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AURKEZPENA  

 

Poz handiz aurkezten dugu Arabako Osasun Mentaleko Sarearen Plan Estrategiko 

berria, AOMSko profesionalen eta interes-talde desberdinen artean egindako 

hausnarketen fruitua dena. Osasun arloko zein beste arloetako interes-talde horiei 

eskertu nahi diet, hasierako lerro hauen bidez, haien parte-hartze ordainezina. 

Ideiak trukatu ditugu erakunde eta profesional-talde hauetako ordezkariekin: Gipuzkoa 

eta Bizkaiko osasun mentaleko sareak, Araba eta Arabako Errioxa ESIak, Osakidetzako 

Zuzendaritza Nagusia, Osasun Saileko Lurralde Ordezkaritza, Arabako Foru Aldundia, 

Gasteizko Udala, Magistratura, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutua, Espetxe 

Erakundeak, Hezkuntza Saila, Medikuen, Erizainen, Psikologoen, Gizarte Langileen eta 

Terapeuta Okupazionalen Elkargo Ofizialak, Gaixoen Elkarteak, Beroa Babes Fundazioa 

eta Arartekoa. Guztira, jakintzagai eta lan- eta hausnarketa-eremu desberdinetako 

ehun profesional baino gehiagok eskaini zituzten haien ideiak eta esperientziak, 

Araban gaixotasun mentalen eremuan egiten den lana ikuspegi desberdinetatik 

aberasteko helburuarekin. 

Orain denon artean lan egiteko momentua da, AOMS eraldatzen jarraitzeko eta 

gizarteak balioesten duen erakunde moderno, malgu eta konprometitu gisa finkatzeko. 

Aurrean ditugun erronkak Arabako Osasun Mentaleko Sarea erakunde sanitario 

integratu gisa indartzera bideratuta egon behar dira, gure laguntza eta antolaketa 

eredua irmotuz. 

Nire esker ona adierazi nahi dizuet, ziur bainago zuen laguntzarekin lortuko dugula, 

gure balioak eta jokabide-kode etikoa oinarritzat hartuta, ezarri ditugun erronkak 

gainditzea. 

 

 

Eguzkine de Miguel Aguirre 
AOMSko zuzendari gerentea  
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Arabako Osasun Mentaleko Sarea erakunde sanitario integratu bat da, guztira, osasun-

laguntza eskaintzen diena 300.000 biztanleri baino gehiagori; horietatik, 65 urtetik 

gorako pertsonak dira % 20 (Euskadiko batez bestekoa baina pixka bat gutxiago) eta, 

aldiz, 18 urtetik beherakoak dira % 19,3. 
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384 profesionalez osatuta dagoen egiturazko plantilla bat du, eta hogeita sei milioi 

euro baino gehiagoko aurrekontua, 2017. urterako. Honako baliabide hauek osatzen 

dute sarea: Arabako Ospitale Psikiatrikoa, 175 oherekin; helduen osasun mentaleko 

hiru zentro: Salburua (Aguraingo arreta psikiatrikoaren arduraduna ere bada), 

Zabalgana (Lezako arreta psikiatrikoaren arduraduna ere bada) eta Aiara-Laudio; Haur 

eta Gazteentzako Psikiatria unitate bat; Eguneko Ospitale Psikiatriko bat, 

Errehabilitazio Komunitarioko Zerbitzua eta Mendekotasunen Orientazio eta 

Tratamendu Zentroa (MOTZ), eguneko ospitale propioarekin, etxebizitza 

terapeutikoarekin eta kanpo-kontsulten alor zabal batekin. 

Hausnarketa estrategiko berri hau AOMSaren berrantolaketa integralean buru-belarri 

sartuta hainbat urte pasa ondoren jaio da eta AOMSko profesionalen parte-hartze, 

ardura eta konpromisoari esker burutu da. 

 

 

 

Errehabilitazio Komunitarioko Zerbitzua erakundez kanpoko pazienteak komunitatean 

zaintzera eta mantentzera bideratutako errehabilitazio zerbitzuak emateko sortu zen. 

Gaur egun arreta psikiatriko biopsikosoziala eta zainketa integralak eskaintzen dizkie 

nahasmendu mental larriak (NML) dituzten pertsonei, osasun mentaleko zentroek 

eskain dezaketena baino jarraipen trinkoagoa behar baitute. 

2010
• Errehabilitazio Komunitarioko Zerbitzua

2013
• Adikzioen Orientazio eta Tratamendu Zentroa

2014
• Salburua eta Zabalganako Osasun Mentaleko Zentroak

2015
• Arabako Ospitale Psikiatrikoa

2016
• Osasun-laguntza Arabako Espetxean

2017
• Haur eta Gazteentzako Psikiatria Zerbitzuaren berrantolaketa



Arabako Osasun Mentaleko Sarearen Plan Estrategikoa 2018 - 2022   

6 

 

Mendekotasunen Orientazio eta Tratamendu Zentroak (MOTZ) apustu handia egin 

zuen, substantzia bidezko tratamendutik mendekotasuna pairatzen duen 

pertsonarengan ardaztutako tratamendu integralera pasatzean. 

Substantzia psikoaktiboen abusu edo mendekotasunarekin (alkohola, heroina, kokaina, 

cannabisa eta abar), joko patologikoarekin eta mendekotasun berriak deritzenekin 

(interneta, mugikorrak, eta abar) lotutako patologiak dituzten pertsonen arretarako 

zentro espezializatu bat da. Paziente, senide edo edozein herritarrentzako orientazioa 

barne hartzen du. 

 

 

Helduen gaixotasun mentalen tratamendu anbulatorioan Gasteizko osasun mentaleko 

zentroak lekualdatu eta bateratu ziren, ekitatea, tratamenduen homogeneotasuna eta 

programa desberdinen lanketan adostasuna bermatzeko helburuarekin. Hala sortu 

ziren Salburua eta Zabalganako osasun mentaleko zentroak. 

 

 

Arabako Ospitale Psikiatrikoa laguntza psikiatrikoan espezializazio altua duen zentro 

gisa berregituratzeari ekin zitzaion, oinarritzat errehabilitazioa hartuta eta honako 

helburu hauekin: 

• Gailu anbulatorio berrien eskarien aurrean, erantzun azkarrak eta tratamendu 

trinkoak ematea. 

• Akutuen unitatean hasitako tratamendua osatzea. 

• Programa transbertsalen hobekuntza bermatu eta bultzatzea: nahasmendu 

mental larriak, nahasmendu mental arinak, adimen-desgaitasuna, dementziak, 

mugako nortasunaren nahasmendua 

Beharrezkoa izan zen aurreko unitate asistentzialak hiru sail berritan definitzea, landu 

beharreko helburu terapeutikoen arabera: 

• Arreta subakutua 

• Errehabilitazio trinkoa 
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• Errehabilitazio edo errekuperazio funtzionala 

 

 

Arabako Osasun Mentaleko Sareak bere gain hartu du Arabako Espetxean preso 

dauden herritarren osasun-laguntza, eta horretarako Zaballako Osasun Mentaleko 

Zentroa (OMZ) sortu du. 

 

 

Arabako haur eta gazteen osasun mentalaren arreta berrantolatzea: 

• Arreta jasotzeko adina 18 urtera arte igotzea 

• Aiarako haurren arreta HPUan integratzea. 

• UTEan eskainitako arreta hobetzea 

• Haur eta Gazteentzako Eguneko Ospitalea sortzea (PAI - HPU) 

 

2018-2022 aldirako Plan Estrategikotik, bada, Urteko Kudeaketa Plan bana aterako da 

hurrengo bost urteetan. Plan horietan, hain zuzen, alderdi hauek zehaztuko dira: 

helburu zehatzak lortzeko behar diren ekintzak, ekintza horien betetze-maila 

neurtzeko eta balioztatzeko adierazleak eta ekintza bakoitzaren arduradunak. Plana 

garatzeko baliatu dugun metodologia plangintza-prozesu bat izan da. Prozesu hori, 

bada, jarraian adierazitako azterketa-arloetan oinarritu da: 
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Plan estrategiko hau zuzendaritza-taldeak, kontseilu teknikoak eta OKUak osatzen 

duten zuzendaritza batzordeak egin du, erdi-mailako arduradunen parte-hartzearekin. 

Aintzat hartu ditugu langileen ekarpenak, hobekuntza-taldeen, batzorde klinikoen eta 

parte hartzeko bestelako foroen bidez egin dituztenak; hala nola talde-bileretan, 

arloko batzordeetan, lantaldeetan, eta etengabeko prestakuntza, farmazia eta 

segurtasuneko batzordeetan. 

Ezinbestekoa izan da interes-talde desberdinekin World café bat egin izana, bai 

jasotako iradokizunengatik, bai topaketarako aukeragatik, debateagatik eta elkar 

ezagutzeagatik, guztiontzako konpromiso bat ekarri baitu. 

Halaber, zentro edo unitate bakoitzeko kudeaketa-planen ebaluazioetan, 2013-2016 

aldirako Plan Estrategikoaren beraren ebaluazioan eta auditorietan ateratako 

ondorioetan islatutako hobekuntza-arloak aintzat hartu ditugu. 

Osakidetzaren parte denez, AOMSaren Plan Estrategikoak bat etorri behar du 

Osakidetzaren eta Osasun Sailaren 2017-2020 aldirako Plan Estrategikoarekin, bai eta 

Osasun Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritzak eta gure erakundeak sinatu duten 

Programa Kontratuan jasotako betekizunekin ere. 
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Eskaintzen dugun osasun-laguntzak pazienteak ditu ekintza guztien ardatz eta haien 

osasuna hobetzera bideratua dago, haien bizi-kalitatea eta gogobetetasun maila 

hobetuz, eta zerbitzuen sarbidean eta prestazioan desberdintasunak saihestuz. 

Horretarako, pazienteek haien osasunarekiko konpromisoa hartzea bultzatzen dugu 

eta agente sanitario aktibo bilakatzea lortu nahi dugu, bizimodu osasungarriak eta 

jarrera positiboak sustatuz eta haien erantzunkidetasuna eta autonomia bultzatuz. 

Espezializazioa indartu behar dugu programa espezifikoen bidez (NMLen programa, 

nortasunaren nahasmendua (MNN), adimen-desgaitasuna, psikogeriatria,...) eremu 

soziosanitarioaren esparruan zainketen jarraipena bermatuko duten asistentzia-

ibilbideekin lan eginez eta beste hainbat prozesu transbertsal sendotuz; adibidez, 

estigmaren kontrako borroka, pazientearen segurtasuna, datuen babesa, laneko 

arriskuen prebentzioa eta ingurumena. 

Horrek, era berean, zahartzearen, kronikotasunaren eta mendekotasunaren erronkari 

askoz modu eraginkorragoan aurre egitea dakar, eta baita osasun-sistema jasangarri 

egitea ere. Etorkizunera begira, geroz eta argiago ikusten da mundu osoko osasun-

sistemak ezingo direla jasangarriak izan ez badira aldaketa batzuk egiten; izan ere, 

eskariaren eta kostuen igoerak, argi mugarritu gabeko eremu soziosanitario batek eta 

eskari berriek aipatutako aldaketak egitera bultzatzen gaituzte halabeharrez. 

Garrantzitsua da erantzukizun sozial korporatiboa erakundeko kide guztien osagai 

etiko komun gisa ikustea;  

Gure lanaren funtsezko beste alderdi bat gure profesionalak gogobetetzera bideratuta 

egon behar da, denen arteko errespetua sustatu, bakoitzaren gaitasunak balioetsi eta 

ahalik eta gehien garatzea ahalbidetu, eta gure profesionalen lan-aukerak gauzatzea 

erraztuko duen lan-giro bat bultzatuz. Ezinbestekoa da barne-komunikazioa hobetzea 

eta mimatzea. 

Nahitaezkoa da profesionalizazioaren aldeko apustua egiten jarraitzea, horretarako, 

AOMS osatzen duten kategoria profesional desberdinen kalifikatzea eta birziklatzea 

bermatuz 

Era berean, ikerketa eta berrikuntza sustatu behar ditugu, sormena, azkartasuna, 

talentua eta ezagutzaren sorrera eta jarioa ahalbidetuko dituzten sareak eratuz. 

Antolaketa eta teknologia berritzea, eta kalitate zientifiko-teknikoa eta informazio-

prozesu eta -sistemak hobetzea da arretaren kalitatea, efizientzia eta emaitzak 

etengabe hobetzeko formula.  

Antolaketa sanitarioaren kalitatea hobetzea, batez ere, antolaketa aldatzeko 

kulturarekin lotuta dago, ikasteko kulturara hurbilduko baikaitu, bikaintasunak eragina 
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izan dezan lanaren antolaketaren alderdi guztietan. Antolaketaren garapena, dakigun 

bezala, portaera zientzien arlo aplikatu bat da, aldaketaren kudeaketa eta antolaketen 

eraginkortasunaren hobekuntza azpimarratzen dituena, aldaketa kulturalean, gaitasun 

teknikoen garapenean eta lidergo eraginkor eta parte-hartzaile baten garapenean 

eraginez.  

Horretarako, funtsezkoa da informazio-sistemak hobetzea eta emaitza klinikoen 

ebaluaketara bideratzea, kontuan izanik informazio-sistema sanitarioek, tradizionalki, 

datuak eman dituztela baliabide sanitarioak behar bezala planifikatzeko edo giza 

baliabideak eta baliabide ekonomikoak modu eraginkorragoan erabiltzeko. 

Pazientearengandik hurbilen dagoen mailan, Historia Klinikoa izan da informazio-

sistemaren funtsezko gakoa, eta gaur egun, Osabide Global eta OBIk duela urte batzuk 

pentsaezinak ziren aukerak eskaintzen dituzte.  

Informazioaren kudeaketa integratu bat egiterakoan sortzen den erronka berria mota 

desberdinetako adierazleak (klinikoak, jarduera-adierazleak, langileenak edo 

ekonomikoak) profesionalarentzat ulergarri izateko moduan bateratzea eta behar 

duenarentzat eskuragarri egotea eta eguneratuak mantentzea lortzean datza, baita 

historia klinikoan txertatzeko oinarrizkoa den informazioa zein den erabakitzean ere.  

Azkenik, ezin dugu ahaztu eremu soziosanitarioaren garapenean dugun egiteko 

garrantzitsua, esku hartzen duten eragile guztiekin «lidergo partekatu» baten aldeko 

apustua eginez.  
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HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA: 

IKUSPEGIA, XEDEA, BALIOAK ETA 

JOKABIDE ETA ETIKA 

PRINTZIPIOAK 

XEDEA  

Sarean lan egiten dugu osasun mentala sustatu eta hobetzeko, eredu komunitarioaren 

arabera pertsonak ardatz dituen arreta integral eta espezializatua eskainiz. 

IKUSPEGIA 

Erakunde bikaina izan nahi dugu, osasun mentaleko emaitzen hobekuntzan 

erreferentea. 

Lidergo partekatua eduki nahi dugu gainerako eragile soziosanitarioekin, segurtasuna, 

eraginkortasuna eta jasangarritasuna aintzat hartuz. 

Sustapenaren eta prebentzioaren eremuan gure egitekoa sustatu nahi dugu. 

Enpresa osasuntsu, dinamiko, berritzaile, garden eta parte-hartzailea izan nahi dugu. 

BALIOAK 

AOMSak jokabide-kode bat du, zintzotasunaren bidez eredugarritasuna sustatzen 

duena eta instituzioaren irudia babesten duena, efizientzia hobetuz eta herritarren 

konfiantza bermatuz. 

Zerbitzu publikoko bokazioa 

Konpromisoa hartuta dugu unibertsaltasunean, ekitatean, elkartasunean, 

segurtasunean eta kalitatean oinarritutako osasungintzarekin, euskal gizartearentzat 

balioa sortzeko eta haien osasun-beharrak asetzeko, zerbitzu publikoaren eta 
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erantzunkidetasunaren etikatik, gainerako eragile sanitario eta sozialekin sare-lana 

bultzatuz.  

Pertsona ardatz hartzen duen arreta 

Pertsonen duintasuna eta bizi proiektua errespetatzen dugu eta haien autonomia 

errazten dugu. Pertsonen bizi kalitatea bilatzen dugu, herritarren parte-hartzearekin 

batera gaixotasun mentalen estigmaren aurka aktiboki borrokatuz 

Profesionaltasuna, erantzukizuna eta humanismoa 

Oso aintzat hartzen dugu lanaren bikaintasuna, profesionalen konpromisotik eta 

inplikaziotik datorrena. Pertsonen beharrekiko errespetuzko jarrera eta jokabideak 

mantentzen ditugu eta gure pazienteekiko zein beste instituzioekiko tratua 

humanizatzen dugu. 

Lidergoa eta talde-lana 

Lidergo partekatuaren ereduarekin egiten dugu lan, helburu eta proiektu komunekin, 

eta gure lana eskainiz lankidetzatik sortzeko, kultura korporatiboaren, jarrera 

positiboaren eta umore onaren bidez 

Berrikuntza eta parte-hartzearen kultura 

Aintzat hartzen ditugu aldatzeko ahalmena, gure lanarekiko ikuspegi kritikoa, ezagutza 

eta berrikuntza, sinetsita parte-hartzearekin lortuko dugula emaitzak modu 

eraginkorragoan eta jasangarriagoan hobetzen lagunduko digun hazteko indarra. 

Gardentasuna eta gobernu ona  

Konpromisoa hartzen dugu ingurune sozialarekin, gizartearen arauak eta printzipio 

etikoak errespetatuz, eta gardentasunarekin eta kontu-ematearekin konfiantza sortuz 
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DAFO MATRIZEA 

AHULEZIAK MEHATXUAK 
 

 
1. Osasun mentaleko osasun-laguntza integralean 

aurrera egiteko beharra, Psikiatriako Akutuen 
Unitatearekin. 

2. Lehen Mailako Arretarekin koordinatzeko 
zailtasunak. 

3. Tratamendu psikologikoen zerbitzu-zorro zehatz 
eta argi baten falta. Psikologoen ratioa. 

4. Informazioaren transmisioa eta paziente, senide 
eta zaintzaileekiko komunikazio egokia 

5. Barne-komunikazio arazoak AOMSan 
6. Prebentzio eta promoziorako jarduera gutxi 

aurrera eramatea gure zerbitzu-zorroan 
7. Paziente kroniko konplexuaren tratamendu eredua 

ezartzea AOMSan. 
8. Gaixotasun mentalak dituzten pazienteak 

sendatzeko zainketen eta sare lanaren jarraipena 
bermatzeko zailtasunak maila soziosanitarioan. 
Koordinazio soziosanitarioa 

9. Pertsonek motibazioa galtzea askotariko egoerak 
direla eta: zahartzea, krisia, e.a. 

10.  Kategoria profesional desberdinen beharretan 
pixkanakako aldaketak egon ahal izatea 

11. Langileak zahartzea. Belaunaldi-errelebua. 
12. Prestakuntza-hedapen eskasa, aplikazio 

informatikoen erabilerari dagokienez, eta aplikazio 
horientzako erabilera-eskuliburuen falta. 

13. Kontratazio-zerrendetako langileek Osasun 
Mentalari buruzko prestakuntza espezifikoa 
izateko beharra eta zerrenda espezifikoen falta.  

14. Euskararen erabilera hobetu beharra 
15. Zenbait profesionalek motibazioa galtzea 

mugatzeko / geldiarazteko tresna-falta 
16. Zenbait profesionalen anbibalentzia, gaixotasun 

mentalen estigmen kontra borrokatzen laguntzen 
duten erabaki korporatiboei dagokionez: 
koordinazio falta tabakoaren kontsumoa 
ezabatzeko arauak aplikatzean 

17. Osakidetzako kide izatearen sentimendu eskasa   

 
 

1. Arabako osasun mentaleko gailu guztien behar 
bezalako integrazio eza. 

2. Eremu soziosanitarioko egituraren garapen motela: 
o Baliabide soziosanitarioen falta (erakundez 

kanpo gelditzea saihestea) 
o Araban, osasun mentalaren arloan, eremu 

soziosanitarioaren lidergo argi bat ez 
existitzea 

o Atzerapen handiak Historia Kliniko 
soziosanitarioan 

o Kasuen kudeatzailea deritzon figuraren 
garapena 

o Gehiegizko burokratizazioa 
3. Patologia mentala duten pertsonak 

estigmatizatzea. Gaixotasun mentala duen 
pazientearekiko sentsibilitate- eta informazio-falta 
gizartean 

4. Eguneroko bizitzari lotutako sufrimendua 
psikiatrizatzea 

5. Presio-taldeek funtsezkoak ez diren beharrak 
asetzeko eskatzea 

6. Osasun-laguntza kontsumo-ondasun gisa eta 
osasuna eskubidetzat hartzea 

7. Krisi ekonomikoa eta aldaketa soziala (belaunaldi-
errelebua) 

8. Biztanleria zahartzea / kronikotasuna 
9. Familia-eredua eta babes eta euskarri gisa duen 

papera aldatzea, eta ondorioz, behar eta eskari 
berriak eragitea  

10. Osasun mentalaren inguruan diziplina anitzeko 
Irakaskuntzako Unitate bat sortzeko arazoak eta 
egungo sistemaren koordinazioan zailtasunak -
BAME prestakuntzari dagokionez-. 

11. Ezegonkortasuna plantilan, giza baliabideen 
politika korporatiboaren baitan baitago. 

12. Zerbitzu sozialen lege berriak osasun mentalaren 
eremuan duen eragina ez ezagutzea 

13. Gaixotasun mentalak dituztenen patologia fisikoak 
tratatzea normalizatzeko beharra.  
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INDARRAK AUKERAK 

1. Osasun-sistema publiko, unibertsal eta doako baten parte 
izatea 

2. Arabako Osasun Mentaleko Sareak duen indarra sare gisa 
3. Zerbitzu-zorroa paregabea izatea 
4. AOMSaren egitura guztien Berrantolatze Plana burutu da 

eta azpiegitura guztiak pazienteen beharretara egokitu 
dira, baita egoitzetan eta espetxeetan dauden pertsonen 
osasun mentalaren arreta ere. 

5. Berrantolaketatik abiatuta, prozesu asistentzial guztiak 
berrikusi eta eguneratu dira. 

6. Profesionalek konpromiso eta parte-hartze maila altua 
izan dute berrantolaketa guztian zehar 

7. Ospitalez kanpoko Buruzagitzaren organigrama berri bat 
izatea 

8. Tratamenduen aldakortasuna gutxitu da, paziente 
bakoitzaren behar indibidualak mantenduz 

9. Laguntza-programa berriak martxan jartzea: 

• Egoitza-programak 

• Mugako Nortasunaren Nahasmenduaren (MNN) 
Programa sortzea 

• Paziente kroniko konplexuaren arretarako Plan 
integrala garatu da 

• Haur eta gazteen osasun mentalerako PAI Programa 
sortu da 

• Programa Psikokomunitario horrek sufrimendua 
edota bizitzako egoera txarrei trataera psikiatrikoa 
ematea saihestu nahi du, inguru komunitarioan 
babesa jasotzeko aukera izanez gero 

10. Euskarri informatiko egokia 
11. Erdi-mailako arduradun inplikatuak, ardurak hartzen 

dituztenak eta profesionalen onarpena dutenak 
12. Langile guztiek parte hartu ahal izateko hainbat talde eta 

foro egotea. Batzorde parte-hartzaileak 
13. Heldutasuna kudeaketan, eta kalitate eta bikaintasunaren 

eta ingurumen-kudeaketaren kultura 
14. Taldean lan egiteko kultura irmoa 
15. Segurtasun Batzordearen funtzionamendua hobetu da 
16. Ikerketei laguntzeko plan bat ezarri da eta Ikerketa 

Batzordeak koordinatzen du 
17. Barne Medikuntzako Unitate bat dago, gure pazienteen 

osasun fisikoaz arduratzen dena 
18. Arabako Osasun Mentaleko Sarearen ospe profesionala, 

etengabeko prestakuntzaren aldeko apustuagatik eta 
kongresuak, jardunaldiak eta bestelako jarduerak 
antolatzeagatik lortu dena 

19. Erreferente nazionalak gara graduondoko ezohiko 
irakaskuntzetan 

20. Kanpo-aitortza atentzioan eta erakundea kudeatzeko 
sisteman erdietsitako lorpenengatik 

21. Arabako Osasun Mentaleko Sarearen parte direlako 
sentimendua errotuta dute langileek 

22. Langileek jarrera positiboa dute teknologia berrien 
aurrean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eragile guztiak dira kontziente koordinatzeko 
beharraz. Konpromiso maila altua World café-n. 

2. Euskadiko Osasun Mentalaren plan estrategikoa 
3. AOMSko profesionalek osasun mentaleko aholku 

batzordean parte hartzea. 
4. Eguneroko bizitzako sufrimenduari trataera 

psikiatrikoa ematea saihesteko askotariko baliabide 
komunitario ez-sanitarioak ditugu. 

5. Gizarteak Osasun Mentalarekiko sentsibilizazio maila 
altuagoa du 

6. Osasunean, Barne Produktu Gordinaren ehunekoa 
handitu da 

7. Haur eta Gazteentzako Psikiatria espezialitatea sortu 
da 

8. Plan Operatibo Sozio-sanitarioa dugu 
9. Gizarteak AOMSaren gaineko iritzi ona du  
10. Enpresa pribatuekin lankidetzan jardutea 

berrikuntzaren alde eta aberastasuna sortzearen alde 
11. Aldaketarako premia sumatzen da gizartean 
12. Senide eta pazienteak gehiago ahaldundu dira 
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JOKABIDE-KODEA: JOKABIDE- ETA 

ETIKA-PRINTZIPIOAK 

AOMSko profesionalek printzipio hauen arabera jardun beharko dute: 

Objetibotasuna, osotasuna, neutraltasuna, erantzukizuna, inpartzialtasuna, 

isilpekotasuna, zerbitzu publikorako dedikazioa, gardentasuna, eredugarritasuna, 

austeritatea, irisgarritasuna, eraginkortasuna, zintzotasuna, kultura-ingurunearen eta 

ingurumenaren sustapena eta emakume eta gizonen arteko berdintasunarekiko 

errespetua; balio horiekin eraikitzen baita jokabide eta etika printzipioekin eratutako 

jokabide-kode hau: 

PRINTZIPIO ETIKOAK 

AOMSko langileek dagozkien arauak errespetatuko dituzte eta haien jokabideak 

oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen errespetua izango du oinarri. Era 

berean, saihestu egingo dituzte era guztietako bereizkeriak, jaiotza, arraza edo etnia, 

generoa, sexua edo orientazio sexuala, erlijioa edo sinesmenak, iritzia, desgaitasuna, 

adina edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak direla-eta sor 

litezkeenak.  

Haien jardunak pazienteen eta herritarren interes orokorrak asetzea izango du helburu 

eta inpartzialtasunera eta guztion interesera bideratutako iritzi objektiboetan 

oinarrituko da. 

Beren jarduna leialtasunaren eta fede onaren printzipioen araberakoa izango da, 

nagusi, lankide, menpeko eta pazienteekin. 

Interes pertsonala duten gaietan abstenitu egingo dira eta, haien interesekiko gatazka 

ekartzeko arriskua izan dezaketen jardun pribatu eta gainerako interes guztietan ere 

bai. 

Interes-gatazka sortzeko arriskua dagoenean, ez dute betebehar ekonomikorik 

hartuko, eta ez dute pertsona nahiz erakundeekin parte hartuko finantza-eragiketetan, 

ondarezko betebeharretan edo negozio juridikoetan. 
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Ez dute pertsona fisiko nahiz erakunde pribatuengandik mesede-traturik onartuko, 

ezta arrazoirik gabeko pribilegioa edo abantaila dakarren egoerarik ere. 

Eraginkortasun-, ekonomia- eta eragimen-printzipioen arabera jardungo dute; eta 

interes orokorraren alde joka dadin eta erakundearen helburuak bete daitezen 

zainduko dute. 

Arretaz beteko dituzte dagozkien edo agintzen zaizkien zereginak 

Zerbitzu publikoaren aldeko dedikazio-printzipioari jarraituz beteko dituzte dagozkien 

atribuzioak, eta saihestu egingo dituzte, printzipio horren aurkako jokabideez gain, 

AOMSaren neutraltasuna kolokan jar dezaketen jokabide guztiak. 

Sekretupean gordeko dituzte sailkatuta dauden gaiak edo legez hedatzea debekatuta 

dutenak, eta behar besteko zuhurtasunez jokatuko dute beren kargua dela eta 

dakizkiten gaiei buruz; eta eskuratu duten informazio hori ezin izango dute erabili ez 

beren mesederako, ez hirugarren batzuenerako, ezta interes publikoaren 

kalterako ere. 

JOKABIDE-PRINTZIPIOAK 

Arretaz eta begirunez tratatuko dituzte pazienteak, beren nagusi eta kideak, eta 

herritarrak orokorrean. 

Lanpostuari dagozkion lanak betetzerakoan, zuhurtasunez eta arretatsu jokatuko dute, 

eta ezarritako lanaldia eta ordutegia beteko dute. 

Nagusiek emandako jarraibide eta agindu profesionalei men egin behar diete, argi eta 

garbi antolamendu juridikoaren aurkakoak ez badira behintzat; horrelakoetan, 

ikuskaritza-organo egokiei jakinarazi behar diete berehala horren berri. 

Eskubidez jakin beharreko gaiei eta arloei buruzko informazioa emango diete 

herritarrei, eta laguntza emango diete beren eskubideak baliatu eta betebeharrak bete 

ditzaten. 

Baliabide eta ondasun publikoak austeritatez administratuko dituzte, eta ez dituzte 

erabiliko norberaren edo hurbilekoen mesederako. Baliabide eta ondasun horiek 

zaintzeko eginbeharra ere izango dute. 

Ez da abantaila-egoera dakarren inolako oparirik, mesederik edo zerbitzurik onartuko, 

gizartean ohituraz eta kortesiaz ohi direnez aparte, betiere. 
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Dokumentuen ziurtasuna eta iraupena bermatuko dituzte, agiri horiek ondorengo 

arduradunei eman eta eskualdatu ahal izateko. 

Eguneratuta izango dute beren prestakuntza eta kualifikazioa. 

Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko arauak beteko dituzte. 

Beren nagusien edo organo eskudunen jakinaren gainean jarriko dituzte, zerbitzuan 

diharduteneko unitatearen eginkizunak hobeto betetzeko, beren ustez egoki diren 

proposamenak. Horretarako, AOMSko profesionalek egindako proposamenak 

jasotzeko lana zentralizatzeko eskumena emanda, egoki iritzitako instantzia bat 

sortzeko aurreikuspena egin ahal izango da, zerbitzuaren eraginkortasuna hobetzeko. 

Herritarrari berak eskatutako hizkuntzan erantzungo zaiola bermatu behar dute, 

hizkuntza hori lurralde horretan ofiziala bada. 

 

Dokumentu hau da atal honen oinarria: 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 

30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen 

duena; VI. kapitulua -Enplegatu publikoen eskubideak. 
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ERRONKAK ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOAK 

1. PERTSONAK ETA OSASUN-EMAITZAK, 

ARRETAREN ARDATZ  

1.1. Unibertsaltasuna eta ekitatea prestazioak 

jasotzerako orduan 

Helburua 

Gaixotasun mentalak dituzten pertsonek osasun-zerbitzuak eskuragarri dituztela 

bermatzea, unibertsaltasun, ekitate eta kalitatearen oinarriei men eginez, eta bide 

horretatik osasungintzan desberdintasunak murriztea eta genero ikuspegiaren alde 

egitea, baita gizatalde behartsuen eta babesgabeen alde eta gizarteak baztertzeko 

arriskuan dauden gizataldeen alde ere. 

Jarduerak 

• Nahasmendu mentalak dituzten pazienteek osasun fisikoa eskuragarri izatea 
erraztea.  

• Informazio-sistemetan sexu-aldagaia txertatzea. 

• Behar bereziak dituzten haurrei arreta integratua emateko prozesua (PAINNE) 
zabaltzea. 

• Nahasmendu mentala duten pazienteen estigma desagerrarazten laguntzea. 

• Tratu txarrak, mutilazioa, hauskortasuna eta abarrei buruzko proiektuak garatzea 
eta horietan beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. 

1.2. Arreta humanizatzea 

Helburua 

Asistentzia humanizatzea, arreta pertsonalizatuan aurrera eginez eta senideak eta 

zaintzaileak kontuan hartuz. 
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Jarduerak 

• Giza Faktorea proiektua ezartzea, pazientearen arretan jarrera eta jokabide 

humanizatuagoak bultzatzeko. 

• Pazientearen iritzia txertatzea prozesu asistentzialen diseinuan eta hobekuntzetan.  

• Paziente, senide eta zaintzaileekin komunikatzeko alternatiba eraginkorrak 

bilatzea. 

• Datu pertsonalen eta jarduera asistentzialaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna 

bermatzea. 

1.3. Herritarren parte-hartzea eta ahalduntzea 

Helburua 

• Pertsona osasuntsuak (osasuna zaintzea) zein gaixoak (paziente aktiboa) 
ahalduntzea, haien osasunaren zainketan aktiboki parte har dezaten eta 
gaixotasunaren autogestioaren erantzunkidetasuna izan dezaten. 

• Herritarren parte-hartzea sustatzea. 

Jarduerak  

• Tokiko Osasun-Sareak sendotu eta hedatzea. 

• Programa korporatiboak: Osarean, osasun-karpeta. 

• Parte hartzeko bide eta egiturak berriz diseinatu, antolatu eta irudikatzea 

• Borondatezko lana sustatzea, parte hartzeko modu gisa 

1.4. Lehentasunezko hizkuntza ofizialean arreta ematea 

Helburua 

Herritarren zein profesionalaren lehentasunezko hizkuntzan arreta ematea, euskaraz 

edo gaztelaniaz. Horretarako prestazio eta zerbitzu elebidunak areagotzeko apustua 

egingo dugu eta AOMSko profesionalen euskara-gaitasuna hobetzea bultzatuko dugu. 

Jarduerak 

• Euskara Plana betetzea. 
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1.5. Pazientearen segurtasuna 

Helburua 

Pazientearen segurtasunaren kultura errotzen laguntzea AOMSan, aurretik dauden 

ekintza-lerroetan sakonduz eta proiektu berri eta garrantzitsuak garatuz. 

Jarduerak 

• Segurtasun Plana zabaltzea. 

• Pazienteak haien segurtasunean inplikatzea sustatzea. 

1.6. Eskuragarritasun asistentziala hobetzea 

Helburua 

Paziente kopurua eta kontsultetako itxarote-zerrenden atzerapenak hobetzea eta 

egonkortzea. 

Jarduerak 

• Lehen Mailako Arretarekin koordinazioa hobetzea, desbideratzeari dagokionez. 

• Eguneroko bizitzako arazoen trataera psikiatrikoa ekiditea. 

• Aurrez aurrekoak ez diren kontsultak sustatzea. 

 

1.7. Osasun-emaitzetara bideratutako arreta. Pertsona 

ardatz duen Arretaren (PAA) kontzeptua indartuz 

Helburua 

• Pazienteari balio gehien ekartzen dioten esku-hartze sanitarioak identifikatzea eta 
horren arabera zerbitzu-zorroa egokitzea. 

• Ematen diren zerbitzuen inguruko informazioa izatea, zein erakundetan eta zein 
asistentzia-mailatan eman behar diren zehaztuz, osasun-emaitzak optimizatzeko 
helburuarekin. 
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Jarduerak 

• Osasun-emaitzei dagokienez, jarduera asistentzialen eta prebentzioaren ebaluazio 
esperientzien barne-analisirako sistematika bat garatzea eta inbentario bat sortzea. 

• Ebaluaziorako metodologiak, tresnak eta estandarrak identifikatzea. 

• Egindako berrantolaketa ebaluatzea eta hobekuntzak proposatzea. 

• Gainerako egituretan ematen diren zerbitzuen definizioarekin jarraitzea. 
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2. OSASUNAREN SUSTAPENA ETA GAIXOTASUN 

MENTALEN PREBENTZIOA 

2.1. Ohitura eta bizimodu osasungarriak 

Helburua 

Ohitura osasungarriak sustatzea. 

Jarduerak 

• Tabakorik gabeko ospitalea. 

• Ariketa-programa osasungarriak.  

• Lehen Mailako Arretarekin koordinatzea, 

sindrome metabolikoa kontrolatzeko. 

• Elikadura-programa osasungarriak. 

• Ohitura ez-osasungarriak prebenitzeko 

programa. 

2.2. Prebentziorako populazio-programak 

Helburua 

Prebentziorako programa espezifiko desberdinak indartzea, osasunean desberdintasun 

sozialak gutxitzeko ikuspegitik, eta baita dieta, tabako eta alkoholarekin lotutako 

prebentzio-programak ere. 

Jarduerak 

• Adikzioen VII. Plana garatzen jarraitu, bereziki tabakismoa eta alkoholaren 

prebentzioari dagokionez. 

• Osasun mentalaren eremuan, gizarte-bazterketa eta marjinazioa jasateko arriskua 

duten kolektiboentzako prebentzio-programak garatzea. 

• Suizidioa prebenitzeko Protokoloa zabaltzea. 
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3. INTEGRAZIO ASISTENTZIALA ETA 

KRONIKOTASUNA 

3.1. Osasun mental integratu baten norabidean 

Helburua 

Oinarrizko baliabide, baliabide espezializatu eta ospitale-baliabide guztien koordinazio 

integralean sakontzea, patologia psikiatrikoei heltzeko. 

Jarduerak 

• Zahartzearekin lotutako patologia mentalari heltzea. 

• Osasun mentalean eredu komunitarioa indartzea. 

• Haur eta nerabeen nahasmendu mentalen prebentzioa eta tratamendua sustatzea. 

• Helduen artean nortasunaren nahasmenduen tratamendua bultzatzea. 

• Psikiatrian sortzen ari diren patologien tratamendua sustatzea, esaterako, 
elikadura-nahasmendua eta suizidioaren prebentzioa. 

• Ohiko nahasmendu mentalari lehen mailako arretan heldu ahal izateko esku-hartze 
eraginkorrak garatzea. 

• Nahasmendu mental larriari (NML) heltzea estratifikazioa eta baliabideen 
plangintza jasan dezakeen paziente kroniko konplexu gisa, ikuspegi 
soziosanitarioarekin eta arreta indibidualizaturako planen testuinguruan, 
berreskuratze-eredua kontuan izanik. 

• Osasun mentalaren arloko zerbitzu eta jardueren eraginkortasuna ebaluatzeko 
adierazleak diseinatzea. 

• Ospitaleko arreta gainerako osasun mentalarekin antolatzeko modu onena zein 
den bilatzea eta hausnartzea. 

• Akutuen unitatean arreta sanitario integratua hobetzea. 

• AOMSko barne-komunikazioa hobetzea. 

3.2. Koordinazio soziosanitarioa 

Helburua 

Erakunde desberdinen zerbitzu sozialetako eremu desberdinen eta AOMSaren artean 

koordinazio soziosanitarioa bultzatzen jarraitzea, populazio-ikuspegi 

integratzailearekin. 
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Jarduerak 

• Osabide zabaltzeko prozesua burutzea nagusien eta desgaitasuna duten pertsonen 

egoitzetan. 

• 2018-2020 Plan Soziosanitarioa zabaltzea. 

• Eremu soziosanitarioan aktiboki lan egitea, paziente mentalen zainketen jarraipena 

sustatzeko. 

3.3. Preskripzioa era egokian erabiltzea 

Helburua 

Sendagaien erabilera arrazionala sustatzea, ikuspegi integral eta koordinatu batekin, 

eta ospitale farmakoterapeutiko bakarraren norabidean aurrerapausoak ematea. 

Horretarako, informazioa ustiatu eta analizatzeko sistema korporatibo bat jarriko da 

eta sendagaien erabilera homogeneorako mekanismoak ezarriko dira. 

Jarduerak 

• Sendagaiak uztartzeko eta haiei atxikitzeko aurrerapausoak ematea, farmazia-
bulegoak ere kontua izanik. 

• Tratamenduak berrikusteko eta preskripzioa kentzeko estrategiekin ekarpena 
egitea. 
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4. PROFESIONALAK KUDEAKETA 

KORPORATIBOAREN KULTURA 

ERAIKITZEN 

4.1. Atxikimendu maila eta nortasun korporatiboa 

Helburua 

Osakidetza korporazioarekiko atxikimendua sustatzea, profesionalaren aldetik, 

antolaketa eraldatzeko prozesuaren funtsezko elementu gisa. Horretarako, 

komunikazioa eta parte-hartzea indartu, Osakidetzako balioak eta nortasun-

ezaugarriak finkatu, eta humanizazioa korporazioaren lehentasuna izateko estrategiak 

bultzatuko dira, antolaketa-prozesu guztiak hartzen dituen ikuspegi integral batekin. 

Jarduerak 

• Barne-komunikaziorako tresnak ematea eta profesionalen kontsulta eta erabakiak 
hartzeko prozesua azkartzea, bide desberdinak erabiliz. 

• Korporazioaren maila desberdinetan lidergo korporatibo eredu bat zabaltzea, bat 
egiten duena gure profesionalek ezagutzen dituzten eta ezagutu ditzaketen balio, 
jarrera eta jokabideen arabera aurretik definitutako estiloarekin. 

• Korporazioan berdintasun plana garatu eta zabaltzea, Osakidetzako profesional 
emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero-ikuspegia 
erakundeko eremu guztietan txertatzeko.  

• Profesional berrien harrera-prozesuan aurrerapausoak ematea, erakundearen 
balioak eta ezagutza hobeto transmititzeko. 

4.2. Profesionalen egungo eta etorkizuneko beharrak 

Helburua 

AOMSan giza baliabideak neurtzeko analisi bat abiaraztea, profesionalen egungo eta 

etorkizuneko beharrak planifikatzen eta kudeatzen lagunduko duena, laguntza-

eskariari behar bezala erantzuteko. 
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Jarduerak 

• Kategoria profesionalen aldez aurretiko analisiak egitea, giza baliabideen arloan 
etorkizunean egon daitezken beharrak identifikatzeko eta, aldi berean, belaunaldi-
errelebuari erantzuna emateko. 
 

4.3. Lanbide-prestakuntza 

Helburua 

Gure profesionalen prestakuntza ezin hobearen eta birziklatze-profesionalaren aldeko 

apustua egiten jarraitzea (prestakuntza-ibilbidearen eredua), ezagutzaren hedapena 

eta trukea erraztuko dituzten bide eta foroak eskainiz. 

Jarduerak 

• Prestakuntza-ibilbidearen proiektua zabaltzen laguntzea. 

• Etengabeko prestakuntza sustatzea. Etengabeko prestakuntzaren diziplina arteko 
batzordea. 

• Prestakuntza-hedapena aplikazio informatikoen erabileraren inguruan. 

• Kontratazio-zerrenden prestakuntza-plana. 

4.4. Enpresa osasungarria 

Helburua 

Enpresa eredu osasungarri bat bultzatzea, AOMSko giza baliabideetako politika 

guztietan lan-osasuna txertatuko duten laneko ongizaterako programak ezarriz. 

Jarduerak 

• OHSAS ziurtagiria. 

• AOMSko pertsona guztiak subjektu aktibo gisa inplikatzea laneko arriskuen 
Prebentzioan eta gaiari buruzko gaitasunak hobetzea, prebentzio programen 
kudeaketaren eta ezarpenaren integrazioan eta arduran aurrerapausoak eman ahal 
izateko, kontsultarako ezarritako bitartekoen bidezko parte-hartzea sustatuz. 
Segurtasun eta Osasun Batzordea indartzea. 

• Zahartzeak, jarrera pertsonal negatiboek eta abarrek eragiten duten motibazio-
falta gutxitzeko neurriak ezartzea. 
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5. KUDEAKETA AURRERATU 

JASANGARRIA ETA OSASUN-

SISTEMAREN MODERNIZAZIOA 

5.1. Asistentziaren eraginkortasuna eta efizientzia 

Helburua 

Asistentziaren eraginkortasuna eta efizientzia hobetzea, praktika asistentzialaren 

analisiaren bidez. 

Jarduerak 

• Osasun-zerbitzuen ebaluazioan sakontzea, osasun-emaitzak ardatz gisa hartuta 

• Osasun-emaitzetan hobekuntza nabarmenak azaltzen ez dituzten praktiketan 
inbertitzeari uztea. 

• «Expertise» edota goi mailako espezializazioaren kontzentrazioa bultzatzea, sarean 
zerbitzuak edo nodoak garatuz, ikuspegi korporatiboarekin, pazienteei kalitate 
hobeko arreta eskaintzeko, zentro desberdinetako profesionalak sartzeko aukera 
kontuan hartuz. 

5.2. Kudeaketa aurreratua 

Helburua 

Osakidetzaren Kudeaketa Ereduan aurrerapausoak ematea, erakundearen 

eraginkortasuna eta efizientzia hobetzeko. 

Jarduerak 

• Kudeaketa-eredu aurreratuen garapena eta ezarpena sustatzea. 

• Gizarte Erantzukizun Korporatibo (GEK) Eredua garatzea 

• Erronka estrategikoen proiektuak zabaltzea eta jarraipen-sistema garatzea. 
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5.3. Jasangarritasuna eta energia-efizientzia 

Helburua 

Energia-jasangarritasun Plan bat abian jartzea, pixkanaka erosketa eta 

kontratazio berderako irizpideak aplikatuz, energia-jasangarritasuna 

lortzeko elementu gisa. 

Jarduerak 

• Ingurumen-kudeaketako sistema bat ezartzea (ISO 14001).  

5.4. Jasangarritasuna eta aurrekontuen efizientzia 

Helburua 

Laguntza-prestazioen eta gastuen korrelazio-ratioak berrikusi eta aztertzea. 

Jarduerak 

• Kontabilitate analitikoa garatzea. 

• Egungo informazio-sistemak aztertzea. 
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6. BERRIKUNTZA ETA IKERKETA  

6.1. Osasun arloko ikerkuntza eta berrikuntzaren eragina 

Helburua  

Osasun Sailaren I+G+b estrategia zabaltzeko prozesuan parte hartzea. 

Jarduerak 

• Ikerkuntza eta berrikuntzako batzordea indartzea. 

• Ikerkuntza eta berrikuntzaren lehentasunak eta erronkak identifikatu eta 

aukeratzeko eta jarduerak ebaluatzeko prozedurak ezartzea. 

6.2. Ikerketa- eta berrikuntza-jarduera asistentzia- eta 

irakaskuntza-jardueran txertatzea 

Helburua  

• Ikerkuntzan, irakaskuntzan eta berrikuntzan trebatzea. 

• Diziplina Anitzeko Irakaskuntzako Unitatean koordinatzea eta sartzea. 

• Irakaskuntza- eta ikerketa-jardueraren aitorpena arduraz onartzeko lan egitea. 

Jarduerak 

• Prestakuntza metodologikoa eta irakurketa kritikoa sustatzea. 

• Irakaskuntzako unitatearekin koordinazioa berrikusi eta eguneratzea. 

• Kalitatezko irakaskuntza- eta ikerkuntza-kultura bultzatzea. 

6.3. I+G+b jardueretako parte-hartzea suspertzea 

Helburua 

Planen bidez estrategia zabaltzea erraztuko duen kultura bat sortzea. 

Jarduerak 

• Sarearen ikerkuntzarako laguntzen deialdiak indartzea, esku-hartze terapeutikoen 

inguruko ikerketa eta berrikuntza lehenetsiz. 
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7. PARTAIDEAK 

Erakundea Izenak eta abizena 

Araba ESI Adolfo Delgado Fontaneda 
Beroa Babes Fundazioa Ainhoa Jauregui 
Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Alvaro Iruin Sanz 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Amaia Ortiz de Zárate San Agustín 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Ana Audicana Uriarte 
ASAFES Ana Belén Otero 
Araba ESI Ana González Pinto 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Ana Isabel Ramírez Gorostiza 
Osakidetza Ana María Chueca Aguria 
Beroa Babes Fundazioa Andrea de la Ascensión 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea Andrea Salinero Berasaluce 
LUR GIZEN Antonio Errasti 
Beroa Babes Fundazioa Antonio Martínez Robledo 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Aratxu Lozano Otero 
Arabako Osasun Lurralde Ordezkaritza Arturo López Ruiz 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Beatriz Moreno Álvarez 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Beatriz Múgica Uranga 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Begoña Moraza Berasategui 
Espetxeak Benito Aguirre 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Bernardo Suárez Monasterio 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Blanca Revuelta Valduvieco  
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Carlos Caso Usero 
Arabako Errioxa ESI Carlos Ruiz de Vergara Laorden 
Arabako Errioxa ESI Cristina Larrodé Pellicer 
Ararteko Cristina Rodrigo  
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Edorta Elizagárate Zabala 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea Eguzkine de Miguel Aguirre 
Arabako Erizainen Elkargo Ofiziala Elena Montoya Pérez de Heredia 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Elisa Ortiz de Pinedo Sobrón 
Psikiatra Emilio Gallego Gallego 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Esther Astola Garro 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Esther Ibarrola Molinuevo 
Arabako Espetxea Estibaliz Armentia 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea Fernando Mosquera Ulloa 
Euskalit Fernando Sierra 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea Flora Murua Navarro 
Arabako Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza Francisco Sánchez Robador 
Araba ESI Gorka Díaz Martínez 
Arabako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofiziala Gotzon Villaño Murga 
Arabako Espetxea Haizea de la Llosa 
ASAFES Idoia Gómez 
Ararteko Inmaculada de Miguel 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Iratxe López de Heredia Bermeo 
Arabako Espetxea Isabel Angulo 
Abegia Itziar Iriarte Ortuerta 
Arabako Probintzia Auzitegia Jaime Tapia Parreño 
Euskadiko Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa Janire Ibarrondo Berrecil 
Araba ESI Jesús Mª Larrañaga Garitano 
Osakidetza Jon Letona Aranburu 
Psikiatra José Ignacio Zuazo Arsuaga 
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Espetxeak José Manuel Arroyo Gómez 
Espetxeak José María Bastos Marzal 
ASAFES José Miguel Colino 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea Josu Mirena Etxegarai Atela 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Josune Pérez de Arenaza 
Arabako Osasun Lurralde Ordezkaritza Juan Antonio Muguruza Goiri 
Arabako Osasun Lurralde Ordezkaritza Juan Ignacio Huarte Paño 
Arabako Errioxa ESI Juan Luis Sánchez Glez. de Matauco 
Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea Juan Manuel Jiménez Lerma 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Julene Orruño Viar 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Karmele Iñiguez de Heredia López de Uralde 
Arabako Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza Kristina Jaursoro Alzola 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Leyre Aldeano Merchán 
Vitoria-Gasteizko Udala Lourdes Herreruela Correa 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Mª Concepción Peralta Rodrigo 
ASAFES Mª del Carmen Arroyo 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Mª Dolores Urrechu Reboiro 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Mª Isabel Martínez Vela 
Araba ESI Mª José Pujana Uriarte 
Arabako Errioxa ESI Mª Mar Coronado Berango 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Mª Pilar Martínez San Martín 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  María Artamendi Larrañaga 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  María Asunción Ortiz González 
Euskalit María López de San Vicente 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  María Olárizu Olalde Ortiz 
Arabako Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza Marian Jauregui 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Marixa Larreina Zerain 
Arabako Espetxea Mercedes Iruarrizaga 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Mercedes Mendía Saenz de Arregui 
Arabako Psikologoen Elkargo Ofiziala Mercedes Rodríguez Ruiz 
Auzitegiko Medikuntzako Euskal Institutua Mercedes Villanueva 
Arabako Medikuen Elkargo Ofiziala Miguel Gutiérrez Fraile 
Beroa Babes Fundazioa Mónica Fernández Borobio 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Mónica Zarate Gutierrez 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Natalia Landa González 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Nuria Alday Mtz. de Cestafe 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Olga Díaz de Durana Mtz. de Zuazo 
Araba ESI Purificación López 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Rafael Hernández Palacios 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Rafael Sánchez Bernal 
Arabako Errioxa ESI Raquel Hernández San Millán 
Gizarte Ongizaretako Foru Erakundea Regina Eguiluz Fernández 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Rocío Goig Martínez 
ASASAM Rocío Matías Blanco 
Osakidetza Rosa González Llinares 
Psikiatra Rubén González Oliveros 
Beroa Babes Fundazioa Ruth Vallejo 
Vitoria-Gasteizko Udala Sara Buesa Rodríguez 
Arabako Hezkuntza Lurralde Ordezkaritza Sara Díez Arcocha 
Araba ESI Silvia Hernández León 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Teresa Santamaría Peña 
Beroa Babes Fundazioa Unai Ruiz de Arbulo 
Euskalit Unai Sánchez 
Arabako Osasun Mentaleko Sarea  Unax Lertxundi Etxebarria 

 


