, hots, Osakidetza 
ente publikoaren zerbitzu-erakundeei buruzko dekretuak.

Zuzendaritza-egitura bakarra dago ESI osorako. Zuzendari Kudeatzaileak eta Zuzendaritza Taldeak 
zuzentzen eta kudeatzen dute ESI, Kontseilu Teknikoaren partaidetzarekin, azkeneko hori baita pro-
fesionalek aholkularitzarako eta kudeaketan parte hartzeko duten organoa. Ildo horretatik, zuzendari 
kudeatzailea da erakundeko arduradun gorena, eta, ondorioz, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-ere-
muekin loturiko alderdi guztien buru da, gainerako arduradun eta liderren laguntzarekin eta, hala 
balegokio, estrategien eta helburuen definizioa eta lotutako jardueren plangintza eta zehaztapena 
lider horien esku uzten ditu.

Hona hemen ESIaren organigrama:  

Kudeaketa
Administratiboa

Hautaketa eta
Horniketa

Arlo Juridikoa

KIKBIU
Antolaketa
eta Sistemak

Babes
Erradiologikoa KSU

Dibisio
Medikoa

EErriizzaaiinnttzzaakkoo
DDiibbiissiiooaa

Gerentzia

Irakazkuntza

Zuz.
Medikoa

Integrazioko
Zuz.

Plangintza eta garapena Hornikuntza

Euskara Kontratazioa

Pertsonal
Saila

Kudeaketa Ekonomikoa

Prestakuntza Ostalaritza

Prebentzioko Oinarrizko
Unitatea

1. uzord.

Zerb.
Kirujikoak

2. uzord. Osp. Zuzord. LMAko
Zuzord.

Zerb.
Medikoak

LMAko
Zuzord.

LMAUbak
Zerbitzu Orokorrak

Fakturazioa

Adjuntutzak

Erizain. Ard. (LMA)Gainbegiraleak

Guardiako
gainbeg.

Zeladoreen
Buruzagitza

Ligurutegia

Erizaintzako
Zuz.

Giza
Baliabtideetako

Dibisioa

Dibisio
Ekonomikoa

Pertsonaleko
Zuz.

Zuz.
ekonomiko
finanzieroa

Pertsonaleko
Zuzord.

Zuzord.
ekonomiko-finanzieroa
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Legez ezarrita dauden organo horiez gainera, beste zenbait batzorde eta komite ere badaude, asis-
tentziakoak diren eta ez diren zenbait prozesuren hobekuntzarako, non ESIko langileek parte hartzen 
duten. Komiteen, batzordeen, lantaldeen eta bestelakoen eremuaren eta tipologiaren arabera, bertan 
parte hartzen duten profesionalak irizpide hauen arabera aukeratzen dira: 

 ■ Ezagutza teknikoak

 ■ Erlazio funtzionala

 ■ Borondatea

 ■ Ardura hierarkiko/funtzionala

 ■ Indarrean dagoen legedia

Erakundeko dibisioetako arduradunek onesten dituzte partaide guztiak.

Gaur egun, batzorde eta komite hauek daude indarrean:

Egiturazkoak: Legez ezarrita daudenak. Hona hemen bakoitzaren eginkizuna:

Zuzendaritza Kontseilua Kudeaketa Planari buruzko ekimenez gogoeta estrategikoa egitea eta erabakiak hartzea

Asistentzia Klinikorako Kontseilua
2019an sorturiko organo honek aholkularitza teknikorako aholkularitza-organoa da, eta profesional asistentzialek 
ESIaren kudeaketan parte hartzeko organoa ere bai. Uztailaren 3ko 100/2018 Dekretuak haren eginkizunak ezarri 
ditu 18. artikuluan, eta osaera 19. artikuluan.

Segurtasun eta Osasun Batzordea Laneko Segurtasun eta Osasunarekin loturiko alderdiak aztertu eta horiei buruz aholku ematea

Kontseilu Teknikoa Zuzendaritza Kontseiluari aholkularitza ematea

Egiturazkoak ez direnak: Kudeaketa-eremu jakin batzuk hobetzeko ezarrita daudenak.  

Medikuntza fetala

Jaiotza-inguruko medikuntza

Hesteetako gaixotasun inflamatorioa

Patologia neurobaskularra

Ikerketako Batzorde Etikoa

Hestegorri eta urdaileko tumoreak

Urologia-tumoreak

Toraxeko tumoreak

Tumore hepatikoak

Tumore neurologikoak

Melanomak

Zati bigunetako sarkomak

Pankrea eta behazun-hodietako tumoreak

Tumore endokrinoak

Kolon-ondesteetako minbizia

Bularra

Sindrome linfoproliferatibo hemato-onkologikoak

Buruko eta lepoko tumoreak

Ospitale barneko ingurumen-batzordea

Ospitale kanpoko ingurumen-batzordea

Autobabeserako Batzordea

Erakundearteko ingurumen-batzordea
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Batzorde eta komite horiez gain, zenbait hobekuntza-lantalde daude, kudeaketaren eremu zehatz 
batzuk kudeatu eta hobetzeko. Partaideak hautatzeko, batzordeen eta komiteen irizpide berberak 
jarraitzen dira.

Kudeaketa eremua

Gobernu egokiaren eta kudeaketa-eremuko gardentasunaren arloko gure jarduna ondorengo zutabe 
hauetan oinarritzen dugu:

 ■ 8/1997 Legea, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzkoa. Lege ho-
rretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren III. Tituluan ezarritakoaren arabera, 
Gobernuaren eskumenen egikaritze eta finantzaketa egokirako jarraibideak xedatzen dira. 

 ■ Urteko Aurrekontuen Legea. Lege honek zehazten ditu Osakidetzaren eta bere zerbitzu-erakundeen 
diru-sarreren eta gastuen mailak eta baimendutako inbertsioak.

 ■ 129/1992 Dekretua, otsailaren 23koa, Goi-karguen jardueren eta ondarearen erregistroari buruzkoa.

 ■ 14/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, EAEko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzkoa. Urria-
ren 31ko 464/1995 Dekretuak garatzen du barne-egikaritze iraunkorra, kontrolaren xede diren 
jarduera edo ekintzekiko denbora-hurbiltasunaren printzipioaren arabera.

 ■ 1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia sortzekoa. Epaitegi honek Eusko 
Legebiltzarraren eta Epaitegi beraren ekimenez jarduten du, Epaitegiak berak onetsitako urteko 
lan-programaren bitartez. 

 ■ 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak 
arautzen dituena.

 ■ 9/2017 Legea, azaroaren 8koa; horren bidez, 2014ko otsailaren 26ko Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako 
ordenamendu juridikora. Helburutzat du sektore publikoaren kontratazioa arautzea.

Araudia aplikatzea eta helburuak lortzea: 
Fiskalizazioa

 J102-30, 102-31

Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera zenbait erakunde publikoren aldizkako fiskalizazioaren pean dago:

 ■  Osakidetzako Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Bizkaiko unitatea.

 ■ Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

 ■ Estatuko Kontu Epaitegia.

 ■ Bizkaiko Fiskaltza.

 ■ Estatuko Fiskaltza Nagusia.

Bilbo-Basurtu ESIan izapidetutako Kontratazio Publikoari dagokionez, erakunde horiek daramaten 
kontrolaren xedea kontratazioko espedienteen lizitazioan eta esleipenean aplikatzekoa den legeriaren 
betetze-maila egiaztatzea izango da, baita luzapenei dagozkien kontratu izenpetuetan ere, eta egiazta-
pen hori kontratuen indarraldian gauzatutako aldaketei aplikatzekoa zaien legeriaren betetzemailara 
ere hedatuko da. 

Halaber, erakunde horien kontrola balizko kontratu-lagapenei, enpresen bat-egiteei, edota enpresen 
bereizketa edo ekarpenei aplikatzekoa zaien legeriaren betetze maila egiaztatzera hedatuko da, baita 
aztertutako kontratuetan agian gertatu diren prezioen berrikuspenak egiaztatzera ere.
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Kontratu edo erosketa txikien kasuan, espediente formalik egiten ez bada ere, antzeko moduan jokat-
zen da, hau da, eraginpeko profesionalen iritzia kontutan hartuta, dagozkien Zuzendaritzen bitartez. 
Baldintza-orrietan zehazten dira lehiakideek bete beharko dituzten baldintzak, arauak eta legeak, modu 
horretan bermatzen delarik horiek guztiak betetzen direla. 

Langileen gastuen kontrolari dagokionez, kontrolen xedea da ikustea ea zenbateraino betetzen diren 
pertsonaleko gastuei aplikagarri zaizkien indarreko xedapenak, langile finkoek nahiz aldi baterako 
langileek (lanpostuagatik ordaindutako kontzeptuak eta zenbatekoak, lan-baldintzak arautzen dituzten 
akordioetan eta aplikagarriak diren arauetan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen da, baita lanpostuak 
ezarritako jardunbideekin bat etorriz bete diren ere), nahiz zuzendaritzako kideek (jasotako ordainsariak 
arauetan ezarritakoekin bat datozela egiaztatzen da, baita horretarako ezarritako jardunbideekin bat 
etorriz bete diren ere) jaso dituzten ordainsariak egokiak direla egiaztatzeko berariazko helburuarekin.

Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio Sailak eramaten duen kontrolaren osagarri modura, 
Osasun Sailak, bai kontratatutako jarduera eta bai zuzkidura ekonomikoak zer modutan erabiltzen 
diren kontrolatzen eta ebaluatzen ditu sistematikoki.

Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak kontrolatzen du, Bilbo-Basurtu ESIarekin batera, aurrekontuetan 
egon beharreko oreka, aldizkako kudeaketa-kontrolen bitartez.

Ekintza horien arabera, jardunbideen kontrol egokiaz eta barne-kontrolaz dugun erantzukizuna ezart-
zen da, eta efizientzia egiaztatzen da.

Mekanismo horien guztien emaitza, arlo edo gai giltzarriei buruzko txostenak dira (ahuleziak, hobetzeko 
arloak edo adostasunik ezak), eguneratuta, dokumentatuta eta, hala balegokio, hirugarrenen aurrean 
agerian gera daitezen (ikusi 1/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia eratu zuena).

Aurreko guztiaren osagarri modura, ESIko Zuzendaritza Taldeak, Zuzendaritza Kontseiluan, hilero 
aztertzen ditu bai datu ekonomikoak eta bai aktibitateari dagozkionak, egindako urteko aurreikuspe-
narekin eta Erakunde Zentralak finkatutako gastu-helburuarekin alderatuz.

Zer Tresna mota Gauzatzen duen 
erakundea Aldizkakotasuna

Plan estrategikoaren eta kudeaketa-planaren 
helburuen lorpena

Zuzendaritzak egindako ikuskapenak, 
kudeaketa-kontrolak, programa-kon-
tratuaren neurketa

Bilbo-Basurtu ESIa
Osakidetzako zuzendaritza nagusia

Ad hoc
Hiru hilean behin

Kudeaketa-sistemaren funtzionamendua Nazioarteko estandarren araberako 
ikuskapena AENOR Urtean behin

Jarduera Agintari-taldea; berrikuspena, 
zuzendaritzak Bilbo-Basurtu ESIa Lau hilean behin

Lehentasunezko eskaintza Programa-kontratuaren neurketa Osakidetzako Lehen Mailako Arretako 
Zuzendariordetza Urtean behin

Kalitate-eskaintza Programa-kontratuaren neurketa Osasun Sailaren Lurralde Ordezkaritza Urtean behin

Kudeaketa-sistema: funtzionamendua eta 
emaitzak

Autoebaluazioak, kexak, erreklama-
zioak eta iradokizunak, bezeroen gogo-
betetze-inkestak, pertsonen gogobetet-
ze-inkestak, adierazleak, zuzendaritzak 
egiten duen berrikuspena

Bilbo-Basurtu ESIa, Euskalit (kalitatea 
sustatzeko euskal fundazioa), Osasun Saila, 
beste erakunde batzuk

Urtean behin
Ad hoc

Kudeaketa-sistema: zentroen/zerbitzuen 
funtzionamendua

Kexak, erreklamazioak eta iradokizu-
nak, pertsonen eta bezeroen gogobe-
tetze-inkestak, adierazleak, zuzendarit-
zak egiten duen berrikuspena

Bilbo-Basurtu ESIa
Urtean behin
Ad hoc

Gainera, gure profesional guztiek eskura dute beren aktibitatea gauzatzeko behar duten dokumenta-
zio guztia (protokoloak, jarraibideak, prozesuen dokumentazioa, gidak, kontsultatzeko dokumentuak, 
etab.) eta horri esker eguneroko jarduneko aldagarritasuna murriztu eta pazientearen segurtasuna 
bermatzen da. Dokumentazio hori, paperezko euskarrian ez ezik, gure Intraneten, Osakidetzako web-
gunearen edo erabili ohi diren gainerako programa informatikoen bitartez ere (Osabide, Aldabide, 
Gizabide, eta abar) eskura dezakete.
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Kudeaketa etikoa Bilbo-Basurtu ESIan

 J102-16, 102-17

Bilbo-Basurtu ESIan, erakunde publikoa garen neurrian, esparru hori zenbait tresnaren bitartez 
zehazten eta garatzen da; tresna horietako batzuk geureak dira eta beste batzuk bai Osakidetzak 
eta bai Eusko Jaurlaritzak zehaztuta dauzka. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legeak, 
Enplegatu Publikoen betebeharren atalean, gure profesionalek zerbitzua ematean zer printzipioren 
arabera jokatu behar duten ezartzen du: objektibotasuna, zuzentasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, 
inpartzialtasuna, konfidentzialtasuna, zerbitzu publikoarekiko dedikazioa, gardentasuna, eredutasuna, 
zorroztasuna, irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, kultura- eta ingurumen-ingurunea sus-
tatzea, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. Printzipio horiek dira enplegatu publikoen 
jokabide-kodea inspiratzen dutenak, eta horien osagarri modura, ondorengo hauek azpimarra ditzakegu: 

 ■ Osasungintzako profesionalak zein bere Elkargo Profesionalaren kode deontologikoaren pean daude.

 ■ Bilbo-Basurtu ESIan bada Etika Asistentzialeko Batzorde bat, zeinaren egitekoa asistentzia-lanaren 
ondorioz sortzen diren gatazka etikoak aztertzea eta haiek ebazteko aholkuak ematea den.

 ■ 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak 
arautzen dituena.

 ■ Erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren legea.

 ■ Plan Estrategikoan adierazita dauden gure balioak.

 ■ Geure kode etikoa Lehen mailako arretaren esparrurako; berrikusi eta onartzekol zain dago ESI 
guztira hedatu aurretik.

Aipatutako mekanismo horiek aurreko zenbait puntutan adierazi diren kudeaketa kontrolatzeko di-
namikekin osatzen dira. 
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GRI  
estandarrak

Adierazlea
Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak

Estandar unibertsalak
GRI 102 Eduki orokorrak
102-1 Erakundearen izena Memoriaren profila 4. or.

102-2 Jarduerak, markak, produktuak eta zerbitzuak

Langileen % 100 hitzarmen kolektiboaren pean daude
Nor garen: Erakundearen profila 5. or.
Nor garen: Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- eta egitu-
ra-adierazle nagusiak 15. or. 
Ez dugu egiten merkatuan debekaturik dagoen jarduera-
rik, eta ez dugu ematen merkatuan debekatuta dagoen 
zerbitzurik

102-3 Egoitzaren kokalekua

Nor garen: Erakundearen profila 5. or.
Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- eta egitura-adierazle 
nagusiak 15. or.

102-4 Eragiketen kokalekua

102-5 Jabetza eta forma juridikoa

102-6 Zerbitzatutako merkatuak

102-7 Erakundearen tamaina

102-8 Enplegatuei eta bestelako langileei buruzko informazioa

Nor garen: Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- eta egitu-
ra-adierazle nagusiak 15. or.
 Erakundeak eskura dituen kodeen hornikuntza da egitu-
razko plantilla. Txostena igortzean, okupatuta ez dauden 
kodeak egon daitezke, okupazio-prozesuan egoteagatik. 
Kasu horietan, funtzio hori egiten duten pertsonak 
denbora baterako langileen blokean egoten dira. Kodea 
okupatzen denean, plantilla finkoa handitzen da, eta aldi 
baterako kolektiboa murrizten.

102-9 Hornikuntza-katea Nor garen: Erakundearen profila 5. or.

102-10 Aldaketa garrantzitsuak erakundean eta haren hornikuntza-katean Ez da gertatu aldaketa garrantzizkorik

102-11 Arreta-printzipioa edo arreta-ikuspegia Materialtasuna eta estaldura 28. or.

102-12 Kanpo-ekimenak Bilbo-Basurtu ESIa ez da inongo elkartetako kide, eta 
ez du sinatu inolako gutunik edo kanpoko ekimenik, 
Osakidetza bera partaide den haiek kenduta.102-13 Elkarteetako kide egitea

102-14 Erabakiak hartzeko ardura duten goi-exekutiboen aintzatespena Sarrera 3. or. 

102-15 Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak Materialtasuna eta estaldura 28. or.

102-16 Balioak, printzipioak, estandarrak eta jokabide-arauak Gobernu ona: Kudeaketa etikoa Bilbo-Basurtu ESIan 
71. or.102-17 Aholkularitza-mekanismoak eta kezka etikoak

102-18 Gobernantza-egitura

Gobernu ona: Erakundearen gobernu-egitura 67. or.
102-19 Agintearen delegazioa

102-20
Gai ekonomikoen, ingurumen-gaien eta gai sozialen erantzukizuna
maila exekutiboan

102-21
Interes-taldeei kontsultatzea gai ekonomiko, ingurumen gaien eta
gai sozialen inguruan

Nor garen: Erakundearen profila 5. or. (interes-taldeen 
taula)
Zuzendari Kudeatzailea da erakundeko arduradun 
gorena, eta gainerako arduradunen eta liderren esku 
uzten ditu kontsulta-prozesuak. Sortzen diren gaiak 
Zuzendaritza Komitean jorratzen dira nagusiki.

Eranskinak
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GRI  
estandarrak

Adierazlea
Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak
102-22 Gobernu-organo gorenaren eta bere batzordeen osaera Ez dago jasota

102-23 Gobernu-organo goreneko presidentea Osakidetzaren zerbitzu-erakundeei buruzko uztailaren 
3ko 100/2018 Dekretuaren arabera

102-24 Gobernu-organo gorenaren izendapena eta hautaketa Osakidetzaren zerbitzu-erakundeei buruzko uztailaren 
3ko 100/2018 Dekretuaren arabera

102-25 Interes-gatazkak Ez dago jasota

102-26 Gobernu-organo gorenaren funtzioa, helburuak, balioak eta estrategia hautatzeko Gobernu ona: Erakundearen gobernu-egitura 70. or. 

102-27 Gobernu-organo gorenaren kolektiboen ezagutzak Ez dago jasota

102-28 Gobernu-organo gorenaren jardunaren ebaluazioa Ez dago jasota

102-29 Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-eraginen identifikazioa eta kudeaketa Ez dago jasota

102-30 Arriskua kudeatzeko prozesuen eraginkortasuna
Gobernu ona: kudeaketa-eremua 69. or.

102-31 Ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-gaien ebaluazioa

102-32 Gobernu-organo gorenaren funtzioa jasangarritasun-txostenak egiteko Memoriaren profila 4. or. 

102-33 Kezka kritikoen jakinarazpena Ez dago jasota

102-34 Kezka kritiko motak eta guztizko kopurua Ez dago jasota

102-35 Ordainsariei buruzko politikak Ez dago jasota

102-36 Ordainsariak zehazteko prozesua Ez dago jasota

102-37 Interes-taldeen partaidetza ordainsarietan Ez dago jasota

102-38 Urteko guztizko konpentsazio-ratioa Ez dago jasota

102-39 Urteko guztizko konpentsazioaren portzentajezko igoeraren ratioa Ez dago jasota

102-40 Interes-taldeen zerrenda Nor garen: Erakundearen profila.  5. or. 

102-41 Negoziazio kolektiborako akordioak Langileen % 100 hitzarmen kolektiboaren pean daude

102-42 Interes-taldeak identifikatzea eta hautatzea Nor garen: Erakundearen profila 5. or.

102-43 Interes-taldeen partaidetzarako ikuspegia Nor garen: Erakundearen profila 5. or.

102-44 Aipaturiko gai eta kezka nagusiak Nor garen: Erakundearen profila 5. or.

102-45 Finantza-egoera bateratuan sartutako erakundeak Nor garen: Erakundearen profila 5. or.

102-46 Txostenen edukiak eta gaiaren estaldurak zehaztea Memoriaren profila 4. or.
Materialtasuna eta estaldura 28. or.102-47 Gai materialen zerrenda

102-48 Informazioaren berradierazpena

Memoriaren profila 4. or.

102-49 Aldaketak txostenak lantzeko prozesuan

102-50 Txostenak aztertutako denboraldia

102-51 Azken txostenaren data

102-52 Txostena lantzeko zikloa

102-53 Harremanetarako gunea, txostenari buruzko galderetarako

102-54 Txostena GRI estandarren arabera egin delako aitorpena

102-55 GRIko edukien aurkibidea

102-56 Kanpoko egiaztapena

GRI 103 Kudeaketa-ikuspegia
103-1 Gai materialaren eta haren estalduren azalpena

Memorian zehar garatzen dira103-2 Kudeaketa-ikuspegia eta horren osagaiak

103-3 Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa
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GRI  
estandarrak

Adierazlea
Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak

Estandar ekonomikoak
GRI 201 Jarduera ekonomikoa

201-1 Sortutako eta banatutako zuzeneko balio ekonomikoa
Gizartea: Eragin sozioekonomikoa 64. or.
Ikus, halaber, Nor garen: Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- 
eta egitura-adierazle nagusiak 15. or.

201-2 Klima-aldaketaren finantza-inplikazioak eta eratorritako beste arrisku eta aukera batzuk Ez dago jasota

201-3 Onura definituen eta beste erretiro-plan batzuen betebeharrak Ez dago jasota

201-4 Gobernutik jasotako finantza-laguntza Nor garen: Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera- eta egitu-
ra-adierazle nagusiak 15. or.

GRI 202 Merkatuko presentzia
202-1 Hasierako kategoria estandarraren ordainsariaren ratioa (sexuaren arabera), gutxieneko toki-ordainsariaren aldean Ez dago jasota

202-2 Kontratatu diren toki-komunitateko exekutibo gorenen proportzioa Ez dago jasota

GRI 203 Zeharkako eragin ekonomikoak
203-1 Inbertsioak, lagundutako azpiegituretan eta zerbitzuetan Ez dago jasota

203-2 Zeharkako eragin ekonomiko garrantzitsuak Ez dago jasota

GRI 204 Erosketa-jardunak

204-1 Toki-hornitzaileetan egindako gastuaren proportzioa

Gizartea: Eragin sozioekonomikoa 64. or. 
EAEn egoitza duten hornitzaileei egindako fakturazioaren 
ehunekoa adierazten da.
Bilbo-Basurtu ESIaren jarduera nagusia Bilbo udalerrian 
izaten da.
Hornitzaileen batez- besteko ordainketa epea 26 
egunetakoa izan da

GRI 205 Ustelkeriaren aurkako borroka
205-1 Ustelkeriarekin loturiko arriskuetarako ebaluatu diren operazioak Ez dago jasota

205-2 Ustelkeriaren aurkako politika eta prozeduren jakinarazpena eta prestakuntza Ez dago jasota

205-3 Egiaztatutako ustelkeria-kasuak eta hartutako neurriak Ez dago jasota

GRI 206 Lehia bidegabea
206-1 Lehia bidegabearekin, jarduera monopolikoekin eta lehia askearen aurkako jarduerekin loturiko ekintza juridikoak Ez dago jasota

Ingurumen-estandarrak
GRI 301 Materialak
301-1 Materialak, pisuaren edo bolumenaren arabera

Ez dago jasota301-2 Sargai birziklatuak

301-3 Berrerabilitako produktuak eta ontziratze-materialak

GRI 302 Energia
302-1 Energia-kontsumoa erakundearen barnean

Ez dago jasota

302-2 Energia-kontsumoa erakundetik kanpo

302-3 Energia-intentsitatea

302-4 Energia-kontsumoaren murrizketa

302-5 Produktu eta zerbitzuen energia-betekizunen murrizketak

GRI 303 Ura
303-1 Ur-erauzketak, jatorriaren arabera

Ez dago jasota303-2 Ur-ustiapenaren eragin nabarmena duten ur-iturriak

303-3 Birziklatutako eta berrerabilitako ura
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GRI  
estandarrak

Adierazlea
Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak

GRI 304 Bioaniztasuna

304-1
Jabetzakoak diren, errentan dauden edo kudeatzen diren operazio-zentroak, biodibertsitateagatik babesturik dauden eremuen 
barnean edo horietatik gertu daudenak, edo biodibertsitateagatik balio handia duten baina eremu babestuak ez diren eremuetan 
daudenak

Ez dago jasota304-2 Biodibertsitatean eragin handia duten jarduerak, produktuak eta zerbitzuak

304-3 Babestutako edota berreskuratutako habitatak

304-4 Natura Zaintzeko Nazioarteko Batasunaren (IUCN) zerrenda gorriko eta kontserbaziorako nazio-zerrendetako espezieak, habitata 
operazioen eremuan duten kasuetan 

GRI 305 Isurketak
305-1 Berotegi efektuko gasen (BEG) isuri zuzenak (1. irismena)

Ez dago jasota

305-2 BEGen zeharkako isuriak energia sortzean (2. irismena)

305-3 BEGen beste zeharkako isuri batzuk (3. irismena)

305-4 BEGen intentsitatea

305-5 BEGen murrizketa

305-6 Ozono-geruza deuseztatzen duten substantzien isuriak

305-7 Nitrogeno oxidoak (NOX), sufre oxidoak (SOX) eta airearentzat kaltegarriak diren beste isuri batzuk

GRI 306 Efluenteak eta hondakinak
306-1 Ur-isurketak, uren kalitatearen eta helmugaren arabera Ez dago jasota

306-2 Hondakinak, motaren eta deuseztatze-metodoaren arabera Gizartea: Ingurumen-dimentsioa 60. or.

306-3 Isuri nabarmenak Ez dago jasota

306-4 Hondakin arriskutsuen garraioa Gizartea: Ingurumen-dimentsioa 60. or.

306-5 Ur-isurketen eta/edo jariatzeen eragina izan duten gorputzak Ez dago jasota

GRI 307 Ingurumen-arloko betearazpena
307-1 Ingurumen-legedia eta -araudia ez betetzea Ez dago jasota

GRI 308 Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa
308-1 Ingurumen-irizpideei jarraikiz ebaluazio- eta hautaketa-iragazkiak gainditu dituzten hornitzaile berriak

Ez dago jasota
308-2 Ingurumen-eragin negatiboak hornidura-katean, eta hartutako neurriak

Gizarte-estandarrak
GRI 401 Enplegua
401-1 Enplegatuen kontratazio berriak eta langileen txandaketa Ez dago jasota

401-2 Lanaldi osoko enplegatuen onurak, lanaldi partzialeko enplegatuei edo aldi baterakoei ematen ez zaizkienak Ez dago jasota

401-3 Guraso-baimena Ez dago jasota

GRI 402 Langile-enpresa harremana
402-1 Eragiketa-aldaketei buruz ohartarazteko gutxieneko epeak Ez dago jasota

GRI 403 Laneko osasuna eta segurtasuna
403-1 Langileen ordezkaritza segurtasun eta osasuneko langile/enpresa komite formaletan Pertsonak: Laneko osasuna 40. or.

403-2 Istripu motak eta istripuen maiztasun-tasa, lan-gaixotasunak, galdutako egunak, absentismoa eta lan-istripuaren edo lan-gaixota-
sunaren ondorioz izandako heriotza kopurua 

Pertsonak: Laneko osasuna 40. or.
Ez dira sexuaren araberako datuak aurkeztu, Osakidet-
zako datu konparatiboak edukitzeko.
Ez da lan-istripuen ondorioz hildako biktimarik egon
2020an gehituko dira absentismoaren datuak, lan-gaixo-
tasunen datuak eta azpikontratatuen istripuei buruzkoak.

403-3 Lanbidearekin loturiko gaixotasunen intzidentzia handia edo arrisku handia duten langileak Ez dago jasota

403-4 Sindikatuekin adostutako hitzarmen formaletan jorratutako osasun- eta segurtasun-gaiak Ez dago jasota
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GRI  
estandarrak

Adierazlea
Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak

GRI 404 Prestakuntza eta hezkuntza

404-1 Urtean emandako prestakuntza-orduen batezbestekoa, enplegatu bakoitzeko Pertsonak: Etengabeko prestakuntza Bilbo-Basurtu ESIan 
33. or.

404-2 Enplegatuen gaitasunak hobetzeko programak eta trantsizioan laguntzeko programak Pertsonak: Etengabeko prestakuntza Bilbo-Basurtu ESIan 
33. or.

404-3 Jarduera eta garapen profesionalari buruzko ebaluazioak aldian behin jasotzen dituzten langileen ehunekoa Ez dago jasota

GRI 405 Dibertsitatea eta aukera-berdintasuna
405-1 Dibertsitatea gobernu-organoen eta enplegatuen artean Pertsonak: Aukera-berdintasuna 47. or.

405-2 Emakumeen eta gizonen oinarrizko soldataren eta ordainsariaren Ez dago jasota

GRI 406 Diskriminaziorik eza
406-1 Diskriminazio-kasuen kopurua eta horiek zuzentzeko hartutako neurriak Ez da erreklamaziorik jaso eremu honetan

GRI 407 Elkartzeko askatasuna eta hitzarmen kolektiboa
407-1 Elkartzeko eta negoziaketa kolektiborako askatasuna izateko eskubidea arriskuan izan dezaketen operazioak eta hornitzaileak Ez dago jasota

GRI 408 Haurren lana
408-1 Haur-laneko kasuak eragiteko arrisku nabarmena duten operazioak eta hornitzaileak Ez dago jasota

GRI 409 Indarrezko edo derrigorrezko lana
409-1 Indarrezko edo derrigorrezko lan-kasuak eragiteko arrisku nabarmena duten operazioak edo hornitzaileak Ez dago jasota

GRI 410 Segurtasun-arloko jardunbidea
410-1 Giza eskubideen politika edo prozeduretarako gaitutako segurtasun-langileak, operazioetarako Ez dago jasota

GRI 411 Herri indigenen eskubideak
411-1 Herri indigenen eskubideen urraketa-kasuak Ez dago jasota

GRI 412 Giza eskubideen ebaluazioa
412-1 Giza eskubideen inpaktuari buruzko ikuskpaenak edo ebaluazioak izan dituzten operazioak Ez dago jasota

412-2 Giza eskubideei buruzko politikaren edo prozeduren inguruko prestakuntza, langileentzat Ez dago jasota

412-3 Inbertsio-hitzarmen edo kontratu garrantzitsuak, giza eskubideen klausulak dituztenak edo giza eskubideen ebaluazioa igaro dutenak Ez dago jasota

GRI 413 Tokiko komunitateak
413-1 Tokiko komunitatearen partaidetza izan duten operazioak, inpaktuaren ebaluazioak eta garapen-programak Ez dago jasota

413-2 Inpaktu negatibo nabarmenak (errealak edo potentzialak) izan dituzten operazioak tokiko komunitateetan Ez dago jasota

GRI 414 Hornitzaileen ebaluazio soziala
414-1 Gizarte-irizpideen araberako hautaketa-iragazkiak gainditu dituzten hornitzaile berriak Ez dago jasota

414-2 Gizarte-eragin negatiboak hornidura-katean, eta hartutako neurriak Ez dago jasota

GRI 415 Politika publikoa
415-1 Alderdi eta/edo ordezkari politikoei egindako kontribuzioak Ez dago jasota

GRI 416 Bezeroen osasuna eta segurtasuna

416-1 Produktuen edo zerbitzuen kategoriek osasunean eta segurtasunean izan ditzaketen eraginen ebaluazioa
Materialtasuna eta estaldura 28. or.
Produktu eta zerbitzu garrantzitsuen % 100 ebaluatzen da

416-2 Ez-betetzeen kasuak, segurtasun- eta osasun-inpaktuei dagokienez, produktu eta zerbitzuen kategorietan Ez da halako gertakaririk egon 

GRI 417 Marketina eta etiketak
417-1 Produktuen eta zerbitzuen informaziorako eta etiketetarako irizpideak Ez dago jasota

417-2 Produktuen eta zerbitzuen informaziorekin eta etiketekin loturiko ez-betetzeen kasuak Ez dago jasota

417-3 Ez dago jasota.
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GRI  
estandarrak
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Epigrafea

Alderdiaren araberako adierazleak

GRI 418 Bezeroaren pribatutasuna
418-1 Bezeroaren pribatutasun-urraketekin eta datu-galerarekin Ez da erreklamaziorik jaso eremu honetan

GRI 419 Betearazpen sozioekonomikoa
419-1 Legeen eta araudien ez-betetzea, gizarte- eta ekonomia-arloetan Ez da zehapen edo isun nabarmenik jaso 






