
   
 

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-jarduera bat egitea. 
 

Osasunerako 
sustapena, 
prebentzioa eta 
hezkuntza 
 

Urtean gutxienez talde-
jardueraren 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 mediko eta 
pediatrikoen% 
 

4 hilean behin % 100 

GAINDITUA 
2019 lauhilekoka 
Atzerap. 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, 
amatasun-
prestakuntza eta 
erditze ondokoaren 
arreta 

Nahi den ordutegian arreta ez 
emateagatik jasotako 
erreklamazioen 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 
eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu, 
hala nahi duten emakume/bikote 
guztientzat. 

Nahi den hizkuntzan arreta ez 
emateagatik jasotako 
erreklamazioen 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 
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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 
ospitaleratu gabeko umeen 
artean 

<% 1,6 Egiteke  

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

Zitazioa  
 

Erauzketa analitiko bat egiteko 
4 eguneko atzerapena 
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-laguntza 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 eskaintzea erabiltzaileei,  % 
100ean, osasun-txartelaren (OTI) alta 
ematean eta aldatzean. 
 

Beste izapide 
administratibo batzuk 

Mediku euskaldunak ez 
artatzeagatik egindako 
erreklamazioen kopurua 

4 hilean behin 
0 

erreklamazioa 
GAINDITUA 
0 erreklamazio 
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Gure konpromisoa da gure jardueren 
jasangarritasunarekin 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 
Disminuir o 

mantener rdo. 
año previo 

0,5443 kWh/ 
erabiltzaileko 
 
 (murrizketa % 2,85) 

 

Gure konpromisoa da jardueren 
jasangarritasunarekin 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 
erregistratzen direnetik hasita. 

Iradokizun, kexa eta 
erreklamazioen arreta 

25 egun edo gutxiagoko epean 
erantzuten diren 
erreklamazioen %  

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 zerbitzuek azkar 
erantzutea, ospitalean ospitaleratutako 
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 
ospitaleratu ez behar izateko 
(programatu gabeko berrospitaleratzeen 
tasa <% 6). 

Etxeko ospitalizazioa 
Programatu gabeko 
berrospitalizatuen % Urtero <% 6 GAINDITUA: % 5,6  
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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 globala 
(minutuak) Eguneko Ospitaleko 
unitatean 

Urtero <=160 minutu GAINDITUA 
119,77 minutu 

 

Gure konpromisoa da gaixotasunari 
buruzko informazio argia eta zehatza 
ematea eta erabiltzaileen batez besteko 
gogobetetasuna % 90ekoa edo 
handiagoa izango izatea (ospitaleratze-
solairuetan, 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 

 



   
 

Gutunaren konpromisoa 
Erreferentziako 
zerbitzua 

Adierazleak  
Informazioa 
noizero 

2019ko 
helburua 

2019ko emaitza Oharrak 

Gure erabiltzaileei kalitatezko osasun-
arreta emateko konpromisoa hartzen 
dugu, eta gure zerbitzuekiko 
gogobetetze globala % 90ekoa edo 
handiagoa izatea (ospitaleratze-
solairuetan, 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 nosokomialen 
ehunekoa estatuko batez bestekoa baino 
txikiagoa da, EPINE azterlana). 
 

Transbertsala, 
Segurtasun Klinikoa 

Infekzio nosokomialen % 
(EPINE azterlana) Urtero 

Estatuko 
batezbestekot
ik behera (% 
7,11) 

GAINDITU GABEA 
% 7,22 

Zuzenketa-ekintzen Plana 
ireki da 2020an 

 
 
 


