
  
 

BILBAO-BASURTOKO ESIKO KODE ETIKOA 
 
 
Kode etiko honen helburua da, modu garden eta publikoan, Bilbao-Basurtoko Erakunde Sanitario Integratuak (ESI) erakunde gisa eta hura 
osatzen dugun profesionalok gure balioekin, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarekin eta indarrean dauden beste lege eta kode 
profesional batzuekin bat etorriz izan behar ditugun printzipioak eta jokabide-arauak definitzea. 
 
Kode hau gure interes-talde guztiei aplikatu behar zaie, eta gure intranetean eta webgunean dago eskuragarri. Hori betetzearen 
bermatzailea Bilbao-Basurtoko ESIko Zuzendaritza Batzordea da, Bilbao-Basurtoko ESIko kudeaketa-arlo guztiak ordezkatzen dituen 
organoa, eta gure erakundeak gobernu onari eta kudeaketa etikoari dagokienez borondatez bere gain hartzen dituen arauak betetzen 
direla zaintzen du. 
 
Gure profesionalek Bilbao-Basurtoko ESIko Zuzendaritza Gerentziara jo dezakete eBiba plataformako Iradokizunen postontziaren bidez, 
eta gainerako alderdi interesdunek Bilbao-Basurtoko ESIko iradokizunen postontzira jo dezakete, gure webgunean eskuragarri dagoena, 
kode honekin zerikusia duen edozein alderdiri buruzko kontsulta egiteko. Kontsulta guztiak Zuzendaritza Batzordean aztertzen dira. 
Kontsulta hori Bilbao-Basurtoko ESIko Zuzendaritza Batzordeko kideren bati buruzkoa bada, Osakidetzako Erakunde Zentraleko dagokion 
arloko zuzendariari edo Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharko zaio zuzenean. 
 
Kode etiko honetan jasotako alderdiak ez betetzea, indarrean dagoen legediaren arabera zigortuko da. 
 
JOKABIDE PROFESIONALA, ETIKOA ETA ARDURATSUA 
 

 Bilbao-Basurtuko ESIrako lan egiten duten pertsonen arteko errespetu profesionala eta errespetuzko tratua da gure langile 
guztien artean espero dugun jokabide egoki bakarra. Era berean, errespetuz tratatuko dituzte gure instalazioetan sartzen diren 
paziente eta pertsona guztiak. 

 Gure profesionalak errespetuz, duintasunez eta profesionaltasunez tratatzeko konpromisoa hartzen dugu, autoritate-abusurik, 
jazarpenik edo diskriminaziorik gabe; horretarako, egon daitezkeen gatazkak konpontzeko bideak interesdunen eskura jarriko 
ditugu. 

 Konpromisoa hartzen dugu behar diren komunikazio-bideak ezartzeko, edozein profesionalek bere iritziak helaraz diezazkien 
erabaki-organoei. 

 Bilbao-Basurtoko ESIko kide batek ere ez du oparirik edo antzekorik onartuko, salbu eta kortesiazkoak badira eta hornitzaile edo 
azpikontratista jakin batzuekiko tratu ona eragin badezakete. 

 Bilbao-Basurtuko ESIrentzat lan egiten duten pertsona guztiek lehentasuna eman beharko diote Bilbao-Basurtuko ESIk 
erakunde gisa duen interesari, norberarenaren gainetik. 

 
ERAKUNDEKO KIDE IZATEAREN SENTIMENDUA 
 

 Konpromisoa hartzen dugu uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuan jasotzen diren erabiltzaileen betebeharrak ezagutarazi eta 
bete daitezen sustatzeko. Betebehar horiek elkarrekiko errespetu-giroa sustatzen dute, eguneroko jarduerari dagokionez. 

 Eguneroko jarduera garatzeko egokiak diren lan-baldintza fisikoak eta ingurumenekoak hornitzeko konpromisoa hartzen dugu, 
profesional bakoitzaren ezaugarri pertsonalak kontuan hartuta. 

 Profesionalen ordezkariek, beren-beregi onartutako foroetan, sinatutako akordio eta hitzarmen guztiak errespetatzeko 
konpromisoa hartzen dugu, baita indarrean dagoen lan- eta gizarte-legeria bete eta betearaztekoa ere. 

 Laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen legeria betetzeko konpromisoa hartzen dugu, gure langileen 
segurtasuna eta osasuna bermatzeko. 

 
TALDE-LANA 
 

 Gure profesionalek erakundearen kudeaketa hobetzen parte har dezaten sustatzeko eta errazteko konpromisoa hartzen dugu. 
 Gure profesionalen lankidetza eta parte-hartze aktiboa ahalbidetuko duten sistematikak eta foroak sustatzeko konpromisoa 

hartzen dugu, erakundearen garapenean eta hobekuntzan, horretarako hartzen diren arauak eta akordioak errespetatuta. 
 Inplikatutako pertsonak kontuan hartzeko konpromisoa hartzen dugu, haien lanean eragin handia izango duten erabakiak hartu 

aurretik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
HOBEKUNTZARAKO BIDERATUTA  
 

 Gure profesionalen garapen profesionala bultzatzeko konpromisoa hartzen dugu; horretarako, ezagutza kudeatzeko sistema 
eskuragarrien garapena bultzatzen dugu, eta eguneroko jardunean eraginkortasunez jarduteko behar duten prestakuntza 
ematen dugu. 

 Bilbao-Basurtoko ESIko kide guztiok konpromisoa hartzen dugu eskura ditugun baliabideak (ekonomikoak, materialak, giza 
baliabideak, ingurumenekoak, etab.) zentzuz eta modu iraunkorrean erabiltzeko, eta jarrera integratua eta zintzoa izateko, 
ustelkeria, abusu edo interes-gatazka oro saihesteko. 

 
JARRERA POSITIBOA, IREKIA ETA BERRITZAILEA 
 

 Gure jarduera gauzatzeko ezinbesteko baldintzatzat hartzen dugu gure zerbitzuak bezeroen beharretara eta aurreikuspenetara 
etengabe egokitzeko beharra, etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik eta alderdi guztietan berrikuntza bilatuta. 

 Konpromisoa hartzen dugu hobekuntzara eta berrikuntzara bideratutako jarduerak sustatu, babestu eta horietan parte hartzeko, 
horietan protagonismo eta lidergo aktiboa hartuta. 

 
KULTURA PARTE-HARTZAILEA BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN 
 

 Konpromisoa hartzen dugu beste erakunde batzuekin beharrezkoak diren aliantzak eta lankidetza-harremanak ezartzeko, euskal 
osasun-sistemaren erabiltzaileei eta herritarrei ematen zaien osasun-prestazioan balio erantsi handiagoa sortzeko. 

 
GARDENTASUNA ETA GOBERNU ONA 

 
 Berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoa betetzeko konpromisoa hartzen dugu, horretarako ezartzen diren xedapen eta planen 

bidez. 
 Gure zerbitzuak gizarte osoan eskuragarri jartzeko konpromisoa hartzen dugu, unibertsaltasunaren, ekitatearen eta 

elkartasunaren printzipioen arabera. 
 Konpromisoa hartzen dugu giza taldearen bizitza pertsonala eta profesionala bateratzen lagunduko duten sistemak diseinatzen 

laguntzeko eta proaktiboak izateko, gure zerbitzuen kalitateari eutsita. 
 Gure hornitzaileengan erantzukizun sozialaren printzipioak etengabe hobetzera bideratutako jardueren garapena sustatuko 

dugu, printzipio horiek kudeaketan txertatuta dituztenak lehenetsita. 
 Sektore Publikoko Kontratuen Legea betetzeko konpromisoa hartzen dugu, kontratuen esleipenetan ekitate-, erantzukizun- eta 

gardentasun-printzipioen arabera jokatuta. 
 Konpromisoa hartzen dugu gardenak izateko eta gure ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jardunaren berri emateko, 

iraunkortasunari buruzko urteko memoriak argitaratuz. Memoria horietan, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arloko gure 
jarduketen bilakaera eta lortutako emaitzak azalduko ditugu. 

 Ingurumen-politika aktiboa garatzeko konpromisoa hartzen dugu, konpromiso publiko kuantifikagarriak hartuta. 
 Ematen ditugun zerbitzuei buruzko informazio eta aholkularitza argia emateko konpromisoa hartzen dugu, eta bezeroen eskura 

jarriko ditugu kexak, erreklamazioak eta iradokizunak bideratzeko mekanismoak, elkarrizketa sustatzeko eta gure etengabeko 
hobekuntzaren partaide izan daitezen. 

 Gure erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sisteman 
pertsonen eskubideei eta betebeharrei buruzko adierazpena onartzen duen uztailaren 21eko 147/2015 Dekretuan ezarritakoak. 
Eskubide horiek gure lantoki guztietan eta gure webgunean daude eskuragarri. 

 Datuen segurtasunari eta konfidentzialtasunari buruzko legeria betetzeko konpromisoa hartzen dugu; horretarako, betetzeko 
behar diren neurriak ezarriko ditugu uneoro, bai eta hura gainditzen dutenak ere. 

 
Gure jarduera guztietan, kode honetan gure interes-talde guztientzat jasotako jarduerak oro har aplikatuko ditugula hitz ematen dugu. 
 
Gogora ekarri behar da, halaber, Bilbao-Basurtoko ESIn Etika Asistentzialeko Batzordea dagoela; osasun-zentroetako profesionalen eta 
erabiltzaileen zerbitzura dagoen kontsulta-organoa da, diziplinartekoa, arreta-jardueraren ondorioz sor daitezkeen gatazka etikoak 
aztertzeko eta konpontzeko aholkuak emateko eratua, azken helburua praktika klinikoaren dimentsio etikoa eta asistentziaren kalitatea 
hobetzea izanik. Bilbao-Basurtoko ESIko Etika Asistentzialeko Batzordearekin harremanetan jartzeko, Batzorde horretako idazkariaren 
bidez egin behar da. Pertsona hori Bilbao-Basurtoko ESIko intranetean kontsulta daiteke, Nor garen/Batzordeak eta Hobekuntza-taldeak 
atalean. 
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