
 

 

 
KONPROMISOEN KARTA 
 
Jarraian, gure zerbitzu-zorroan sartuta dauden eta Bilbo-Basurtuko ESIk kalitatezko konpromiso publikoak hartzen dituen zerbitzuak zehaztuko ditugu 
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Konpromisoa hartzen dugu gure lehen mailako arretako 
unitateek (LMU) urtean talde-jarduera bat, gutxienez, egin 
dezaten; jarduera horrek lotura zuzena izan beharko du 
osasun-heziketa eta -sustapenarekin eta gaixotasunaren 
prebentzioarekin. 

Osasunerako 
prebentzioa, 
sustapena eta 
heziketa. 

Urtean talde-jarduera bat 
gutxienez egiten duten 
LMUen % 

 
Urteko 
neurketa 

100% 
EZ GAINDITUTA: 
2,38 % 

COVID  Pandemia 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

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

Arreta haurdunaldian, 
erditzeko prestaketa 
eta arreta erditu 
ondoren. 

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

Urteko 
neurketa 

<0.05/10.000 
GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak 

 

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

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

<0.05/10.000 
GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak 

 

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

< 30 egunetan berringresua 
egiten duten erdiberrien % 
 

<0,8% 
GAINDITUTA:  
0,51% 

 

Episiotomien % erditze 
eutozikoetan (normaletan) 
 

<6,04% 
GAINDITUTA:  
4,83% 

 

Jaioberrien erikortasuna 
ingresatu gabeko haurren 
kasuan 

<0,9% 
EZ GAINDITUTA:  
0,99% 

Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

Konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileen %100ek 
analisirako ateratze-zita izan dezaten osasun-zentroan 
eskatu eta 4 egun balioduneko epean. 

Zitak jartzea  
 

4 egun baino gehiago ez 
diren atzeratzen analisirako 
ateratze-ziten % 

Lauhileko 
neurketa 

95% 

EZ GAINDITUTA:  
lehen lauh.: 85,14% 
Big. Lauh.: 86,84% 
Irug. Lauh.: 86,07% 

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

Beste izapide 
administratibo batzuk 

Arreta mediku euskaldun 
batek ez emateagatik 
egindako erreklamazio-
kopurua  
 

Lauhileko 
neurketa 

0 
erreklamazioak 

GAINDITUTA: 0 
erreklamazioak  

 
 

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

Jasangarritasunarekik
o konpromisoa 

Kontsumo elektrikoa 

Urteko 
neurketa 

Iazko emaitza 
mantendu edo 
txikitu 

EZ GAINDITUTA: 
0,5489 Mwh/ 
usuario bakoitzeko  
 
Igoera: 0,85% 
2019, 0,5443 
Mwh/usuario 
bakoitzeko 
 

Eragin zentzagarriko plana 
martxan dago 

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

Hondakin orokorren 
bolumena 
 

GAINDITUTA: 
90.219, 666 kg   
Txikitzea: 3,26% 
 
2019: 93.261,7 kg 
 

 

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

Iradokizun, kexa eta 
erreklamazioei arreta 
ematea 

25 eguneko epean edo 
lehenago erantzundako 
erreklamazioen % 
 

Lauhileko 
neurketa 

>90,00% 

EZ GAINDITUTA:  
lehen lauh.: 92,55% 
Big. Lauh.:90,31% 
Irug. Lauh.:86,57% 

Eragin zentzagarriko plana 
martxan dago 

Konpromisoa hartzen dugu gure Erradiodiagnostikoko 
zerbitzuek azkar erantzuteko, Ospitalean ingresatutako 
pazienteei egin beharreko miaketei dagokienez (batez 
besteko atzerapena <=24 ordu). 

Prozedura 
diagnostiko eta 
terapeutikoak 

Batez besteko atzerapena, 
ospitalizatutako 
pazienteentzat miaketa 
eskatu eta egin bitartean 

Urteko 
neurketa 

Radiologia  
konbentzionala 
<=24 ordu 

GAINDITUTA: 8,33 
ordu 

 

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

Etxeko Ospitalizazioa 
Programatu gabeko 
berringresuen % 

Urteko 
neurketa 

<6% 
GAINDITUTA:  
4,59 % 
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Konpromisoa hartzen dugu zerbitzu segurua eta bizkorra 
emateko solairuan ingresatu gabe ospitale-arreta jaso 
dezaketen pazienteei, eta ahalegina egingo dugu behar 
diren diagnostikoak eta tratamenduak koordinatzen eta 
bizkor bideratzen (batez besteko egonaldia <=160 
minutu). 

Eguneko 
ospitalizazioa  

Eguneko Ospitaleko 
unitatean egindako batez 
besteko egonaldi globala 
(minutuak) 

Urteko 
neurketa 

<=160 minutu 
GAINDITUTA: 96,52 
minutu 

 

Konpromisoa hartzen dugu gaixotasunaz informazio argia 
eta zehatza emateko, eta gure erabiltzaileen 
gogobetetzeak %90 edo handiagoa izan beharko du 
(ospitalizazio-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan) 

Konpromisoa 
informazioarekin, 
tratuarekin eta gure 
arretaren 
kalitatearekin 

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

Urtean behingo 
/ bi urtean 
behingo 
neurketa 

>=90% 

EZ GAINDITUTA 

Eragin zentzagarriko plana 
martxan dago 
 
Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
2019koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 

OSPITALIZAZIOA: 
94,3% (medikuak) 
97% (erizainak) 

KONTSULTAK, 
2019ko emaitzak 
Ospitalekoak:96,9% 
anbulatorioak:  
86,36% 

LARRIALDIAK:90,9% 

LMUak.: 90,1% 

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

>=90% 

GAINDITUTA 

Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
2019koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 

OSPITALIZAZIOA: 
98,7% (medikuak) 
97,7% (erizainak) 

KONTSULTAK:  
ospitalekoak 98,7% 
anbulatorioak:  
93,61% 

LARRIALDIAK 
97,5% (medikuak) 
96% (erizainak) 

LMUak 
96,4% (medikuak) 
100% (erizainak) 
 

 
Konpromisoa hartzen dugu gure erabiltzaileei kalitateko 

>=90% 
GAINDITUTA: 
 

Kanpo-kontsultetako 
emaitzei dagokienez, 
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arreta sanitarioa emateko, eta gure erabiltzaileen 
gogobetetzeak %90 edo handiagoa izan beharko du 
(ospitalizazio-solairuetan, kanpo-kontsultetan, 
larrialdietan eta osasun-zentroetan) 

 

OSPITALIZAZIOA: 
98% 
 

2019koak mantentzen dira, 
prozesu honetan bi urtean 
behin egiten delako inkesta 

KONTSULTAK, 
2019ko emaitzak 
Ospitalekoak: 97,5% 
anbulatorioak:  
90,46% 

LARRIALDIAK: 91% 

LMUak.: 94% 

Ebakuntza kirurgikoa egiteko itxaronaldiak maila 
egokietan mantentzeko konpromisoa hartzen dugu, 
prozesu klinikoaren tipologia kontuan hartuta (Prozesu 
onkologikoetako kirurgiako itxarote-zerrenda (KIZ): 75% 
paziente programatuak <= 28 egunetan, eta Kirurgiako 
itxarote-zerrenda (KIZ) GLOBALA:  75% paziente 
programatuak <= 150 egunetan 

Ospitaleratzea/Kirurgi
a Nagusi Anbulatorioa 

Prozesu onkologikoetako 
kirurgiako itxarote-
zerrenda (KIZ): 75% 
paziente programatuak <= 
28 egunetan (ebaketa-
puntuen arabera) 

urtean behin 

75% paziente 
programatuak 
<= 28 egunetan 

EZ GAINDITUTA: 
58,33% 

COVID  Pandemia 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

Kirurgiako itxarote-
zerrenda (KIZ) 
GLOBALA:  75% paziente 
programatuak <= 150 
egunetan (ebaketa-
puntuen arabera) 

75% paziente 
programatuak 
<= 150 
egunetan 

EZ GAINDITUTA: 
50% 

COVID  Pandemia 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

 
Konpromisoa hartzen dugu ingresatuta ditugun 
pazienteen mina egunero baloratzeko (balorazio horren % 
80 erregistratuko da). 
 

Eraginkortasun 
klinikoa 

Ingresu-aldian mina 
baloratu zaien pazienteen 
% 

urtean behin >=80% 
GAINDITUTA: 
89,20% 

 

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

Segurtasun klinikoa 
Infekzio nosokomialen % 
(EPINE azterlana) 

urtean behin 
Estatuaren 
batezbestekoa 
baino baxuago  

EZ GAINDITUTA 

Aurten ez da egin EPINE 
azterlana, COVID 
pandemiagatik 
 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 
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Osasun Prestakuntza Espezializatuko gure mediku 
egoiliarren prestakuntzarekin konprometitzen gara, 
prestakuntza programen eta kalitatezko praktika klinikoen 
bidez, 5 puntutik gutxienez 3,5 puntuko gogobetetzea 
lortuta, bai maila globalean Zerbitzu Klinikoarekin, bai 
jasotako prestakuntzarekin 

Zeharkakoa, 
Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa 

Egoiliar-aldia osatu duen 
zerbitzuari buruzko 
gogobetetze globala (1-5 p. 
inkesta-eskala) 

urtean behin ≥3,5 /5 
GAINDITUTA 
3,98 

 

Jasotako prestakuntzaren 
gogobetetze globala (1-5 p. 
inkesta-eskala) 

urtean behin ≥3,5 /5 
GAINDITUTA 
3,82 

 

Konpromisoa hartzen dugu gure etorkizuneko erizainen 
prestakuntzarekin, etengabe gainbegiratuz eta lagunduz, 
bai eta prestakuntza-programen eta kalitatezko praktika 
klinikoen bitartez ere, 5 puntutik gutxienez 3,5eko 
gogobetetze-maila lortuta, bai jasotako ikuskapen 
globalari, bai egindako ikaskuntza-jarduerei dagokienez 
  

Zeharkakoa, 
Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa 

Jasotako ikuskapenaren 
ikasleen gogobetetze 
orokorra 
 (1-5 p. inkesta-eskala) 

urtean behin ≥3,5 /5 
GAINDITUTA 
OSPITALEAN: 4,4 
LMUetan: 4,3 

 

Egindako ikaskuntza-
jardueretan jakintzagaiak 
integratzeari buruz ikasleek 
duten gogobetetzea (1-5 p. 
inkesta-eskala) 

urtean behin ≥3,5 /5 
GAINDITUTA 
OSPITALEAN: 4,5 
LMUetan: 4,3 

 

Gure profesionalek I+G+b jarduerak egin ditzaten 
bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu, gizarte-, 
antolamendu- eta pertsona-aldaketa eta -hazkunderako 
eragile gisa, eta ikertzaile, ikerketa-proiektu eta 
saiakuntza klinikoen kopurua ez da aurreko urtean 
egindakoen kopuru osoaren % 90 baino txikiagoa izango 

Zeharkakoa, 
Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa 

Ikertzaile aktiboen kop. urtean behin 

aurreko urtean 
egindakoen 
kopuru osoaren 
% 90 
mantentzea edo 
haunditzea 

GAINDITUTA: 92% 
2020:70 ikertzaileak 
2019:76 

Ikerketa-proiektu eta 
saiakuntza kliniko aktiboen 
kop. 

urtean behin 

aurreko urtean 
egindakoen 
kopuru osoaren 
% 90 
mantentzea edo 
haunditzea 

EZ GAINDITUTA: 
82% 

2020:154 ikerketa-proiektuak 
eta saiakuntza klinikoak 
 
2019:187 
 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

Konpromisoa hartzen dugu arlo soziosanitarioan laguntza 
arin eta koordinatua emateko, inguruko erakunde eta 
entitateekin lankidetzan, eta Urteko Programa 
Kontratuaren Ebaluazio-taldeak (kanpokoak) egindako 
balorazio orokorra gutxienez % 80koa izatea lortuko dugu 

Zeharkakoa, 
Erantzukizun Sozial 
Korporatiboa 

Kanpoko Ebaluazio-
taldearen balorazio 
orokorra Programa 
Kontratuko “Koordinazio 
Soziosanitarioa” D3.13 
atalean 

urtean behin ≥80% 

EZ GAINDITUTA, 
2020an ez da egon 
Urteko Programa 
Kontratuaren 
Ebaluazioa 

COVID Pandemia 
Eragin zentzagarriko plana 
irekitzen da 

 


