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SARRERA, XEDEA ETA IRISMENA

Sarrera
Tolosaldeko ESI sortu zenetik, erakundeak konpromiso bat hartu du hala gizartearekin
nola bere inguru guztiarekin. Konpromiso hori erakundeak bere gain hartutako
printzipioen eta estrategiaren bidez gauzatuko da.

Xedea
Ingurumen Adierazpen honen xedea da, gure estrategiarekin koherente izanik,
herritarrei eta gainerako alde interesdunei Tolosaldeko ESIk ingurumenaren arloan
2018an egin dituen alderdi garrantzitsuenak aurkeztea, EMAS 2018/2026 (EB)
erregelamenduan xedatutakoarekin bat etorririk.
Horrela bada, dokumentu honek aukera ematen digu, gure ibilbidea erakusteaz eta
garatzen ditugun jardueren ikuspegi orokor bat eskaintzeaz gainera, honako hauei
buruzko informazioa emateko:
Erakundearen ingurumen-eragina.
Ingurumen arloan egindako ekintzak.
Erakundearen ingurumen-portaeran izen den hobekuntza.
Informazio hau hurrengo urteetako ekitaldien memorietan osatuko da.
Tolosaldeko ESIren intraneta:
https://tolosaldea.osakidetza.eus/es/Paginas/default.aspx
Zabalkundea

Tolosaldeko ESIren kanpoko webgunea:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-tolosaldea-calidad/ab84toloscon/es/

Informazio
interesgarria eta

Helbide elektronikoa:
TOLOSALDEAESI.GERENTZIA@osakidetza.eus

memoriaren
kokalekua

Telefono-zenbakia: 943 00 68 10
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Irismena
Memoria honetan deskribatzen direnak aplikatzekoak dira lehen mailako arretako
osasun-zentro guztietan eta gure erakundean definitutako prozesuetan.

1. ERAKUNDEAREN DESKRIBAPENA

1.1 Nor garen
Tolosaldeko ESI erakunde sanitario integratu bat da, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun
Sailaren mendekoa den Osakidetza zuzenbide pribatuko erakunde publikoaren parte da.
Erakunde honen egitekoa herritarren osasun-emaitzak segurtasunez, modu berritzailean
eta eraginkortasunez hobetzen laguntzea da. Aipatu behar da, halaber, erakundea
jarduera medikoen sektorekoa dela, eta, beraz, 862 da gure jarduerari dagokion
Ekonomia Jardueren Kode Nazionala (NACE kodea, 2. ber.).
Tolosaldeko ESI 2015eko urtarrilaren 1ean sortu zen, Gipuzkoan osasun-arreta
berregituratzearen ondorioz (2014ko abenduaren 30eko Erabakia, Osakidetzako
Administrazio Kontseiluarena). Profesional gehien-gehienak, zuzendaritzako kideak
barne, jada desegindako Gipuzkoa Eskualdetik datoz. Beraz, kudeaketa-sistema
berberari eutsi zaio, oso emaitza onak eta aintzatespen ugari lortu baitira sistema
horrekin.

1.2 Erakundearen zerbitzu-zorroa
Erakundeak eskaintzen duen zerbitzu-zorroaren sorburua Osasun Sailarekin urtero
sinatzen den Programa Kontratua da.
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OSPITALEKO ARRETA

LEHEN MAILAKO ARRETA

Familia-medikuntza

Errehabilitazioa

Anestesia eta bizkorketa

Pediatria

Endokrinologia

Kirurgia orokorra

Erizaintza

Neurologia

Anatomia patologikoa

Bezeroaren Arretarako Eremua

Dermatologia

Akutuen ospitalizazioa eta egonaldi ertaina

Emagina

Pneumologia

Etxeko ospitalizazioa

Odontologia

Digestio-aparatua

Larrialdiak

Etengabeko Arretarako Gunea

Alergologia

Tokoginekologia

Erreumatologia

Erradiologia

Kardiologia

Analisi klinikoak

Barne-medikuntza

Oftalmologia

Hematologia

Traumatologia
Urologia
Otorrinolaringologia

Inguru honetako Eskualdeko Ospitalea Asunción Klinika da, eta Osasun Sailarekin sinatua
duen itunaren bitartez honako zerbitzu hauek ematen ditu: espezialitate kirurgikoak,
proba osagarri espezifikoak, ospitaleko laguntza-zerbitzuak eta ospitalizazioa orokorrean
(etxeko ospitalizazioa eta egonaldi ertaineko unitatea).
Tolosaldeko ESIren erreferentziako hirugarren mailako ospitalea Donostia Unibertsitate
Ospitalea da, Gipuzkoako gainerako ESIentzat bezala.
Andoaingo eta Tolosako osasun-zentroetan ospitalez kanpoko osasun mentaleko
zerbitzuak daude, Tolosaldeko biztanleentzat.
Tolosaldeko ESIk lehen mailako arretako 5 unitate (LMAU) ditu, bai eta etengabeko
arretarako gune bat (EAG) ere Tolosako osasun-zentroan. Larrialdiko arreta LMAU
bakoitzean ematen da, zentroaren irekiera-orduen barruan, betiere. Ordu horietatik
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kanpo, larrialdi guztiak Tolosako EAGn zentralizatzen dira. Beharrezkoa bada,
Emergentziaken sostengua dago (Osakidetzako zerbitzu-erakundea); erakunde hori, izan
ere, Euskadi osoan funtzionatzen duen lurraldez gaindiko erakundea da.

1.3 Zentroak
Tolosaldeko ESIk lehen mailako arretako bost unitatetan antolatutako 26 zentro eta
kontsultategi ditu, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko 31 udalerritako 66.000 pertsona
inguru artatzen ditu. Aipatutako zentroak Europar Batasuneko Ingurumen Kudeaketa
eta Ikuskaritzako Sistemaren (EMAS) erregistroan jasota daude. (1. eranskina:
Erregistroan barne-hartutako zentroen zerrenda).
1. irudia. Tolosaldeko ESIk artatzen dituen udalerriak

1.4 Magnitudea
Atal honetan Tolosaldeko ESIk duen egiturazko plantilla deskribatzen da, bai eta
Tolosaldeko ESIren erabiltzaile edo paziente kopuru potentziala ere.
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Enplegatu kopurua (2018)
Fakultatibo
kopurua

Sanitario ezfakultatiboen kopurua

Langile ez-sanitarioen
kopurua

OKU medikua

1

Erizainak

63

Zuzendaritzako
idazkaria

2

MO medikuak

47

Emaginak

4

Administrariak

2

Pediatrak

10

Erizaintzako
laguntzailea

6

Laguntzaileak.
Administrariak

28

Odontologoa

2

Fisioterapeuta

3

Teknikariak

4

Farmazialariak

1

Informatikaria

1

Zeladoreak

8

Gizarte-langilea

1

Zuzendaritzako
kideak
Zuzendaritzako
kideak

GUZTIRA

2

186

Iturria: Osakidetzako programa korporatiboa. SAP

Bezero/erabiltzaile edo paziente potentzialen kopurua (2018ko abenduaren
31n)
LMAU

ZENTROA

OTI kopurua

ALEGIAKO OZ

3.706

AMEZKETAKO K

987

BIDEGOIANGO K

691

LEGORRETAKO K

1.304

ANDOAINGO LMAU

ANDOAINGO OZ

15.455

TOLOSAKO LMAU

TOLOSAKO OZ

20.752

VILLABONAKO OZ

10.748

ANOETAKO K

2.295

ASTEASUKO K

1.344

IRURAKO K

1.626

IBARRAKO OZ

6.147

BERASTEGIKO K

1.016

LIZARTZAKO K

728

ALEGIAKO LMAU

VILLABONAKO LMAU

IBARRAKO LMAU

ESI GUZTIRA

66.799

Iturria: Osasun Saila, Antolamendu Sanitarioa
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1.5 Egitura eta gobernua
2. irudia. Antolamendu-egitura

Gerentziako
Zuzendaritza

Zuzendaritza
Kontseilua

Gizarte Kontseilua

Kudeaketa
Zuzendaritza

Lehen Mailako
Arretako
Unitateko burua

Zuzendaritza

Kontseilua

da

Kudeaketa
Klinikoko
Unitateko burua

Batzorde
Soziosanitarioa

Asistentzia
Klinikorako
Kontseilua

ESIko
gainbegiralea

Espezialitateen
gainbegiralea

ESIren

gidaritza-organoa.

Hark

planifikatzen,

gauzarazten eta ebaluatzen du Erakundearen Kudeaketa Plana, eta beste mailetan ebatzi
ez diren egoerak ebazten ditu. Horretarako, beste organo hauek ditu aholkularitzarako
zein sostengurako


Gizarte Kontseilua: Gerentziari aholkuak ematen dizkio estrategiak definitzeko
orduan, eta erakundea osatzen duten arloetan gauzatutako jarduerak baloratzen
ditu.



Batzorde Soziosanitarioa: Eremu soziosanitarioa osatzen duten eragileen eta
erakundeen arteko koordinaziorako mekanismoak eta jarduketak formulatu eta
aztertzen ditu.



Asistentzia Klinikorako Kontseilua: Asistentzia arloko estrategiak eta
jarduketak proposatzen eta baloratzen dizkio Zuzendaritza Kontseiluari.
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1.5 Erakundearen testuingurua
Inguruaren diagnostikoa
Erakundea jakitun da garrantzitsua dela antolakundean –eta, beraz, ingurumenkudeaketako sistemaren jardueran– eragina izan dezaketen barneko eta kanpoko
alderdiak identifikatzea.
Horregatik, ISO 14001 araudiari eta EMAS erregelamenduari jarraikiz, AMIA tresnaren
laguntzarekin identifikatu eta honako emaitza hauek lortu dira:
BARNE-FAKTOREA

KANPO-FAKTOREA

AHULGUNEAK

MEHATXUAK

Ezegonkortasuna lanpostuetan

Baliabide mugatuak

Belaunaldi-ordezkapena

Gizarte-gatazka / Gizarte-arazoen «sanitarizazioa»

bermatzeko

zailtasuna
Koordinazioa asistentzia mailekin
Barreiatze geografikoa
Aldaketa demografikoak:

biztanleen zahartzea,

Asistentzia-jardueraren hazkundea

eritasun kronikoen hazkundea

Paziente/profesional

Paziente prestatuagoa eta kontentagaitzagoa

komunikazioa

hobetu daiteke
Erreminta sustagarrien falta
Instalazioak zaharkitzea
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BARNE-FAKTOREA

KANPO-FAKTOREA

INDARGUNEAK

AUKERAK

Giza kapitala

Osakidetzaren/sailaren

estrategia

berriak: Erronkak eta ekintza-ildoak eta
ESIren dimentsioa

segurtasun estrategia

Kudeaketa sistema sendotua eta integratua
Erakundearen

testuingurua

osatzen

duten

Teknologia baliatzea komunikaziorako
alde

interesdunekin

lankidetzan aritzea hainbat jarduketatan: hausnarketa estrategikoa,
proiektuak, esku-hartze komunitarioa…

kanal gisa
ISO 9001:2015/14001:2015 berria eta
EMAS erregelamendua

Profesionalen inplikazioa hainbat gaitan: ingurumena, berrikuntza,

Informazio-sistemen integrazioa

pazientearen segurtasuna, bikaintasunean kudeatzeko kultura
ESIren sustapena
Liderren kontzientziazio eta sentsibilizazio maila handia ingurumenkudeaketari dagokionez (ekogidariaren irudia)

Berrikuntza eta ikerketa sustatzea

Optimizazio energetikorako planak (ziurtagiri energetikoak dituzten

Lidergo partekatua

erreferentziako zentroak)
Aldaketarako
Indarrean

dagoen

legeria

betetzeko

konpromisoa:

ingurumena,

erresistentziari

aurre

egitea

industria-sistema…
Kudeaketa
ISO 14001 ziurtagiria duten erakundearen hornitzaileak

aurreratuko

eredua

erreferente gisa

Ingurumenari buruz kontzientziatutako eskualdeko biztanleria

1.6 Alde interesdunen identifikazioa
Tolosaldeko ESIk ez du zerbitzua modu isolatuan ematen, bere testuinguruko hainbat
elementurekin eta alde interesdunekin elkar eraginez jarduten du. Inguru beraren parte
izateagatik sortzen den harreman horrek eragina du erakundearen ingurumenkudeaketarako

sistemaren

definizioan

eta

ezarpenean.

Apartatu hori

gizarte-

erantzukizunaren edo kontu-ematearen kontzeptuarekin lotuta dago, zeina gero eta
gogokoago baitute eragile horiek.
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Horregatik, Tolosaldeko ESIk interes-talde gisa definitu ditu bere osasun-jardueraren
eraginpeko hainbat eragile, baldin eta, aldi berean, gure jarduerari eragiteko eta beste
batzuk konbentzitzeko gaitasuna badute ekintza jakin batzuk abiarazi eta gara ditzaten.
Hausnarketa horretatik lortzen dira erakundean eragina duten eragile nagusiak. Eragile
horiek sei kategoriatan sailkatzen dira:
Pertsonak
Profesionalak

Hornitzaileak

Osasun Sistemaren erabiltzaileak; senitartekoak eta zaintzaileak
Beren jarduera gure erakundean gauzatzen duten soldatapeko profesionalak
ESIak bere beharrizan materialei erantzuteko eta osasungintzako zerbitzu osagarriak
eman ahal izateko kontratu-harreman baten bidez lotuta dituen hornitzaile guztiak.
-Planifikazioa egiten dutenak eta arauak ezartzen dituztenak (Osasun Saila;

Erakundeak eta
instituzioak

Gipuzkoako Osasuneko Lurralde Ordezkaritza; Osakidetzako Erakunde Zentrala;
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Tolosaldea osasun-eskualdeko udalak)
-Irakaskuntza- eta prestakuntza-unitateak

Beste erakunde
sanitario eta beste
zerbitzu eta egitura
batzuk

Donostialdea ESI; Asunción Klinika; gainerako ESIak; Gipuzkoako Osasun Mentaleko
Sarea; beste sistema sanitario batzuk (Espainiakoak, Europakoak eta nazioartekoak);
OSATEK; Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa; zentro soziosanitarioak;
Emergentziak; institutu biosanitarioak; Kronikgune; sozietate zientifikoak eta
Larrialdiko Arreta Zerbitzua.
Biztanleria, oro har; eskolak eta ikastetxeak; botere judiziala eta segurtasun-indar

Gizartea

publikoak; komunikabideak; sindikatuak; talde erlijiosoak; elkarteak; profesionalen
kidegoak; GKEak; mutualitateak; enpresa sarea; unibertsitateak; Eskualdeko Garapen
Agentziak eta bizilagun-erkidegoak.

Gainera, interes-talde horiek erakundearentzat duten garrantzi maila ezarri ahal izateko, Johnson
eta Scholesen teoria eta botere/interes sarrera bikoitzeko matrizea erabili dira:
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POZIK EDUKITZEA

KUDEAKETAN INPLIKATZEA
«LANKIDETZAN ARITZEA»

JARRAIPENA EGITEA

INFORMATUTA EDUKITZEA

«MONITORIZATZEA»

«KOMUNIKATZEA»
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Osasun Saila
Gipuzkoako
Lurralde Ordezkaritza
Osakidetza zerbitzu zentralak
Udalak
Gipuzkoako Foru Aldundia

POZIK EDUKITZEA
HANDIA

















Osasun Sistemaren erabiltzaileak
Profesionalak
Gipuzkoako OMS
Osatek
Emergentziak
Institutu biosanitarioak
Kronigune
Sozietate zientifikoak
Elkarteak
Zentro soziosanitarioak
Irakaskuntza eta
Prestakuntza-unitateak
Donostialdea ESI
Asunción Klinika
Hornitzaileak
Eskolak eta ikastetxeak

KUDEAKETAN INPLIKATZEA
«LANKIDETZAN ARITZEA»


AHAL
IZATEA

Gainontzeko ESIak
Beste sistema sanitario batzuk

JARRAIPENA EGITEA
«MONITORIZATZEA»

APALA








Enpresa-sarea
Komunikabideak
Mutuak
Botere judiziala eta
segurtasun-indar publikoak
Eskualdeko garapen-agentziak










Bizilagun-erkidegoak
Sindikatuak
Profesionalen kidegoak
Unibertsitateak
Senitartekoak eta zaintzaileak
Herritarrak oro har
GKEak
Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa

INFORMATUTA EDUKITZEA
«KOMUNIKATZEA»
APALA

HANDIA
INTERESA

Interes-talde guztiak kontuan hartzekoak badira ere, azpimarratu behar da lehen eta bigarren
koadrantean daudenak –pozik edukitzea eta kudeaketan inplikatzea– direla erakundearentzat
garrantzi berezia dutenak.
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Interes-taldeekiko harremana eta komunikazioa
Aurrez aipatu den bezala, gure eguneroko jarduerak ALDE INTERESDUN horiekin elkarlanean
gauzatzen dira. Beraz, haien informazioa biltzen jarraitzen dugu, eta, aldi berean, berorien
aldaketei, beharrizanei eta itxaropenei aurrea hartzen saiatzen gara.
Horregatik, erakundeak informazioa biltzeko eta kudeatzeko baliatzen dituen komunikazio- eta
pertzepzio-kanalak erabaki dira. Ikusi 2. eranskina

Hornitzaileak

Erakundeak
eta
instituzioak
Beste
erakunde
sanitario eta
beste
zerbitzu eta
egitura
batzuk

Profesionalak

Pertsonak

Alde
interesdunak

Gizartea

INGURUMENA KUDEATZEKO POLITIKA
Tolosaldeko ESIren Ingurumen Politikari buruzko
Adierazpena
Tolosaldeko ESIn badakigu gure osasungintzako lana eta ingurumena zaindu eta
babesteko oinarrizko premisa bateragarri egin behar ditugula, hain zuzen ere, interestaldeak pozik edukitzea ziurtatzeko, ingurunearekiko dugun erantzukizuna geure gain
harturik.
Horretarako, ingurumen-alderdia txertatu dugu gure estrategian eta erakundearen
eguneroko kudeaketan, eta egunez egun hobetu dugu gure ingurumen-portaera, 20152020 marko estrategikoari buruzko dokumentuan zehazten den bezala.
Horren ondorioz, gure ingurumen-politika definitu eta zehaztu dugu. Politika horren
helburu nagusia, izan ere, gizartearen premiei eta eskakizunei erantzutea da, gure
zerbitzu sanitarioaren ingurumen-inpaktua minimizatzen saiatuz, eta erakundeak bere
jarduera gauzatzen dueneko ingurunea babestuz, honako jarduera-ildo hauen bitartez:
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Gure jardueratik sortutako hondakinak behar bezala kudeatzea.
Energiaren kontsumoa eta ondasun urrien kontsumoa optimizatzea.
Igorpenak minimizatzea.
Erosketa berdeko eta energia-efizientziako irizpideak bultzatzea produktu eta
zerbitzu berriak eskuratzeko orduan.
Erakundeko profesionalak prestatzea, sentsibilizatzea eta inplikaraztea, beste
interes-talde batzuekin batera, jasangarritasuna hobetzen lagun dezaten.
Ingurumenaren arloan –eta erakundeak izenpetzen duen beste zeinahi
konpromisotan– indarrean dagoen araudia betetzea.
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3. irudia. Ingurumen Jasangarritasuneko Politikaren Adierazpena
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INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMA
Tolosaldeko ESIko Zuzendaritzak zehaztu du bere ingurumen-kudeaketako sistema,
honako arau hauetan oinarrituta: 1221/2009 Erregelamendua (EE), 2017/1505 (EB)
eta EMAS 2018/2026 erregelamenduak eta UNE-EN ISO 14001 araua, bere politika
eta ingurumen-helburuak betetzea ziurtatzeko.
Sistemaren irismena: «Lehen mailako arretako jarduera sanitario publikoa
Tolosaldeko ESIn»

ERREFERENTZIAK
UNE- ISO 14001:2015
UNE-ISO 14001:2015 da ingurumenaren atala egituratzeko lehen oinarria, betiere
etengabeko

hobekuntzako

zikloa

kontuan

izanda:

PLANIFIKATU-EGIN-EGIAZTATU-JARDUN
Gainera, EMAS erregelamenduko hainbat betekizun gehigarri erantsi zaizkio.
EMAS erregelamendua
Europar Batasuneko borondatezko araudi honek ingurumen-kudeaketarako sistema bat
eta etengabeko hobekuntzarako konpromisoa ezarrita dituzten erakundeak aitortzen
ditu. Alderdi hori kanpo-auditoretza bidez egiaztatzen da urteroko maiztasunarekin.
Jarraian adierazten da EMAS erregelamenduko betekizunen zikloa:
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Profesionalen
inplikazioa

Ingurumenalderdiak
aintzat
hartzea

Adierazpena
egitea

Analisia

Sistemaren elementuak
Eskema modura, ingurumena kudeatzeko sistema ondorengo irudian islatzen da:
4. irudia. Ingurumena Kudeatzeko Sistema

Ingurumen
Politika

Ingurumenalderdien eta eraginen
definizioa

Ingurumenhelburuen
definizioa

Ingurumenalderdien
ebaluazioa eta
jarraipenak

Arriskuak eta aukerak
identifikatzea

Adierazleak

IK Batzordea

Ingurumenportaeraren
ebaluazioa
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Sistema honek aukera ematen du ingurumenarekin zerikusia duten jarduera guztiak
identifikatu,

berrikusi

eta

ebaluatzeko,

eta

berorien

kudeaketa

Ingurumen

Kudeaketako 08.3 azpiprozesuaren bidez garatzen da. Prozesu honen helburu
nagusia da gure eguneroko jardueraren garapenak ingurunean eragiten duen
ingurumen-inpaktua minimizatzea, ingurumen-arauak eta -legeria betetzen direla
segurtatzea eta alderdi esanguratsuak identifikatzea sustatzea.
Erakundean ezarritako ingurumen-kudeaketako prozesuak honako hauetarako aukera
ematen digu:


Ingurumen-emaitzei buruzko informazioa lortzeko eta aztertzeko.



Emaitzak ziurtatzea eta prozesuak etengabe hobetzea ahalbidetuko duten
ekintzak txertatzeko.



Gure erakundearen eraginkortasuna hobetzeko.



Eguneroko

jardueraren

jarduketa-jarraibideak

alderdi

esanguratsuak

zehazteko,

identifikatzeko

larrialdi-egoeren

ondorioz

eta
sor

daitezkeen inpaktuak prebenitzeko xedez.


Ingurumenaren arloan indarrean dagoen legeria aztertu eta betetzeko.

Garrantzitsua da aipatzea ezarritako kudeaketa-sistemak erraztu eta bermatu egiten
duela erakundeak ingurumenean eragina duten jarduerak monitorizatu ahal izatea eta,
beharrezkoa denean, jarduketa-jarraibideak ezartzea.
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Ingurumen-politika eta -helburuak betetzeko funtsezko elementu gisa, honako hauek
nabarmendu ditzakegu: lidergoa, alde interesdunen parte-hartzea eta inplikazioa,

komunikazioa, ebaluazioa eta berrikuspena (etengabeko hobekuntzaren ikuspegia).


Lidergoa: Urteko helburuak eta ekintza-planak, erakundearen estrategian
oinarrituta, Ingurumen Batzordeak planifikatzen ditu eta Zuzendaritza
Kontseiluak onartu.

Helburu horiek LMAUetako buruei aurkezten zaizkie Zuzendaritza Kontseiluaren
lehen bileretan, eta ekogidariei edo «ingurumen-erreferenteei» haiekin egiten
diren aldizkako bileretan.

Zuzendaritzak zentroekin sinatzen duen itunean

sartzen dira helburu horiek.
Ingurumen Batzordean, hainbat kategoriatako profesionalek eta prozesuarduradunek hartzen dute parte. Hona hemen Ingurumen Batzordearen
eginkizunak:
o

Ekintza-planak eta helburuak lantzea eta emaitza guztiak ebaluatzea.

o

Hobetzeko ekintzak zehaztea.

o

Lege-eskakizunak betetzen direla zaintzea, eta erakundearen ingurumenalderdien emaitzak etengabe hobetzen direla ziurtatzea.

o

Ingurumena hobetzeko sistema definitzeko proiektuaren lider izatea.

o

Sistemaren

funtzionamenduaren

berri

ematea

goi-zuzendaritzari,

berrikusteko eta etengabe hobetzeko prozesuaren oinarri gisa.
o

Ingurumen-hobekuntzako taldea(k) bultzatzea.

o

Legezko eskakizunen betetze-mailaren ebaluazioa kudeatzea, eta, hala
badagokio, legeetara egokitzeko planaren jarraipena egitea.



Komunikazioa: ESIak funtsezkoa irizten dio alderdi horri interes-taldeek
erakundearen ingurumen estrategia zein den jakin dezaten.

o

Barne-komunikazioa:

Zentroekiko

komunikazioa

ESIaren

intranetaren, ekogidarien eta LMAUetako buruen bitartez egiten da.
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o

Kanpo-komunikazioa: Erakundean badakigu garrantzitsua eta
beharrezkoa dela ingurumenaren arloko gainerako interes-taldeekin
komunikazioan egotea, ingurunearekiko dugun portaera ezagutzera
emateko. Horregatik, honako komunikabide hauek erabiltzen ditugu
aipatutako hori gauzatzeko:

o

EMAS memoria posta elektronikoz bidaltzen zaie honako hauei:



Hornitzaileei
ESIarekin elkarreraginean jarduten duten erakunde eta
instituzioei

o

Erakundearen emaitzak, ingurumenekoak barne, Gizarte Kontseiluan
jakitera ematea.

o

Bezeroak: dibulgazio-kartelak ipintzea non aditzera ematen den
erakundeak ingurumen adierazpen bat duela, eta hura kontsultatzeko
aukera ematea hala eskatzen duen guztiari.

o


Emaitzak kanpoko webgunean argitaratzea.

Alde interesdunen parte-hartzea eta inplikazioa:

Ingurumen Batzordeak proposatu eta Zuzendaritza Kontseiluak era egokian
onartutako helburuak eta ekintza-planak bete ahal izateko, beharrezkoak dira
prozesuan parte hartzen duten eragile guztien parte-hartzea eta inplikazioa.
Nabarmentzekoak dira arlo honetan aurrera eramaten diren jarduerak:


Prestakuntza:
1. Tresna informatikoa behar bezala erabiltzea, zentro bakoitzean sortzen diren
hondakinen bolumena eta mota ezagutzeko.
2. Ekogidari berriei.
3. Auditoretzetan ekogidari guztiei.
4. POUrekin batera, osasungintzako hondakinen kudeaketa egokia egiteko.



Unitate bakoitzean ekogidariak izendatzea, borondatezko erreferente izan
daitezen eta zentroetan sistema mantentzen dela bermatu dezaten, hala
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gaindituko baita sakabanaketaren arazoa.


Intraneten ingurumen-kudeaketari buruzko atal espezifiko bat eguneratzea eta
mantentzea.



Barne-auditoretzak programatzea eta egingo dituzten profesionalak prestatzea.



ESIaren intraneten ingurumenari buruzko politika, Hondakinak Kudeatzeko Plana
eta ingurumen-emaitzak argitaratzea.



Hornitzaileekin aldizka bilerak egitea ingurumen-jasangarritasunari lagunduko
dioten ekintzak ezartzeko.



Ebaluazioa

eta

berrikuspena

(etengabeko

hobekuntzaren

ikuspegia):

Ingurumena kudeatzeko sistemaren berrikuspena eta ebaluazioa aldizka egiten
da Ingurumen Batzordean, Kudeaketa Kontroletan, Zuzendaritza Kontseiluan eta
urtero bai barne-auditoretzekin (zentro guztietako profesionalek hartzen dute
parte),

bai

kanpokoekin.

Era

berean,

Zuzendaritzak

ikuskapenak

eta

berrikuspenak egiten ditu hobetzeko arloak hautematea bermatzeko eta, horrela,
sistemaren optimizazioan aurrera egiteko.

Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren dokumentazioa
Ingurumena kudeatzeko sistemaren dokumentazioa honako hauez osatzen da:


ingurumen-politika



prozedurak



eranskinak eta beste agiri batzuk (adibidez, Hondakin Plana)

2. ARRISKUAK ETA AUKERAK
Ingurumena kudeatzeko sistemaren esparruan, Tolosaldeko ESIk arriskuak eta aukerak
aztertzeko metodologia bat ezarri du.
Prozesu honen helburua ekintzak erabakitzea da honako hauei ekiteko:


Ingurumena kudeatzeko sistemaren emaitzak ziurtatzea.



Desio ez diren ondorioak prebenitzea edo murriztea.
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Etengabe hobetzen jarraitzea.

Prozesu honen osagarri gisa, ahultasunen, mehatxuen, indarguneen eta aukeren
analisia egingo da.

2.1 Arriskuak
Jarraian zerrendatzen dira identifikatu diren arrisku garrantzizkoenak. Horiei buruzko
balorazioa egitean, honako irizpide hauek hartu dira kontuan:
Arriskuak baloratzeko irizpideak
Esangura: P*G
Gertagarritasuna: Oso apala:1; Apala:2; Ertaina:3; Handia:4 eta Oso handia:5
Larritasuna: Oso apala:1; Apala:2; Ertaina:3; Handia:4 eta Oso handia:5
Esangura maila: Oso larria: 15<= balioa<=25; Garrantzitsua 9<=balioa;
Nabarmena: 6<= balioa

Jarraian aurkezten dira ingurumena kudeatzeko azpiprozesuan identifikatutako
arriskuak:
Prozesua

Arriskufaktoreak

Ingurumenkudeaketa

Langileak

Ingurumenkudeaketa

Metodoa/langileak

Arriskua - sortutako
ziurgabetasunak eragina
Sortutako hondakinen
bereizketa desegokia
prozedura ezagutzen
ez dutelako
Aldaketak hondakinak
kudeatzen dituen
hornitzaileari
dagokionez: jarduteko
modu berriak izan
ditzake, hondakinak
bereizteko beste era
batzuk…
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Agerraldia

Larritasuna

Hasierako
arriskuaren
balioa

Arrisku maila

3

3

9

Garrantzitsua

3

3

9

Garrantzitsua

2.2 Aukerak
Prozesua

Aukera

Ingurumen-kudeaketa

Erakundearen ingurumen-kudeaketako arloaren bistaratzea

Ingurumen-kudeaketa

Bikaintasunerantz aurrera egitea ingurumenaren kudeaketan

2.3 Arriskuei eta aukerei ekiteko ekintzak
2.3.- Arriskuei ekiteko ekintzak
Azpimarratzekoa da erakundeak ekintzak zehazten eta gauzatzen dituela arriskua
garrantzitsua edo oso larria den kasuetan.

Arriskua - sortutako ziurgabetasunak - eragina

Sortutako hondakinen bereizketa desegokia prozedura ezagutzen
ez dutelako

Ekintzak

1. ESIaren Hondakin Planaren zabalkundea eta
gogorarazteko bilkura

Hondakin-kudeatzailearen aldaketaren aurrean,
jarduketa hauek gauzatu dira:

Aldaketak
hondakinak
kudeatzen
dituen
hornitzaileari
dagokionez: jarduteko modu berriak izan ditzake, hondakinak
bereizteko beste era batzuk…

1. Baldintza-orria irakurtzea talde teknikoak eta
Zuzendaritzak.
2. Bilketen eta edukiontzien antolaketa.
3. Zentroei aldaketaren berri ematea.

Ikus daitekeen bezala, maila operatiboko arriskuei dagokienez, ez dago desbideratze
aipagarririk kudeaketa-sisteman. Halaber, 2018ko ekitaldia ixten denean baloratuko da
abian jarritako ekintzen eraginkortasuna eta arriskuen urteroko berrikuspena egingo da.
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5.3.2 Arriskuei ekiteko ekintzak

Aukera

Ekintzak

Erakundearen ingurumen-kudeaketako arloaren
bistaratzea

1.

Ingurumen arloko emaitzak zabaltzea ESIaren
alde interesdunei

3. INGURUMEN-ALDERDIAK
Egin beharreko lehen urratsa, hain zuzen, ingurumen-alderdiak identifikatzea da,
erakundearen jardueretan, produktuetan eta zerbitzuetan inplikatutako eragiketak eta
instalazioen funtzionamendua aztertzearen bidez. Jarduera horiek honelakoak izan
daitezke:


Zuzenekoak: erakundeak kontrolatzen du jarduera horien kudeaketa.



Zeharkakoak: gure erakundeak hirugarrenekin dituen elkarreraginen emaitza
dira, baldin eta guregan eragin esanguratsua izan badezakete. Erakundeak ez
ditu guztiz kontrolatzen.

Identifikazio horrek kontuan hartu behar ditu egoera NORMALAK, ANORMALAK ETA
LARRIALDIKOAK.
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5. irudia. Alderdi-multzoak

Zuzenekoak

• Biodibertsitatea
• Kontsumoak
• Igorpenak
• Instalazioa
• Hondakinak
• Isurketak

• Alde interesdunak
• Zeharkako igorpenak
Zeharkakoak

Larrialdi-egoerak

• Igorpen erradiologikoak
• Gas-igorpenak
• Sutea (keak eta sua itzaltzearen hondakinak)
• Substantzia arriskutsuen isurketak

Aurrez aipatutako guztiagatik, ESIak bere jarduerak identifikatu eta ebaluatu egin ditu.
Ingurumen-kudeaketako 08.3 azpiprozesuak gidatzen du identifikazio-jarduera eta
gerentziak

berresten

du,

zeinak

ebaluazioaren

emaitza

erregistratuko

baitu

Zuzendaritzaren berrikuspen-txostenean. Txosten hori, era berean, urtero eguneratuko
da, ekitaldi bakoitzeko ebaluazio-zikloaren ondoren.

3.1. Alderdien identifikazioa
Tolosaldeko ESIk ingurumenean eragiten duen inpaktuaren alde adierazgarrienak
osatzen dituzten ingurumen-alderdiak identifikatzeko, hobetzea xede duten ingurumenirizpide objektiboak aplikatuta egiten da ebaluazioa.
Ebaluazio-irizpideak ingurumen-alderdien bereizgarritasunetara egokitzen dira. Horrela,
kontuan hartuko dira funtzionamendu-baldintza normalak edo anormalak, edota
baldintza horiek eragin ditzaketen istripu potentzialak eta larrialdi-egoerak.
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IDENTIFIKAZIOA

EGUNERATZEA

EBALUAZIOA
ESANGURAREN
ESLEIPENA

• EGOERA NORMALEKIN ETA ANORMALEKIN LOTURA DUTEN ALDERDIAK:
Erreferentziako irizpidetzat hartzen dira MAGNITUDEA (M), ARRISKUGARRITASUNA (A)
eta INGURUMEN-INPAKTUA. ESANGURA (E) bi horien biderkaduratik abiatuta
kalkulatzen da:
ESANGURA = MAGNITUDEA (M) X ARRISKUGARRITASUNA (A) x
INGURUMEN INPAKTUA (I)
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Irizpide horiek hurrengo taula hauetan banakatzen dira:
Lehengaien, uraren eta energiaren kontsumoa / materialen kontsumoa
Balorazio-irizpidea
Magnitudea

Aztertutako balioa
1 PUNTU

Ura

Urteko kontsumoa:
m3/1.000 OTI

Elektrizitate-kontsumoa

Urteko kontsumoa:
Kwh/1.000 OTI

Gas naturalaren
kontsumoa

Urteko kontsumoa:
Kwh/m2

Erabilitako paperaren
kontsumoa

Paper-orrien urteko
kontsumoa: 500
unitate/1.000 OTI

Aposituen kontsumoa

Aposituen
gastua/1.000 Proz. eta
Etx. Erizaintza

Orratz- eta xiringakontsumoa
Zerrenda erreaktiboen
kontsumoa

Kontsumoa
aurreko urtekoa
baino txikiagoa
bada

2 PUNTU

3 PUNTU

Kontsumoa aurreko
urtekoaren parekoa
edo handiagoa
bada (% 20
gehiago).

Kontsumoa, aurreko
urtearekin alderatuta,
% 20 baino handiagoa
bada

2 PUNTU

3 PUNTU

Unitateak
*1.000/jarduera
guztizkoa
Unitateak / paziente
diabetikoak

Lehengai-kontsumoa / material-kontsumoa
Arriskugarritasuna
Erabilitako paper eta
gutun-azal kontsumoa

Apositu-kontsumoa

Aztertutako balioa

1 PUNTU

Hondakin mota
Aposituen
gastua/1.000 Proz. eta
Etx. Erizaintza

Orratz- eta xiringakontsumoa

Unitateak
*1.000/jarduera
guztizkoa

Zerrenda erreaktiboen
kontsumoa

Unitateak/paziente
diabetikoak

Hiriko
hondakinekin
batera daitekeen
hondakina.

Hondakin inerteak

Hondakin arriskutsua /
sanitarioa

Energia kontsumoa
Arriskugarritasuna
Elektrizitate-kontsumoa

Kalkulurako
jarraibidea
Igorpen mota

1 PUNTU
Ur-lurruna
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2 PUNTU

3 PUNTU

Gas naturalaren
kontsumoa

CO2 (Energia
elektrikoa)

CO2+CH4+N2O (Gas
naturala)

Iturria: UNE - EN ISO 14.001:2015 araua; EMAS (EE) 2017/1505 erregelamendua, 2017ko abuztuaren
28koa;

EUROPAKO BATZORDEAREN (EB) 2018/2026 ERREGELAMENDUA, 2018ko abenduaren 19koa

Ur-kontsumoa

Arriskugarritasuna

Ura

Balorazio-irizpidea

Aztertutako
balioa

1 PUNTU

Kaptazioaren
jatorria

Ura gure zentroak kokatuta dauden
udalerrietako ur-sistematik hartzen dugu;
beraz, uraren arriskugarritasuna oso txikia dela
uste dugu

Iturria: UNE - EN ISO 14.001:2015 araua; EMAS (EE) 2017/1505 erregelamendua, 2017ko abuztuaren
28koa;

EUROPAKO BATZORDEAREN (EB) 2018/2026 ERREGELAMENDUA, 2018ko abenduaren 19koa

Hondakinen sorkuntza

Magnitudea

Sortutako hondakin
kantitatea

Aztertutako
balioa

Ikusi alderdi
esanguratsuen
taula

Balorazio-irizpidea
1 PUNTU

2 PUNTU

Kontsumoa aurreko
urtekoa baino
txikiagoa bada

Hondakin-sorrera aurreko
urtekoaren parekoa edo
handiagoa bada (% 20
gehiago).

3 PUNTU
Hondakin-sorrera,
aurreko urtearekin
alderatuta, % 20 baino
handiagoa bada

Balorazio-irizpidea
Aztertutako balioa
1 PUNTU

2 PUNTU

3 PUNTU

Arriskugarritasuna
Hondakin mota

Hiriko hondakinekin
batera daitekeen
hondakina.

Hondakin inerteak

Hondakin arriskutsua /
sanitarioa

Iturria: UNE - EN ISO 14.001:2015 araua; EMAS (EE) 2017/1505 erregelamendua, 2017ko abuztuaren
28koa;

EUROPAKO BATZORDEAREN (EB) 2018/2026 ERREGELAMENDUA, 2018ko abenduaren 19koa
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Igorpenak atmosferara
Balorazio-irizpidea
Aztertutako
balioa

Magnitudea

Igorpenmaiztasuna

CO2aren
urteko taula

Kalkulurako
jarraibidea

1 PUNTU

2 PUNTU

Erreferentziako urtean
sortutako jardueradenboraren % 60 baino
txikiagoa bada

1 PUNTU

3 PUNTU

Erreferentziako urteko
jarduera-denboraren %
61 eta 79ren artean
badago

Erreferentziako urteko
jarduera-denboraren %
80 eta 100ren artean
badago

2 PUNTU

3 PUNTU

Arriskugarritasuna
Igorpen mota

Ur-lurruna

CO2 (energia elektrikoa)

CO2+CH4+N2O
(erregaiak)

Iturria: UNE - EN ISO 14.001:2015 araua; EMAS (EE) 2017/1505 erregelamendua, 2017ko abuztuaren
28koa;

EUROPAKO BATZORDEAREN (EB) 2018/2026 ERREGELAMENDUA, 2018ko abenduaren 19koa

Lehengai-, ur- eta energia-kontsumoa/ hondakin-sorrera / igorpenak atmosferara
Aztertutako
balioa

Ingurumeninpaktua

Helburuak
betetzea

Balorazio-irizpidea
1 PUNTU
Bete da
ezarritako
helburua

2 PUNTU
Helburutik % 5eko edo
gutxiagoko desbideratzea

3 PUNTU
Helburutik % 5eko baino
gehiago desbideratzea

Iturria: UNE - EN ISO 14.001:2015 araua; EMAS (EE) 2017/1505 erregelamendua, 2017ko abuztuaren
28koa;



EUROPAKO BATZORDEAREN (EB) 2018/2026 ERREGELAMENDUA, 2018ko abenduaren 19koa
LARRIALDI-ALDERDIAK:

GERTAGARRITASUN (G) eta ONDORIO (O) irizpideen arabera ebaluatzen dira, betiere,
beren izaera potentziala dela-eta, sortaraz ditzaketen egoerekiko lotura kontuan hartuta.
ESANGURA = GERTAGARRITASUNA (G) X ONDORIOA
Kasu honetan, inoiz gertatu ez diren ingurumen-alderdiak ezin izango dira
adierazgarritzat hartu; izan ere, horiek gertatzearen balizko ondorioak edozein izanik ere,
azken batean, eragin lezaketen inpaktua potentzial hutsa baita, hau da, inoiz gertatu
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gabea. Hala ere, horietatik sor litezke hobekuntza- edo prebentzio-ekintzak, prozesuen
arriskuak kudeatzen direnean.
Hondakin-uren isurketa
Hondakin-urak estolderia publikoaren sarera husteko, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren
berariazko baimena behar da. Hala ere, zentroetakoa administrazio-jardueratzat hartzen
denez, hondakin-uren osaera eta ezaugarriak eskatutako parametroen barruan sartzen
dira,

Gipuzkoako

Ur

Kontsortzioaren

kolektorera

isurtzea

arautzen

duen

Erregelamenduan xedatutakoaren arabera (2012ko abuztuaren 1eko GAO, 146. zk.), eta
B motako erabiltzaile irizten zaie, hau da, etxeko edo ostalaritzako erabilerarekin pareka
daitezkeenak. Hori dela-eta, isurtzeko baimena inplizituki emanda geratzen da
osasungintza-jarduerako baimena dagoen bitartean.

3.2 Ingurumen-alderdien ebaluazioa
Ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta haien garrantzia ebaluatzeko, erakundeak
ematen

duen

zerbitzuaren

bizi-zikloaren

irizpidean

oinarriturik,

jardueraren

magnitudea, arriskugarritasuna eta ingurumen-inpaktua aztertzen dira.
Gainera, Tolosaldeko ESIk ondorengo alderdiok identifikatu ditu:


Alderdi bakoitzaren adierazlea, horietako bakoitzaren kantitate/bolumena
identifikatu ahal izateko.



Sortutako inpaktua: zuzenean edo zeharka.



2016, 2017 eta 2018ko datuak eta izan dituzten aldakuntzak.



Interes-taldeekiko harremana.
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3.2.1 Bezeroa artatzean sortutako hondakinak

Alderdia
Hondakin
sanitarioen
sorrera
(II. taldea)
Iraungitako
botiken
sorrera
Hondakin
zitostatikoen
sorrera (III.
taldea)
Paper- eta
kartoihondakinen
sorrera
Plastikozko
hondakinen
sorrera
Pilahondakinen
sorrera
HHSen
sorrera/1.000
OTI
Zaharkitutako
tresna
elektronikoak
kentzea /
1.000 OTI

Mota

Adierazlea

Inpaktua

2017

Baliounitatea

2018

Baliounitatea

Aldakuntza
(%)

Magnitudea

Arriskugarritasuna

Ingurumeninpaktua

Esangura
=M*A*I

Emaitza

GI-arekiko
erlazioa

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

949

3,88

742

2,90

-% 25,38

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Pertsonak
eta bezeroak

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

411

6,17

321

4,80

-% 22,23

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

139

2,08

110

1,65

-% 20,90

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Pertsonak
eta bezeroak

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

10.848

162,40

10.800

161,68

-% 0,44

1

1

2

2

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

826

12,54

1.262

18,89

% 50,64

1

1

1

1

Ez da
adierazgarria

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

6,5000

0,10

4,1850

0,06

-% 37,35

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Zuzenekoa

kg/1.000
OTI

Lurzoruaren
kutsadura

11.674

175,23

12.062

180,57

% 3,05

1

1

2

2

Ez da
adierazgarria

Zuzenekoa

Kendutako
tresna
elektrikoak
/ 1.000 OTI

Lurzoruaren
kutsadura

0

0

0

0

0

Iturria: Prozesua
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Ez da sortu

-

Ezin da
ebaluatu

Profesionalak
eta
pertsonak
Profesionalak
eta
pertsonak
Profesionalak
eta
pertsonak
Profesionalak
eta
pertsonak

3.2.2 Bezeroen arreta - kontsumoak
Mota

Adierazlea

Inpaktua

2017

Baliounitatea

2018

Baliounitatea

Aldakuntza
(%)

Magnitudea

Arriskugarritasuna

Ingurumeninpaktua

Zuzenekoa

500eko
poltsa/1.000
guztizko jarduera

Baliabideak
agortzea

1.712

2,67

1.645

2,48

-% 7,12

1

1

1

Zuzenekoa

Unitateak/1.000
OTI

Baliabideak
agortzea

2.613

39,22

2.643

39,57

% 0,89

1

1

Zuzenekoa

Kwh/m2

Baliabideak
agortzea

498.037

85,96

492.366

84,98

-% 1,14

1

Elektrizitatekontsumoa

Zuzenekoa

Kwh/1.000 OTI

Baliabideak
agortzea

302.053

4533,83

334.372

5.005,64

% 10,41

Apositukontsumoa

Zuzenekoa

Aposituen
gastua/1.000
Proz. eta Etx.
Erizaintza

Lurzoruaren
kutsadura

59.937

466

63.751

448

Orratz- eta
xiringakontsumoa

Zuzenekoa

Unitateak
*1.000/jarduera
guztizkoa

Lurzoruaren
kutsadura

191.178,88

312,40

196.960,12

Zerrenda
erreaktiboen
kontsumoa
(glukosa)

Zuzenekoa

Unitateak/paziente
diabetikoak

Lurzoruaren
kutsadura

506.713

581,42

Zerrenda
erreaktiboen
kontsumoa
(sintrom)

Zuzenekoa

Unitateak/paziente
diabetikoak

Lurzoruaren
kutsadura

28.803

Urkontsumoa:
(m3)/1.000
OTI

Zuzenekoa

m3/1.000 OTI

1.151

Alderdia
DIN-A4
paperaren
kontsumoa
Osasunzentroetan
erabilitako
gutun-azal
zurien
kontsumoa
Gas
naturalaren
kontsumoa

Baliabideak
agortzea

Emaitza

GI-arekiko
erlazioa

1

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

1

1

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

3

3

9

1

2

1

2

Ez da
adierazgarria

-% 3,86

1

1

1

1

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

306,93

-% 1,75

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

527.088

584,53

% 0,53

1

3

1

3

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

21,00

27.647

20,53

-% 2,24

1

3

2

6

Adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

17,28

1.316

19,70

% 14,03

1

1

1

1

Ez da
adierazgarria

Profesionalak
eta
pertsonak

Iturria: Prozesua
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Esangura
=M*P*I

Esanguratsua

Profesionalak
eta
pertsonak
Profesionalak
eta
pertsonak

3.2.3 Bezeroarekiko arreta - sostengu-prozesuak
Alderdia

Zerbitzuen hornitzaileak

Materialen hornitzaileak

Biltegi nagusia
Laborategia
Asunción Klinika

Mota

Inpaktua

Emaitza

GI-arekiko erlazioa

Zeharkakoa

Lurzoruaren kutsadura, ondasun urrien kontsumoa

Zeharkakoa

Lurzoruaren kutsadura, ondasun urrien kontsumoa

Enpresajardueren
koordinazioa
Kontratua
Hornitzaileak
ebaluatzeko
sistema

Zeharkakoa

Lurzoruaren kutsadura, ondasun urrien kontsumoa

Eskabide

Profesionalak eta pertsonak

Zeharkakoa

Lurzoruaren kutsadura

Protokoloak

Profesionalak eta pertsonak

Zeharkakoa

Lurzoruaren kutsadura, ondasun urrien kontsumoa

Protokoloak

Profesionalak eta pertsonak

Profesionalak eta pertsonak

Gorabeherarik
gabe

Profesionalak eta pertsonak

Iturria: Prozesua

Ez da izan alderdi hauekin zerikusia duen gorabehera adierazgarririk. Gertatutako gorabeherak arlo bakoitzeko arduradunak kudeatzen ditu.
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3.2.4 Mantentze-lanen prozesuak eta instalazioak
Alderdia

Mota

Adierazlea

Inpaktua

201
7

Baliounitat
ea

201
8

Baliounitat
ea

Aldakunt
za (%)

Mantentzelanen
hondakinak
(fluoreszent
eak eta
bestelakoak)

Zeharkak
oa/
Zuzeneko
a

Hornitzaileen
ziurtagiriak

Lurzoruar
en
kutsadura

0

0

0

0

-

Obretako
hondakinak

Zeharkak
oa

Hornitzaileen
ziurtagiriak

0

0

0

0

-

Zarata
sorrera

Zeharkak
oa

Erregistratut
ako
gorabeherak

0

0

0

0

-

Lurzoruar
en
kutsadura
Kutsadur
a
akustikoa

Magnitud
ea

Arriskugarritas
una

Ingurume
ninpaktua

Ez da zuzenean kudeatzen

Ez da zuzenean kudeatzen

Ez da sortu

Esangu
ra
=M*A*
I

Emaitza

GI-arekiko
erlazioa

-

Ezin da
ebalua
tu

Profesional
ak eta
pertsonak

Ezin da
ebalua
tu
Ezin da
ebalua
tu

Profesional
ak eta
pertsonak
Profesional
ak eta
pertsonak

-

-

Iturria: Prozesua

Ez da izan zarata sortzearekin lotura duen inolako gorabeherarik, ez langileen aldetik, ez paziente/erabiltzaileen aldetik.
ESIan egindako mantentze-lanetan eta obretan sortutako hondakinak kontratazio-pleguetan ezarritako ingurumen-irizpideetan oinarrituta
kudeatzen dituzte hornitzaileek.
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3.2.5 Emergentziak
Alderdia

Mota

Gertagarritasuna

Inpaktua

Ondorioa

GX
O

Emaitza

GI-arekiko erlazioa
Profesionalak

Igorpen erradiologikoak

Zuzenekoa

Pertsonen kalteak

Kalitatekontrola

1

3

3

Ez da
adierazgarria

Sutea (keak eta sua itzaltzearen
hondakinak)

Zuzenekoa

Airearen kutsadura

Autobabes
Plana

1

3

3

Ez da
adierazgarria

Gas-igorpenak

Zuzenekoa

Airearen kutsadura

Autobabes
Plana

1

3

3

Ez da
adierazgarria

Substantzia arriskutsuen isurketak

Zuzenekoa

Lurzoruaren
kutsadura

Isurketen kita

1

3

3

Ez da
adierazgarria

Profesionalak eta
pertsonak
Profesionalak eta
pertsonak
Profesionalak eta
pertsonak

Iturria: Prozesua

Erakundeak zehaztuta du ingurumen-inpaktuak prebenitzeko prozedura bat, aurreko apartatuan identifikatutako larrialdi-egoeraren bat
gertatzen den kasurako.

2018an sute bat erregistratu zen Tolosako osasun-zentroko 4. solairuan, baina ez zuen kalterik eragin.

Ondorioztatu da gertaera puntual eta oso kokatu bat izan zela; beraz, ez zaio adierazgarria iritzi. Prebentzioko Oinarrizko Unitateak egin du
dagokion jarraipen-txostena.
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Hala ere, 2018an, prebentzio-ekintza gisa, hainbat simulazio egin dira, jarraian adierazten diren kasuistika hauekin:

Zentroa

Simulazioaren data

Kasuistika

Alegia

2018/10/02

Sua

Andoain

2018/09/25

Gas jarioa

Ibarra

2018/09/26

Hodei toxikoa

Tolosa

2018/03/22

Jario erradiologikoa

Villabona

2018/10/04

Sutea

Udal-titulartasuneko kontsultategietarako, 2015ean larrialdi-kasuetan jarduteko jarraibide batzuk prestatu ziren, profesionalek jarraibide
batzuk izan ditzaten aipatutako egoeretan. Profesional guzti-guztiek dituzte jarraibide horiek.
4 puntu edo gehiago lortu dituzten alderdiak adierazgarritzat definitzen dira.
Datuak aztertuta, honako alderdi hauek suertatu dira adierazgarriak:


Gas-kontsumoa



Material-kontsumoa: sintrom zerrendak

Adierazgarritzat identifikatu diren alderdi horien % 50 ondasunen eta materialen kontsumoarekin lotura dutenak dira. Nabarmendu behar
da ESIak kontsumoak kontrolatzeko sistema bat duela; horregatik, alderdi horiek ingurumenean duten eragina kontrolatutzat jotzen da.
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Energiaren kontsumoa da beste alderdi adierazgarrietako bat; garrantzitsua da aipatzea ESIak esparru horretako adierazleen monitorizazio
zehatza egiten duela.
Jarraian aurkezten dira adierazgarritzat identifikatu diren alderdien fitxa xehatuak:
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Alderdia: Gas-kontsumoa
Lotutako inpaktu adierazgarriak: Lurzoruaren kutsadura
Jarduera: Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren erabilera
Fokua: Andoaingo osasun-zentroa, Ibarrako osasun-zentroa eta Villabonako osasun-zentroa
Jarduera mota: Normala
Inpaktuari lotutako eragiketak:

Ur bero sanitarioaren ekoizpena

Eraikinen egokitze termikoa
Jarraipena eta neurketa: Gas-kontsumoa instalazioetan
Aplikatzeko legeria:

2008ko uztailaren 22ko AGINDUA, Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, Eraikinetako









Instalazio Termikoen Erregelamenduari lotutako arauak ematekoa (EITE). 4. eta 5. artikuluak
1027/2007 ERREGE DEKRETUA, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko
Erregelamendua onartzen duena 23., 24., 27. eta 28. artikuluak
2010eko otsailaren 19ko Ebazpena, Administrazio eta Industria Segurtasuneko zuzendariarena; horren
bidez, «Eraikinetako Instalazio Termikoen Aldizkako Ikuskapenei buruzko Eskuliburuaren» 1. argitalpena
onartu da (2010/05/13ko EHAA)
1434/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta
hornitzeko jarduerak, eta instalazioak baimentzeko prozedura arautzen dituena.
«984/2015 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, gasaren merkatu antolatua
eta hirugarrenek gas naturalaren sistemaren instalazioetan izango duten sarbidea arautzen dituena»
125/2016 DEKRETUA, irailaren 6koa, gasa hartzen duten instalazioak ikuskatzea eta berrikustea arautzen
duena.
238/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuak onartutako
eraikuntzetako instalazio termikoen gaineko Erregelamenduaren zenbait artikulu eta jarraibide tekniko
aldatzen dituena.
1826/2009 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 27koa, uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuaren bidez
onartutako Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamendua aldatzen duena.

Alderdia: Sintrom zerrenden kontsumoa
Lotutako inpaktu adierazgarriak: baliabide naturalak agortzea eta atmosfera kutsatzea
Jarduera: Paziente antikoagulatuaren kontrola
Fokua: Erakundearen osasun-zentroak
Jarduera mota: Normala
Inpaktuari lotutako eragiketak:

Paziente antikoagulatuaren kontrola
Jarraipena eta neurketa: Materialen kontsumoa
Aplikatzeko legeria:

183/2012 DEKRETUA, irailaren 25ekoa, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen

erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa
sortzeko eta arautzeko dena.
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4. INGURUMEN-HELBURUAK ETA -PROGRAMAK
Tolosaldeko ESIk, etengabeko hobekuntzan oinarrituta, 08.3 azpiprozesuan integraturik
dauden –era berean, baita aginte-taulan ere– hainbat helburu ezarri ditu.
Hurrengo atalean deskribatzen dira 2018rako proposatutako helburuak eta hobekuntzaekintzak. Aipatutako informazioa ondorengo epigrafe hauetan sailkatzen da:
Gure jardueratik sortutako hondakinaren kudeaketa egokia.


Energia-kontsumoa optimizatzea.



Ondasun urrien kontsumoa kontrolatzea.



Ingurumenaren arloan indarrean dagoen legeria betetzea.

4.1 2018ko helburuak betetzeari buruzko informazio
xehatua
4.1.1 Gure jardueratik sortutako hondakinen kudeaketa egokia
II. taldeko hondakin sanitario «ebakitzaile eta zorrotzen»
kantitatearen kudeaketa
Adierazlea: Hondakin sanitarioak, II. taldea, «ebakitzaileak eta zorrotzak»
(kg/1.000 prozedura)

Helburua: ≤ 5 Kg
Emaitza: 2,90
Iturria: IKS programa. Eusko Jaurlaritza.
Ekintzak

Osoko bilkuretan eta kudeaketa-kontroletan, sortutako hondakinak kudeatzearen garrantzia
nabarmentzea.

Zentroetara ohar bat bidaltzea edukiontziak baimendutako toperaino bete ditzaten, ESIaren
Hondakin Planean zehaztutakoari jarraikiz.

ESIaren Hondakinak Kudeatzeko Plana aplikatzea.

Datuak berrikusi eta aztertzea Ingurumen Batzordean.

Datuak aztertzea zentro bakoitzarekin kudeaketa-kontroletan eta ekogidarien osoko bilkuretan.
Ekarpena ingurumenari

Hondakinen sorrera optimizatzeak lurzoruaren kutsadura murrizten laguntzen dela esan nahi du.
Hondakin sanitarioen kudeaketa, III. taldea, zitotoxikoak.
Adierazlea: Hondakin sanitarioak, III. taldea, zitotoxikoak
(kg/1.000 OTI)

Helburua: ≤3 Kg
Emaitza: 1,65
Iturria: IKS programa. Eusko Jaurlaritza
Ekintzak
1.
2.
3.
4.

Osoko bilkuretan eta kudeaketa-kontroletan, sortutako hondakinak kudeatzearen garrantzia
nabarmentzea.
ESIaren Hondakinak Kudeatzeko Plana aplikatzea.
Datuak berrikusi eta aztertzea Ingurumen Batzordean eta ekogidarien osoko bilkuran.
Datuak berrikusi eta aztertzea Ingurumen Batzordean.
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5.
6.

Desbideratzeak analizatzea eta aztertzea Ingurumena Kudeatzeko Batzordearen lau hilean behingo
bileran
Datuak aztertzea zentro bakoitzarekin kudeaketa-kontroletan eta ekogidarien osoko bilkuretan.

Ekarpena ingurumenari

Hondakinen sorrera optimizatzeak lurzoruaren kutsadura murrizten laguntzen dela esan nahi du.
Baztertutako medikazioaren kudeaketa egokia
Adierazlea: Baztertutako medikazio-hondakinen kudeaketa
(kg/1.000 OTI)

Helburua: ≤ 8 kg
Emaitza: 4,80
Iturria: IKS programa. Eusko Jaurlaritza
Ekintzak

ESIren Hondakinak Kudeatzeko Plana aplikatzea.

Hondakina behar bezala kudeatzearen garrantzia azpimarratzea.

Gorabeherak aztertzea.

Datuak berrikusi eta aztertzea.
Ekarpena ingurumenari

Sortutako hondakinaren kudeaketa egokia egiten den neurrian, lurzorua babesten laguntzen da.
Fluoreszente guzti-guztien bilketa eta kudeaketa
Adierazlea: Fluoreszenteen kudeaketa
Ez dago baloratzerik
Helburua: % 100
Emaitza: Ez da fluoreszenterik kendu
Iturria: Hornitzailearen ziurtagiria
Ekintzak


Hondakin honen kudeaketaz behe-tentsioaren instalazioaren mantentze-lanen hornitzailea
arduratzen da. Enpresa horrek kentzen ditu zentroetatik fluoreszente-unitateak eta bere hondakinkudeatzaileari entregatzen dizkio. Hornitzaileak egindako kudeaketaren ziurtagiria ekartzen du.
Ekarpena ingurumenari

Helburu hori lortzearekin zoruaren kutsadura murriztea lortzen da.
Hiri-hondakinen bilketa
Adierazlea: Hiri-hondakinen bilketa
(kg/1.000 OTI)
Helburua: ±175,23
Emaitza: 180,57
Iturria: Garbiketa-enpresa







ESIaren Hondakinak Kudeatzeko Plana aplikatzea.
Datuak berrikusi eta aztertzea Ingurumen Batzordean.
Desbideratzeak analizatzea eta aztertzea Ingurumena Kudeatzeko Batzordearen lau hilean behingo
bileran

Datuak aztertzea zentro bakoitzarekin kudeaketa-kontroletan eta ekogidarien osoko bilkuretan.
Ekarpena ingurumenari

Ez da lortu helburua betetzea, baina hondakinaren kudeaketa egokia egiten da.
Sortutako pila-hondakinen bilketa
Adierazlea: Hiri-hondakinen bilketa
(kg/1.000 OTI)
Helburua: +/- 0,09
Emaitza: 0,06
Iturria: Zentroa







ESIaren Hondakinak Kudeatzeko Plana aplikatzea.
Datuak berrikusi eta aztertzea Ingurumen Batzordean.
Desbideratzeak analizatzea eta aztertzea Ingurumena Kudeatzeko Batzordearen lau hilean behingo
bileran

Datuak aztertzea zentro bakoitzarekin kudeaketa-kontroletan eta ekogidarien osoko bilkuretan.
Ekarpena ingurumenari
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Hondakinaren kudeaketa egokia egiten denez, lurzorua babesten laguntzen da.

4.1.2 Energiaren kontsumoa optimizatzea
Elektrizitate-kontsumoa optimizatzea
Adierazlea: Elektrizitate-kontsumoa
(Kwh/1.000 OTI)
Helburua: < 5200 Kwh
Emaitza: 5005,64
Iturria: Iberdrola/CHCren fakturazioa
Ekintzak







Komunetan presentzia-sentsoreak jartzea.
LED argiak ipintzea zentro berrietan edo zentroetan erreformak egiten direnean.
Energia arduraz kontsumitzearen garrantzia nabarmentzea, eta administrazioak jarraibideak
eskaintzea egiten diren bileretan.

Energia-auditoretzak egitea.
Ekarpena ingurumenari

Helburu hori lortzeak esan nahi du baliabideak babesten direla eta atmosferara egindako CO2
igorpenak murrizten direla
ESIko gas naturalaren kontsumoa optimizatzea
Adierazlea: Gas naturala
(Kwh/m2)
Helburua: <80kwh
Emaitza: 84,98
Iturria: Gas naturalaren fakturazioa



Ekintzak



Instalazioak berrikusi eta mantentzea.
Adierazleen eta desbideratzeen analisi eta azterketa sakona hornitzailearekin eta zentroetako
arduradunarekin.

Sentsibilizazio-kanpainak zentroetan.

Energia-auditoretzak egitea.
Ekarpena ingurumenari

Helburua bete denez, baliabideak babesten eta CO2 igorpenak gutxiago izan daitezen lagundu da.

4.1.3 Ondasun urrien kontsumoa kontrolatzea
ESIko osasun-zentroetan erabiltzen diren gutun-azal zurien kontsumoa kontrolatzea
Adierazlea: Osasun-zentroetan erabiltzen diren gutun-azal zurien kontsumoa (unitateak/1.000 OTI)
Helburua: ≤45 unitate
Emaitza: 39,57
Iturria: Osakidetzako programa korporatiboa. SAP
Ekintzak




Erabilera anitzeko gutun-azalen kontsumoa sustatzea langileen artean.

Berrikuspena eta jarraipena lau hilean behingo kontroletan.
Ekarpena ingurumenari


Helburu hori betetzeak esan nahi du baliabide naturalak babesten direla, eta, ondorioz, material
horren fabrikazioari eta garraioari lotutako CO2 igorpenak murrizten direla.
Paperaren kontsumoa kontrolatzea ESIan
Adierazlea: DIN A3 eta DIN A4 orrien kontsumoa
(500eko poltsa/1.000 ESIko kontsulta)
Helburua: 2,6 (500eko poltsa)
Emaitza: 2,48
Iturria: Osakidetzako programa korporatiboa. SAP
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Ekintzak

Paper-kontsumoko jardunbide egokiak sustatzea

Berrikuspena eta jarraipena lau hilean behingo kontroletan.
Ekarpena ingurumenari

Helburu hori betetzeak esan nahi du baliabide naturalak babesten direla, eta, ondorioz, material
horren fabrikazioari eta garraioari lotutako CO2 igorpenak murrizten direla.
Ur-kontsumoaren kontrola eta optimizazioa
Adierazlea: Kontsumitutako ura (m3/1.000 OTI)
Helburua: <20 m3
Emaitza: 19,70
Iturria: Ur-kontsortzioaren fakturazioa
Ekintzak

Adierazle horren jarraipena egiten jarraitzen da, desbideratzeak hautemateko.
Ekarpena ingurumenari

Ur-kontsumoa kontrolatzeak baliabide naturalak begiratzea sustatzen du.



4.1.5 Ingurumenaren arloan indarrean dagoen legeria betetzea
Bektore bakoitzaren kasuan kontuan hartu beharreko araudia memoria honetako
bosgarren puntuan dago adierazita.

Alderdia

Bektorea

Ekintza

Hornitzaile baimenduak
egindako mantentze-lanak
Instalazioak

Igorpenak
Galdarak/EUB

Komunikazio
garrantzitsua

Betetzea

Igorpenei buruzko
informazioa ematen duen
ziurtagiria

BAI

Ikuskapenaren emaitza

BAI

Ikuskaritza ofiziala
Industrian erregistratua
Ziurtagiria emaitzarekin
Hornitzaile baimenduak
egindako mantentze-lanak

Instalazioak

Zentroka zehaztutako
txostena

BAI

Gas-hornidura
Ziurtagiria emaitzarekin
Baimendutako kontrolorganismoak berrikusita

Instalazioak

Zentroka zehaztutako
txostena

BAI

Hornitzaile baimenduak
egindako mantentze-lanak

Igorpenei buruzko
informazioa ematen duen
ziurtagiria

BAI

Baimendutako kontrolorganismoak berrikusita

Ziurtagiria emaitzarekin

BAI

Hornidura elektrikoa
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Instalazioak

Instalazioak

Instalazioak

Hornitzaile baimenduak
egindako mantentze-lanak

Mantentzailearen ziurtagiria

BAI

Baimendutako kontrolorganismoak berrikusita

Ziurtagiria ikuskaritzaren
emaitzarekin

BAI

Hornitzaile baimenduak
egiten ditu mantentze-lanak

Ikuskapenaren emaitza

BAI

Instalazioaren erregistroa
eguneratuta

Egokia instalazio
erradiologikoa duten
zentroetan

BAI

Igogailuak

Suteen kontrako
sistemak

Erradiologia
Ikuskapenak/kontrola

BAI
Ikuskapenaren emaitza

Alderdia

Bektorea

Instalazioak

Autobabes-planak

Lizentziak eta
baimenak

Lizentziak eta
baimenak

Ingurumen-lizentzia

Zaratak

Ekintza

Komunikazio
garrantzitsua

Betetzea

Eguneratuak ditugu

Eskuragarri zentroz zentro

BAI

Dokumentazioa eguneratuta
daukagu

Ikusi III. eranskineko taula

BAI

Ez dago kanpoko zaratagunerik

Ez da beharrezkoa

Ebazpena zentro bakoitzean
Lizentziak eta
baimenak

Osasungintzajardueraren
erregistroa

Dokumentazioa eguneratuta
daukagu

Eusko Jaurlaritzak
emandakoa

BAI

Lizentziak eta
baimenak

Isurketa

Dokumentazioa eguneratuta
daukagu

Baimen inplizitua
osasungintza-jarduerako
lizentziarekin batera

BAI

Ekoizlearen erregistroa

Eusko Jaurlaritzak zentroz
zentro emandako ebazpena

BAI

Bilketarako kudeatzaile
baimendua

Eskuragarri zentroz zentro

BAI

Hondakinak

Hondakin
sanitarioak eta
arriskutsuak

Eskuragarri zentroz zentro
Emandako dokumentazioa

Biltegiratze egokia
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Erregistroa Eusko
Jaurlaritzaren datu-basean
Biltegiratze-ezaugarriak,
Hondakin Planean barne
hartuta

BAI

BAI

Energiaefizientzia

Auditoretza
energetikoak
Energiaegiaztagiriak

Energia-egiaztagiriak
Dokumentazioa eguneratuta
daukagu

Bilketarako kudeatzaile
baimendua

Energia-auditoretzaren
txostenak

Eskuragarri zentroz zentro

BAI

BAI

Eskuragarri zentroz zentro
Hondakinak

Hondakin ezarriskutsuak

Emandako dokumentazioa

Biltegiratze egokia

Erregistroa Eusko
Jaurlaritzaren datu-basean
Hondakin Planean barne
hartua

BAI

BAI

Iturria: prozesua

Ikusten da Tolosaldeko ESIk behar bezala ezarrita daukala ingurumen-kudeaketako
prozesua osasun-zentroetan, helburuen % 80 bete baititu. Ez da lortu, hala ere, hirihondakinen bilketako eta gas naturalaren kontsumoko helburuak betetzea.
Adierazle horiek guztiak zorrotz kontrolatu dira, ezarrita dagoen Ingurumen Kudeaketako
Sistemaren arabera kudeatzen baitira. Horregatik, ingurumenean sortutako inpaktua oso
txikia da.

4.2 2019ko helburuen definizioa
Aurreko urteetan bezala, Tolosaldeko ESIko arduradunek beren gain hartu dute
Osakidetzak ingurumenarekin eta jasangarritasunarekin ezarrita duen konpromisoa.
Horregatik, Tolosaldeko ESIk erakundeak berak erabakitako gainerako politika eta
estrategiekin koherente izanik ezartzen ditu helburuak, eta honako beste arlo hauek ere
hartzen ditu kontuan:
Aurreko urteko ingurumen-alderdi adierazgarriak.
Indarrean dauden lege-betekizunak.
Testuinguruaren azterketa eta hautemandako arriskuak eta aukerak.
Interes-taldeen pertzepzioa, 2018an zehar egin diren inkesten bitartez.
ESIak bere gain hartutako ingurumen politika.
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6. irudia. Ingurumen-helburuak ezartzea

Ingurumen
Politika

Alderdi
esanguratsuak

Zuzendaritza

Legebetekizunak

Ingurumenhelburuak

Prozesuaren
arduradunak

Interes-taldeen
pertzepzioa

Testuinguruare
n analisia

Ingurumen Batzordea

Arriskuak eta
aukerak

Helburuen
proposamena

Helburuen definizioa

Behin-betiko
helburuak berrikusi
eta onartzea

Ingurumen-helburu horiek urtero berrikusten eta ezartzen dira. Bakoitzak bere
adierazlea du, helburua egiaz betetzen den jarraipena egin ahal izateko.
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2019ko ingurumen-helburuak

Adierazleak

Ratioa

Helburuak

Hiri-hondakinak

kg/1.000 OTI

+/- 180,57

Pila-hondakinak

kg/1.000 OTI

+/- 0,06

Hondakin sanitarioak, II. taldea,
«ebakitzaileak eta zorrotzak»

kg/1.000 prozedura

< 4 Kg

Elektrizitate-kontsumoa

Kwh/1.000 OTI

< 5200

Osasun-zentroetan erabiltzen diren
gutun-azal zurien kontsumoa

Unitateak/1.000 OTI

< 40

DIN A3 eta DIN A4 orrien
kontsumoa

500eko poltsa/1.000 kontsulta eskualdean

2,6 (500eko
poltsa)

Ur-kontsumoa

m3/1.000 OTI

<20 m3

Gas-kontsumoa

kWh/m2

<80 kWh

Hondakin sanitarioak, III. taldea,
zitotoxikoak

kg/1.000 OTI

< 2 Kg

Fluoreszenteen hondakinen
kudeaketa

Hondakin-kudeaketaren ziurtagiria, behe-tentsioaren
instalazioaren mantentze-lanen hornitzaileak
emandakoa

Zentro
guztietan

kg/1.000 OTI

<8 kg

Hondakinen kudeaketa

Ezabatu nahi diren hondakinak kg-tan (%)

Datuaren berri
izan

Jardunbide egokiak

Urtean ezarritako ingurumen-jardunbide egokien
kopurua

1 urtean

Baztertutako medikaziohondakinen kudeaketa
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4.3 Tolosaldeko ESIren ingurumen-jarduna
4.3.1 Energia-efizientzia
Tolosaldeko ESIren ikuspuntutik, energia-efizientzia, hain zuzen, energiaren kontsumoa
prozesu guztietan optimizatzea da.
Horretarako, Tolosaldeko ESIren Plan Estrategikoan jasotako jarduerak ez ezik, honako
ekimen hauek ere abiarazi ditu:


Energiaren erabilera arduratsuari dagokionez, informazioa, sentsibilizazioa eta
helburuak komunikatzea ekogidarien osoko bilkuren bitartez.



Energia-efizientziaren azterketa, zentroak instalazio berri efizienteagoetara
egokitzeko.



Eraikin

korporatiboetan

argiteria-instalazioak

optimizatzea,

fluoreszenteak

gutxituz eta, ordez, LED teknologiako argiak ezarriz.
Energia-efizientzia neurtzeko adierazleak:


gas-kontsumoa



elektrizitate-kontsumoa

Aurkeztutako datuen iturria gas naturaleko eta elektrizitateko fakturak dira. Datuen
aldizkako jarraipena egiten da eta prebentzio-ekintzak ezartzen dira lortutako emaitzen
arabera.
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Zuzeneko energia-kontsumoa
Jarraian, energia-efizientziaren adierazleen aurkezpenean erabilitako zifrak aurkezten
dira banakatuta:

A ZIFRA

KWH

B ZIFRA

Egiturazko plantilla

R ZIFRA

KWH/egiturazko
plantilla

Gas naturala
Erregai hori berokuntzarako eta ur bero sanitarioa ekoizteko erabiltzen da.

A

B

R

2016

534.784

184

2906

2017

498.037

186

2678

2018

492.366

186

2647

2018-2017 aldakuntza
% 1,14

Iturria: Prozesua
Gas Natural

2.906,43

2678

2016

2017

2647

2018

Gasaren kasuan, % 1,14ko jaitsiera izan du, 2017arekin alderatuta. Hala ere, adierazleak
ez du bete erakundeak proposatutako helburua, beraz, datuaren jarraipen zorrotza
egiten jarraituko da.
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Gainera, gasaren kontsumoa murrizteko xedearekin, energia-efizientzia xede duten
hainbat proiektu aztertzen ari gara, adibidez, galdara-instalazioak berritzea eta, zenbait
zentrotan, sistema termikoa eremuka sektorizatzea.

Elektrizitatea
Tolosaldeko ESIk bi konpainia hornitzaile ditu:
Osasun-zentroa
Alegia

Konpainia
Iberdrola

Andoain

Iberdrola

Amaroz

Iberdrola

Ibarra

Iberdrola

Villabona

Iberdrola

Tolosa

CHC Energía

A

B

R

2016

342.762

184

1862,84

2017

302.053

186

1623,94

2018

334.372

186

1797,70

Iturria: Prozesua
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2018-2017 aldakuntza
10,70 

Electricidad

1862,84
1797,70

1623,94

2016

2017

2018

Erakundearen elektrizitate-kontsumoa, guztira, 2018an izandako hazkundea
gorabehera, aurreko urteetakoen antzeko datuetan mantentzen da. Gainera, adierazle
horrek bete du ezarritako helburua.
Guztizko energia-kontsumoa
A

B

R

2016

877.546

184

4769,27

2017

800.090

186

4301,56

2018

826.738

186

4444,83

Iturria: Prozesua
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2018-2017 aldakuntza
% 3,33 

Consumo directo total de energía

4769,27

4444,83
4301,56

2016

2017

2018

Zuzeneko guztizko energia-kontsumoaren joera negatiboa da, % 3,33ko hazkundea izan
baitu.
2018an, Tolosaldeko ESIk baliabideak optimizatzearen arloan hartutako konpromisoari
eutsirik, hainbat jarduketa egin dira:
ZENTROA
Alegiako OZ
Andoaingo OZ

JARDUKETAK
Tentsio- eta datu-puntuen instalazioa
Zentroaren egokitze termikoari buruzko instalazioa eta konponketak

Tentsio-puntuen instalazioa
Ibarrako OZ
Galdararen konponketa

Larrialdiko argiteriaren instalazioa
Tolosako OZ
Berogailuak birgaitzea

Villabonako OZ

Bezeroen Arretarako Eremua birgaitzea
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Zeharkako energia-kontsumoa
Elektrizitateak ingurumenean izandako eragina hura sortzeko erabilitako iturri
energetikoen araberakoa da.
A eta G arteko eskalan –Ak inpaktu txikiena adierazten du, eta Gk, handiena–, Espainiako
batez besteko balioa D da. Iberdrolak merkaturatzen duen energiak ondoko balio hauek
ditu.
Energiaren Batzorde Nazionalak ezarritako jatorria bermatzeko eta kontsumitzaileari
informazioa emateko sistemaren arabera, IBERDROLAk aditzera eman du 2014an
merkaturatu duen elektrizitate guztia B kategorian etiketatu dela eta horrek esan nahi
du Espainiako batezbestekoa baino ingurumen-inpaktu txikiagoa duela.

7. irudia. Iberdrolaren energia-nahasketa

IBERDROLA CLIENTES
nahasketa
Fuela/gasa, nuklearra
%1
% 8,8

Beste
batzuk
% 0,7

% 6,9
Gas natural bidezko
ZK
% 4,5
Kogenerazioa
% 3,6

Berriztagarriak
% 71,8

Eraginkortasun handiko
kogenerazioa
% 2,7

Iturria: https://www.iberdrola.es/02sica/gc/prod/es_ES/oficina/docs/ContraFacturaElectricidaML.pdf

(IBERDROLA CLIENTES SAUri buruzko datuak, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde
Nazionalaren elektrizitatearen etiketei eta jatorria bermatzeko sistemari buruzko
araudiaren arabera)
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4.3.2 Materialen kontsumoaren efizientzia
Gure erakundearentzat, materialen kontsumoaren efizientzia da gure zerbitzuak emateko
orduan erabiltzen diren baliabideen optimizazioa. Arrazoi horregatik, ESIaren helburu
nagusia,

bere

egitekoan

adierazten

den

bezala,

herritarren

osasun-emaitzak

segurtasunez, modu berritzailean eta efizientziaz hobetzen laguntzea da.
Horretarako, plan estrategikoan banakatutako jarduerez gainera, lau hilean behingo
jarraipena egiten da Ingurumen Batzordean, non izandako emaitzak aztertu ez ezik,
neurriak hartzen baitira, behar izanez gero. Esandako emaitza horiek Zuzendaritza
Kontseiluan eta ekogidarien osoko bilkuretan aurkezten dira, eta Zuzendaritzak egindako
berrikuspen-dokumentuan sartuko dira, gero, bertako langileek aztertu eta berrikus
ditzaten.
Jarduera sanitarioan askotariko materialak erabiltzen dira. Horregatik, materialen
kontsumoari dagozkion datuak ematean, kontuan hartu ditugu ingurumen-inpaktu
handiena dutenak, gure erakundeak alderdi adierazgarri gisa identifikatuta dituenak eta
Hondakinen Planean jasota daudenak. Materialak honako hauek dira:
Orriak

Gutun-azalak

Erabili eta

Aposituak

botatzeko pilak
Tonerra

Orratzak eta
xiringak

Jarraian, materialen kontsumoen eraginkortasun-adierazleen aurkezpenean erabilitako
zifrak aurkezten dira, banakatuta:

A ZIFRA

Unitateak

B ZIFRA

Egiturazko plantilla

R ZIFRA

Unitateak /egiturazko plantilla
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Erabilitako materialen kontsumoa
DIN A3+DIN A4 (unitate)
A

B

R

2016

792.500

184

4.307,07

2017

856.000

186

4.602,15

2018

822.500

186

4.422,04

2018-2017 aldakuntza
% 3,91 

Iturria: Prozesua
DIN A3 + DIN A4

4602,15

4422,04

4307,07

2016

2017

2018

Paperaren kontsumoa % 3,91 murriztu da 2017arekin alderatuta. Kontuan izan behar da
erakundeak erabiltzen duen papera era arduratsuan fabrikatzen dela modu jasangarrian
–hau da, igorpen murritzekin– kudeatutako basoetatik lortutako zuretik abiatuta. Ocean
bulegoko papera %100 birziklagarria da, ez du klororik, eta etiketa ekologiko
eskandinaviarra eta EBkoa ditu.
Gainera, erakundeak lanean jarraitzen du bere zentro eta kontsultategi guztietan paperkontsumoa murrizteko xedez, unitate bakoitzeko ingurumen-erreferenteen bidez bai
euskarri

digitalen,

bai

erakundearen

intraneteko

dokumentazioaren

erabilera

sustatzearen bitartez.
Era berean, aipatzekoa da dibulgazio-pantailak jarri direla Alegiako, Andoaingo, Ibarrako,
Tolosako eta Villabonako zentroetan. Horri esker, informazioa, kanpainak eta abar
helaraz daitezke euskarri digitalean eta, bide batez, jardunbide egoki bat sustatzen da.
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Pilen kontsumoa

A

B

R

2016

355

184

1,93

2017

289

186

1,55

2018

186

186

1,00

2018-2017 aldakuntza
% 35,64 

Iturria: Prozesua
Pilas desechables

1,93
1,55

1,00

2016

2017

2018

% 47,61eko jaitsiera izan du 2017arekin alderatuta. Atal honetan garrantzitsuena erakundearen
Hondakinen Planean oinarrituta egiten den hondakinen bereizketa egokia da.
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Inprimagailu/fotokopiagailu/drumeko tonerra
A

B

R

2016

130

184

0,71

2017

208

186

1,12

2018

153

186

0,82

2018-2017 aldakuntza
% 26,44

Iturria: Prozesua
Toner impresora/fotocopiadora /drum

1,12

0,82
0,71

2016

2017

2018

Tonerren kontsumoak beheranzko joera izan du 2017an eta 2018an. Azpimarratu behar da, material
horren segurtasun-fitxak adierazten duenez, ez duela inolako arriskurik ingurumenerako; horregatik,
sortutako hondakina plastikorako prestatutako edukiontzian uzten da; izan ere, Tolosaldeko ESIk
hondakinak bereizteko daukan sistemaren barruan, hondakinak behar bezala sailkatu ahal izateko
edukiontziak daude prestatuta zentro bakoitzean.
Era berean, ingurumen-erreferenteekin egiten diren bilera guztietan, materialen kontsumoa
optimizatzearen garrantzia nabarmentzen da.
Halaber, aipatzekoa da 2019an, inprimaketa-sistema maila korporatiboan aldatzen denean, hondakin
horren kudeaketa korporatiboa izatera igaroko dela, eta, beraz, material horren enpresa hornitzailea
arduratu beharko dela esandako hondakina bereizteaz.
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Gutun-azal zuriak
A

B

R

2016

1.294

184

7,03

2017

2.613

186

14,05

2018

2.643

186

14,21

2018-2017 aldakuntza
% 1,15

Iturria: Prozesua
Sobres blancos

14,05

14,21

2017

2018

7,03

2016

Gutun-azalen kontsumoa % 1,15 murriztu da aurreko urtearekin alderatuta. Azpimarratu behar da
adierazle hori unitateekin egiten diren lau hilean behingo kontroletan aztertzen dela, bai eta
ingurumen-erreferenteekin (ekogidariak) egiten diren bileretan ere.
Materialak
Apartatu honetan jasotzen da erakundearen iritziz ingurumen-eragin handiena duten eta txostenean
azaldu diren materialen urteko kontsumoa, profesional bakoitzeko. Gainera, aurrez aipatu gabeko
materialak aurkezten dira (aposituak, orratzak eta xiringak), berorien kontsumoa erakundearen
jardueran txertatuta dagoen arren. Material horiek ESIko guztizko material-kontsumoaren ehuneko
adierazgarria dira.

59

2016

PRODUKTUA

Tonak

Aposituak

1,2469

Orratzak

2,9675

Xiringak

0,4146

Gutun-azalak

0,0013

Orriak

0,1189

Pilak

0,0080

Tonerra

0,057

Materialen kontsumoa, guztira

4,8142

Tonak/profesionalak
0,0068
0,0161
0,0023
0,00001
0,0006
0,00004
0,0003
0,0262

2017

2018

Tonak

Tonak/profesionalak

Tonak

1,3100

0,0070

1,4025

3,1700

0,0170

3,3076

0,3800

0,0020

0,3790

0,00260

0,0000

0,00264

0,1284

0,0007

0,1234

0,0065

0,0000

0,0042

0,0928

0,0005

0,068

5,0889

0,0273

5,2875

Tonak/profesionalak

2017-2018
aldakuntza

0,0075

% 7,72

0,0178

% 4,60

0,0020

% 1,87

0,00001

% 1,65

0,0007

-% 5,24

0,00002

-% 25,00

0,0004

-% 26,63

0,0284

% 4,13

Iturria: Prozesua

Hainbat materialen joera (xiringak, orriak, pilak, tonerrak...) ona da.
Nabarmentzekoa da gainerako materialen kontsumoak gora egin duela, eta hori bat
dator, hain zuzen ere, urtean zehar jarduerak izan duen hazkundearekin.
Material horietatik sortutako hondakina Hondakin Planean ezarritako prozeduraren
arabera kudeatu da, eta ez da inolako gorabeherarik izan.
Ur-kontsumoa
ESIak, bere egitekoaren betekizunean, ingurunearen jasangarritasunari laguntzeko eta
ondasun urrien kontsumoa kontrolatzeko, kontsumoen lau hilean behingo jarraipena
egiten du, helburuarekiko desbideratzeak dauden kasuan neurriak hartzeko. Gainera,
beharrezkoa izanez gero, hobekuntzak ezartzen dira.
Jarraian erakusten diren datuen iturria udalek fakturatutako kontsumoak dira, eta lau
hilean behingo jarraipena dute. Kalkulua egiteko erabilitako balio erlatiboa –zentroari
esleitutako OTI kopurua– hilero eguneratzen du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak.
ESIaren osoko zenbatekoa aurkezten da, eta, gainera, zentroz zentro egindako azterketa
dago eskura.
Gure zentroen kokalekuaren arabera, udal ur-sistematik hartzen dugu ura: ez da
birziklatzen, ez eta berrerabiltzen ere. Informazio gisa, ESIaren ur-kontsumoa islatzen
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dugu hemen.
Jarraian, ur-kontsumoari dagokion adierazlearen aurkezpenean erabilitako zifrak
aurkezten dira, banakatuta:

A ZIFRA

m3

B ZIFRA

Egiturazko plantilla

R ZIFRA

m3/egiturazko plantilla

A

B

R

2016

1.376

184

7,48

2017

1.151

186

6,19

2018

1.316

186

7,08

2018-2017 aldakuntza
% 14,34

Iturria: Prozesua
Agua

7,48

7,08
6,19

2016

2017

2018

2018an, ur-kontsumoak % 14,34ko gorakada izan du. Bileretan behin eta berriro
gogorarazten da zuhurtasunez erabili beharreko ondasun urria dela.
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4.3.4 Igorpenak, isurketak eta hondakinak
IGORPENAK
Gure osasun-zentroetako zentral termikoen errekuntzaren ondorioz atmosferara isurtzen
diren igorpenak «CO2 aztarna» iturriaren bitartez aztertzen eta kuantifikatzen dira,
elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoak CO2 igorpen bihurtzen dituen
konbertsio unibertsaleko formula bat erabiltzearen bidez (Iturria: Stop CO2 Euskadi
igorpenen kalkulagailua, Klima Aldaketaren Bulegoa, IHOBEk bultzatua idazkaritza
tekniko gisa).
Ikus daitekeen bezala, abian jarrita dauden sistemek behar bezala funtzionatuz gero,
sistema horien mantentze-lan egokiari esker, igorpenak egokitzat jo daitezke.
ISURKETAK
Ingurumenean eragina duten alderdiak baloratzeko eta aztertzeko taulan adierazitakoari
jarraikiz, aipatutako alderdi hori ez da adierazgarritzat jotzen, eta, beraz, ez da balioetsi.
HONDAKINAK
Jarraian erakusten diren datuak LKAetan erregistratzen direnak dira; hau da, hondakin
arriskutsuak kudeatzen dituzten enpresek IKS sisteman kargatzen dituzten datuak. Lau
hilean behingo jarraipena dute. ESIaren osoko zenbatekoa aurkezten da, eta zentroz
zentro egindako azterketa dago eskura.
Pilak ere hondakin arriskutsu gisa sailkatuta daude, baina berorien bilketa Tolosaldeko
Mankomunitatearen bidez egiten da.
ESIak beste hondakin batzuk ere sortzen ditu –papera, plastikoa, kartoia...– eta horien
bilketa udal-zerbitzuen bitartez egiten da.
Produktu kimikoen ontziak. ESIak bere zentroak hornitzeko bidaltzen dituen produktu
kimikoen ontzien bolumena ez dago adierazgarritzat hartzerik.
Mantentze-lanetako hondakinak. Zer motatako instalazioak diren kontuan hartuta, ez
dago mantentze-jardueretatik eratorritako hondakinik, ez baita ez konpresorerik, ez
sistema hidraulikorik. Ez daukagu datu globalik, baina aipatutako arrazoia dela-eta,
hutsaren hurrengotzat jotzen dira. Trapuen, ontzien eta mantentze-materialekin
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zerikusia duten beste zenbait elementuren kasuan, enpresa azpikontratatuak arduratzen
dira (kontratu bidez esleituta) hondakinaren kudeaketaz.
Beraz, hondakinak kudeatzeko sistema egoki baten bidez, erakundeak kontrolatu ahal
dituen hondakin-emaitzak baizik ez dira adierazten.
Igorpenak eta hondakinen bilketa
Igorpenak
Urtean behin, erakundeak bere jardueratik eratorritako berotegi-efektuko gasen
inbentarioa egiten du.
Jarraian, igorpenen adierazlearen aurkezpenean erabilitako zifrak aurkezten dira,
banakatuta:

A ZIFRA

CO2 tonak

B ZIFRA

Egiturazko plantilla

R ZIFRA

CO2 tonak/egiturazko plantilla

Igorritako CO2-a (tona)
Igorritako CO2-a tonatan (gas
naturala)
Igorritako CO2-a tonatan
(elektrizitatea)
SO2 (tona)

2016

2017

2018

235,00

212,47

223,45

107,57

100,17

99,04

127,43

112,27

124,31

0,016

0,014

0,015

NOx (tona)

0,684

0,624

0,645

PM (tona)

0,004

0,004

0,004

Iturria: Prozesua
SO2, NOx eta PM kalkulatzeko iturria: https://www.iberdrola.com/conocenos/cifras/datossostenibilidad#acor_cifras_sostenibilidad_acor_2
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A

B

R

2016

235,00

184

1,28

2017

212,47

186

1,14

2018

223,45

186

1,20

2018-2017 aldakuntza
% 5,17

CO2 emitido

1,28

1,2

1,14

2016

2017

2018

Hondakinak
Jarraian, hondakinen adierazleen aurkezpenean erabilitako zifrak aurkezten dira,
banakatuta:

A ZIFRA

Tonak

B ZIFRA

Egiturazko plantilla

R ZIFRA

Tonak / egiturazko plantilla
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HONDAKIN EZ-ARRISKUTSUAK
A

B

R

2017-2018 aldakuntza

PAPERA ETA KARTOIA
2016

10,27

184

0,0558

2017

10,85

186

0,0583

2018

10,80

186

0,0581

% 0,44

PLASTIKOA
2016

0,97

184

0,0053

2017

0,82

186

0,0044

2018

1,26

186

0,0068

% 53,88 

HIRI-HONDAKINAK, GUZTIRA
2016

11,24

184

0,0611

2017

11,67

186

0,0627

2018

12,06

186

0,0648

B

R

% 3,38 

Iturria: Prozesua

HONDAKIN ARRISKUTSUAK
A

2017-2018 aldakuntza

ERABILI ETA BOTATZEKO PILAK
2016

0,0080

184

0,00004

2017

0,0065

186

0,00003

2018

0,0042

186

0,00002

2016

1,03

184

0,006

2017

0,95

186

0,005

2018

0,74

186

0,004

2016

0,16

184

0,001

2017

0,14

186

0,0008

2018

0,11

186

0,0006

2016

0,539

184

0,003

2017

0,411

186

0,0022

2018

0,320

186

0,0017

2016

1,74

184

0,0095

2017

1,51

186

0,0081

2018

1,17

186

0,0063

% 24,73

II. TALDEKO HONDAKIN BIOSANITARIOAK

% 20,43

III. TALDEKO HONDAKIN BIOSANITARIOAK

% 40,86

BAZTERTUTAKO SENDAGAIAK

% 21,80

HONDAKIN ARRISKUTSUAK, GUZTIRA

Iturria: Prozesua
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% 22,11

Hiri-hondakinei dagokienez gorakada egon bada ere, gainerako adierazleen joerari
egokia irizten zaio, hondakinen kudeaketa indarrean dagoen araudiaren arabera
kontrolatzen eta zehazten baita, Hondakin Planaren barruan.
Biosanitario Grupo II

0,006
0,005
0,004

2016

2017

2018

Biosanitario Grupo III

0,001
0,0008
0,0006

2016

2017
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2018

Medicamentos desechados

0,003

0,0022
0,0017

2016

2017

2018

Grafikoetan ikusten den bezala, II. eta III. motako hondakinei eta baztertutako
sendagaiei dagokien joera ona da.
Total residuos peligrosos

0,0095
0,0081
0,0063

2016

2017
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2018

4.3.5 Biodibertsitatea
Hurrengo mapan erakusten dira Natura 2000 Sarera atxikita dauden eremu babestuak –esan
behar da EAEko azalera guztiaren % 20 okupatzen dutela–. Berorien zeregin nagusia gune horiek
kudeatzeko eta kontserbazio-egoera onean mantentzeko planak eta neurriak prestatzea da
(Iturria: Natura 2000 sarea EAEn: egungo konfigurazioa eta garapen jasangarrirako ekarpena
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/16/16111118.pdf).
8. irudia. Natura 2000 Sareko eremu babestuak

Lurzoruaren erabilera

2

m okupatuak
2

m -ak profesionaleko
2

Zigilatutako azalera guztira (m )
Guztizko azalera zentroan, izaeraren
arabera orientatuta
Guztizko azalera zentrotik kanpo,
izaeraren arabera orientatuta

2016

2017

2018

7.252

7.252

7.252

39,41

38,99

38,99

2116

2116

2116

0

0

0

0

0

0

Iturria: Prozesuak
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m2-etarako iturri gisa, enpresa homologatu batek egindako autobabes-planak hartzen
dira.
Osasun-zentroen sakabanatze geografikoa eta okupazio-bolumena herritarraren
irisgarritasun- eta hurbiltasun-irizpideek justifikatzen dute, eskubide eta betebeharren
eta osasun-antolamenduaren maparen ondorioz.
Gainera, guztira zigilatutako azaleraren datuak ere aurkezten dira, udal-katastrotik
hartuta, eta Andoaingo osasun-zentroko aparkalekua barnean dutenak.

4.3.6 Produktuak eta zerbitzuak
Oinarri

teknikoen

agiri

guztietan

eta

kontratuen

klausuletan,

hornitzaileei

ingurumenarekin arduratsuak izan daitezen eskatzen zaie.
Hainbat lankidetza egin ditugu hornitzaileekin ingurumenaren arloan. Adibide gisa,
ondorengo jarduketa hauek aipa ditzakegu.
Ingurumen-lankidetzak hornitzaileekin
URTEA

ERAKUNDEA

ERAGINA INGURUMENEAN

SESTRA

Sistemaren ezarpenaren jarraipena

LANKIDETZA
OBRA-PROIEKTUAK
PRESTATZEA HAINBAT
ZENTROTAN

Baliabideen agortzea

ZENTRO GUZTIETAKO
ARGITERIA ETA
LARRIALDIKO TRESNERIA
AUTONOMOAK
ORDEZTEKO AZTERKETA

TECNOTRAC

Baliabideen agortzea

ENERGIA-EFIZIENTZIA
HOBETZERA
ZUZENDUTAKO
AZTERKETA

STERILE

Lurzoruaren kutsadura

LANKIDETZA HONDAKIN
BIOSANITARIOAK MODU
EGOKIAN KUDEATZEKO

GARBIALDI

Lurzoruaren kutsadura

LANKIDETZA HIRIHONDAKINAK
BEREIZTEKO ETA
KUDEATZEKO ORDUAN

ESKUALDEKO UDALAK

Lurzoruaren kutsadura

LANKIDETZA HIRIHONDAKINAK
BEREIZTEKO ETA
KUDEATZEKO ORDUAN

ARGILAN

2018
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Garraioaren ingurumen-eragina
ESIan egiten diren garraio egituratu bakarrak honako hauek dira: laborategiko laginak,
dokumentazioa, materialak eta hondakinak. Kalkulatutako urteko kilometroak 11.400
dira; azpimarratu behar da, gainera, datu hori Zuzen Express garraio-hornitzaileak
emana dela. Hurrengo taulan ikusiko dugu adierazle horren ingurumen-eragina ez dela
adierazgarria, igorpenek ez baitute ESIko guztizkoaren % 5 gainditzen.
(Iturria: Klima Aldaketarako Euskal Bulegoa. Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
http://www.stopco2euskadi.net).

Ibilgailua

Mota
Gasolina

Batez
Kopurua
besteko
(unitateak) kontsumoa
(l/km)

Ibilitakoa KONTSUMOA, GUZTIRA
t CO2 baliokide
batez
Gasolina
Gasolioa
beste
CO2
CH4 N20
3
3
(km/urte) (m /urteko) (m /urteko)
-

-

0,000

0

Gasolioa
Furgonetak
(<1.500 kg
Biodiesela
k.u.)

3

0,110

11.400

3,76

9,94

-

0,000

0

-

-

-

-

-

Bioetanola

-

0,000

0

-

-

-

-

-

GUZTIRA (t)

-

-

Guztira

-

0,01 0,03

10,03 0,01 0,03

9,98

10,07

Iturria: Prozesuak

Laborategiko laginen (odola, usuria…) eta dokumentazioaren garraioa egunero eta
sistematikoki egiten da osasun-zentro guztietatik erreferentziako ospitalera. Gainera,
zentroen eta ESIko Zuzendaritzaren artean dokumentazioa trukatzeko erabiltzen da
garraio hori. Zerbitzu horiek garraiobide txikien bitartez (furgonetak) egiten dira, eta
bidaia bakarra egiten da bi zerbitzuetarako, inpaktu ekonomikoak eta ingurumenekoak
minimizatzeko. Baldintza teknikoen agirietan esleipendunak ingurumen-betekizun
guztiak betetzea galdatzen da.
Langileen garraioari dagokionez, esan behar da beren lanpostutik egiten dituzten joanetorri bakarrak etxeko kontsultak/bisitak izaten direla. Horrela bada, ESIa LMAUetan
egituratuta dagoela kontuan hartzen badugu, esan daiteke, arau orokor gisa, osasun-
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langileak joan behar izaten diren pazienteen etxe horiek, batez ere, osasun-zentrotik
hurbil egoten direla eta, beraz, ez dutela motordun garraiorik erabili behar izaten. Hori
dela-eta, uste dugu igorpenen kalkulu hori ez dela adierazgarria.

5. LEGEA BETETZEN DEN EBALUATZEA
Erakundean ezarrita daukagun kudeaketa-sistemak mekanismoak eskaintzen ditu
ingurumenaren

arloan

aplikagarriak

diren

lege-betekizunak

identifikatzeko

eta

ebaluatzeko.
Gainera, erakundeak, bere politikan oinarrituta, beste hainbat konpromiso hartzen ditu
bere gain.
Ondorengo

diagraman

laburbiltzen

da

prozesu

hori:

9. irudia. Legez-betekizunak eta beste betekizun batzuk

Betekizunak identifikatzea

Neurri bat ezartzeko
premiaren balorazioa

Irakurketa eta analisia

Egiaztatzea eta ebaluatzea

Ondoren zerrendatzen dira erakundeak aztertzen dituen betekizunen arloak:


Lizentziak eta baimenak: Sanitarioak, jarduera sailkatuak, isurketabaimenak eta ura hartzeko baimena.



Hondakinak: ingurumenaren babesa, administrazio-prozedurak, hondakin
sanitarioak, hondakin toxikoak eta arriskutsuak, Hondakin Arriskutsuen Ekoizle
Txikien Erregistroa eta hiri-hondakin solidoak eta horien parekoak.



Instalazioak: igogailuak, behe-tentsioko instalazioak, etxeko ur beroa eta
instalazio termikoak, X izpien instalazioak, suteen kontrakoak, autobabes planak
eta tximistorratzak.
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5.1 Osasun-zentroen lege-egoera
5.1.1 Lizentziak eta baimenak
Sailkatutako jardueraren udal-lizentzia
Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legeak II. eranskinean zehazten du
administrazio-lizentziaren edo aldez aurreko jakinarazpenaren araubideari lotutako
jardueren eta instalazioen zerrenda. Eranskin horretan, osasun-zentroak sartuta daude
aldez aurretik jakinarazi beharreko sailkatutako jarduera eta instalazioen artean.
Aipatutako legearen 61. artikuluko 4. apartatuan ezartzen denez, behin jakinarazpena
egin ondoren, jakinarazpena aurkeztu den egun beretik hasi ahal izango da jarduera.
ESIak aldez aurreko komunikazioa helarazi die bere zentro eta kontsultategi guztiei.
Jarduera sanitarioaren lizentzia
2018an Tolosako lizentzia sanitarioa berritu da.
Eskabidea egin ondoren, lizentzia hauek lortu dira:

Zentroa

LMAU

Organismoa

Baimena/berritze
a ematea

TOLOSA,
GERNIKA
PASEALEKUKO
ANBULATORIOA

TOLOSA

OSASUN SAILA

2013/09/27

Erregistro
kodea.
Zentroa

Berritzek
o
hurrengo
data

20
C.2.4.1.3645

2023/09/2
7

Autobabes-planak
VILLABONA
Sorrera-data
Hurrengo
berrikuspena
Teknikari
gaitua

ANDOAIN

TOLOSA

IBARRA

ALEGIA

2016ko maiatza 2016ko maiatza 2016ko maiatza 2016ko maiatza 2016ko urtarrila
2019ko maiatza 2019ko maiatza 2019ko maiatza 2019ko maiatza 2019ko urtarrila
SESTRA

SESTRA

SESTRA

SESTRA

SESTRA

Oharra: Autobabes Planak hiru urtetik behin eguneratu eta berrikusiko dira, edota
berritzeren bat egiten denean, azaroaren 2ko 277/2010 Dekretuko 11. artikuluan
jasotakoaren arabera.
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2016ko urtarrilaren 23an erregistratu zen Tolosako Autobabes Plana Eusko Jaurlaritzaren
Erregistroan (5205 zenbakiko ebazpena). Gainera, ondorengo plan hauek erregistratu
dira:

ZENTROAK
Alegia

EBAZPEN
ZK.
6529

Andoain

6283

Ibarra

6383

Villabona

6402
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Araudiaren laburpena
ALDERDIA


LEGE-XEDAPENAK
1221/2009 (EE) Erregelamendua,
2017/1505 (EB) eta EMAS
2018/2026 erregelamenduak

BETEKIZUNAK
Ingurumena
kudeatzeko
sistema ezartzea.
IngurumenAdierazpena
idaztea.
EMAS adierazpena
egiaztatzea
eta
baliozkotzea
kanpo-erakunde
egiaztatu batek.

Borondatez parte hartzeko
tresnak ingurumenaren
kudeaketa-sisteman eta
auditoretzetan



Zentroen baimena lortzeko
oinarri orokorrak

BETETZE-MAILA
Erakundeak kudeaketa-sistema integratua
du, eta urtero egiaztatzen du sistema hori
kanpo-erakunde egiaztatu batek, EMAS
adierazpenarekin batera.






Ingurumenaren babesa





Hondakinak



1277/2003 Errege Dekretua,
urriaren 10ekoa, zentro, zerbitzu
eta
erakunde
sanitarioen
baimenei
buruzko
oinarri
orokorrak finkatzen dituena.
396/1994 Dekretua, urriaren
11koa, zentro, zerbitzu eta
establezimendu
sanitarioak
irekitzeko, jardunean jartzeko eta
aldatzeko baimenei buruzkoa.
3/1998 Lege Orokorra, otsailaren
27koa, Euskal Herriko ingurugiroa
babestekoa, 57.1 art.
7/2012 Legea, urriaren 29koa,
iruzurraren kontrako prebentzioekintzak eta iruzurraren kontra
borrokatzeko
ekintzak
areagotzearren tributuen eta
aurrekontuen gaineko araudia
aldatu
eta
finantza-araudia
egokitzekoa.

21/2015 Dekretua, martxoaren
3koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoan hondakin sanitarioak
kudeatzeari buruzkoa.
183/2012 Dekretua, irailaren
25ekoa,
Ingurumeneko
administrazio-prozeduretan
zerbitzu elektronikoen erabilera
arautzeko eta ingurumenean
eragina duten jardueren Euskal
Autonomia
Erkidegoko
erregistroa
sortzeko
eta
arautzeko dena.
76/2002 Dekretua, martxoaren
26koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoan hondakin sanitarioak
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Adierazpena
Ihoberen
erregistroan
inskribatzeko
eskatzea
eta,
ondoren,
horri
eustea.
Jarduera sanitarioa
jakinaraztea
Gipuzkoako
Lurralde
Ordezkaritzari.

Zentro guztiek dute lizentzia sanitarioa.

Ingurumen-kalteak
prebenitzeko,
ekiditeko
eta
konpontzeko
neurriak hartzea

Erakundeak
monitorizatzen
eta
kontrolatzen du aurrera daraman jarduerak
ahalik eta inpaktu txikiena izan dezala
ingurumenean

Hondakinak
indarrean dauden
arauen
arabera
kudeatzea.

Erakundea izena emanda dago Eusko
Jaurlaritzaren ekoizle txikien erregistroan.

Hondakinak
jatorrian bereiztea
Hondakinak
segurtasuneta
higiene-baldintza
egokietan
biltegiratzea.

Bitarteko egokiak ditu eskura hondakin
arriskutsuak bereizteko.

























kudeatzeko baldintzak arautzeko
dena.
112/2012 DEKRETUA, ekainaren
26koa,
eraikuntzako
eta
eraispeneko
hondakinen
ekoizpena
eta
kudeaketa
arautzeko dena.
259/1998 Dekretua, irailaren
29koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoan erabilitako olioen
kudeaketari buruzkoa.
1990eko ekainaren 13ko Agindua,
1989ko
otsailaren
28ko
Aginduaren –erabilitako olioen
kudeaketa arautzen duena– 16.2
apartatua eta II. eranskina
aldatzen dituena.
679/2006
Errege
Dekretua,
ekainaren 2koa, erabilitako olio
industrialen kudeaketa arautzen
duena (1998ko otsailaren 28ko
Agindua indargabetzen du).
49/2009 Dekretua, otsailaren
24koa,
hondakinak
hondakindegietan
biltegiratuta
eta betelanak eginda ezabatzea
arautzen duena.
952/1997
Errege
Dekretua,
ekainaren 20koa, maiatzaren
14ko 20/1986 Legea (Hondakin
Toxiko
eta
Arriskutsuen
Oinarrizkoa)
betearazteko
Erregelamendua
aldarazten
duena (erregelamendu hori,
uztailaren 20ko 833/1988 Errege
Dekretuaren bidez onetsi zen).
833/1988
Errege
Dekretua,
uztailaren
20koa,
Hondakin
Toxikoei eta Arriskutsuei buruzko
20/1986
Oinarrizko
Legea
betetzeko
Erregelamendua
onartzen duena.
11/1997 Legea, apirilaren 24koa,
bilgarriei eta bilgarri-hondakinei
buruzkoa.
14/2000 Legea, abenduaren
29koa, zerga-, administrazio- eta
gizarte-neurriei buruzkoa.
22/2011 Legea, uztailaren 28koa,
hondakin eta lurzoru kutsatuei
buruzkoa. 17., 18., 20., 25., 29.
eta 40. artikuluak.
180/2015
Errege
Dekretua,
martxoaren 13koa, Estatuko
lurralde barruan hondakinen
lekualdaketa arautzen duena.
105/2008
Errege
Dekretua,
otsailaren 1ekoa, eraikuntzako
eta eraispeneko hondakinen
ekoizpena
eta
kudeaketa
arautzen duena.
710/2015
Errege
Dekretua,
uztailaren 24koa, pila eta
metagailuei
eta
beroriekin
lotutako hondakinen ingurumenkudeaketari buruzkoa (otsailaren
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Energia-efizientzia

1eko 106/2008 Errege Dekretua
indargabetzen du).
110/2015
Errege
Dekretua,
otsailaren 20koa, gailu elektriko
eta elektronikoen hondakinei
buruzkoa.
782/1998
Errege
Dekretua,
apirilaren 30ekoa, ontziei eta
ontzi-hondakinei
buruzko
apirilaren 24ko 11/1997 Legea
garatu
eta
gauzatzeko
Erregelamendua onartzen duena.
MAM/304/2002
Agindua,
otsailaren 8koa, hondakinen
europar zerrenda eta hondakinak
baloratu
eta
suntsitzeko
operazioak
argitara
ematen
dituena.
AAA/1783/2013 Agindua, urriaren
1ekoa, bilgarriei eta bilgarrihondakinei buruzko apirilaren
24ko 11/1997 Legea –apirilaren
30eko
782/1998
Errege
Dekretuak onetsia– garatu eta
gauzatzeko Erregelamenduaren
1. eranskina aldatzen duena.
367/2010
Errege
Dekretua,
martxoaren 26koa, ingurumenarloko hainbat araudi aldatzekoa,
zerbitzuen
jardueretara
askatasunez iristeari eta haien
erabilerari buruzko azaroaren
23ko 17/2009 Legera eta
zerbitzuen
jardueretara
askatasunez iristeari eta haien
erabilerari
buruzko
Legera
egokitzeko hainbat lege aldatzen
dituen abenduaren 22ko 25/2009
Legera egokitzeko.
219/2013
Errege
Dekretua,
martxoaren 22koa, gailu elektriko
eta elektronikoetan zenbait gai
arriskutsu
erabiltzeko
murriztapenak
ezartzeari
buruzkoa.
012/19/EB Zuzentaraua, 2012ko
uztailaren
4koa,
Europako
Parlamentuarena
eta
Kontseiluarena, tresna elektriko
eta elektronikoen hondakinei
buruzkoa (GEEH).
178/2015 Dekretua, irailaren
22koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoko sektore publikoaren
jasangarritasun
energetikoari
buruzkoa.
56/2016
Errege
Dekretua,
otsailaren
12koa,
Europako
Parlamentuaren
eta
Kontseiluaren 2012ko urriaren
25eko
2012/27/EB
Zuzentarauaren
transposizioa
egiten duena; hots, energiaren
efizientziari buruzkoa, energiaikuskaritzei, zerbitzu-hornitzaile
eta
energia-ikuskarien
akreditazioari
eta
energia-
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Erabilera
arduratsua
sustatzea.
Energia aurrezteko
irizpideak gehitzea.
Instalazioek
energiaefizientziako
irizpideak betetzen
dituztela
bermatzea.

Erakundeak hainbat adierazle ditu ezarrita
kontsumoen jarraipena egiteko.
ESIak energia-ziurtagiriak ditu Alegia,
Andoain, Ibarra, Tolosa eta Villabonako
zentroei dagokienez.

Erakundeak eginak ditu dagozkion energiaauditoretzak.







horniduraren
eraginkortasuna
sustatzeari dagokienez.
178/2015 Dekretua, irailaren
22koa,
Euskal
Autonomia
Erkidegoko sektore publikoaren
jasangarritasun
energetikoari
buruzkoa.
226/2014 Dekretua, abenduaren
9koa,
Eraikinen
Energia
Efizientziaren
Ziurtagiriari
buruzkoa.
235/2013
Errege
Dekretua,
apirilaren 5ekoa, eraikuntzen
energia-efizientzia
ziurtatzeko
oinarrizko prozedura onartzen
duena.
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Eraikinen sailkapen
energetikoa egitea.
Energiaauditoretzak
egitea.

6. ETORKIZUNEKO ERRONKAK ETA HAIEI AURRE EGITEKO
ESTRATEGIAK
Tolosaldeko ESIk bere zerbitzuak ematearekin bilatzen duen helburua da Tolosaldeko
biztanleen

osasun-emaitzak

hobetzea,

beste

zenbait

printzipio

–hala

nola

jasangarritasun– bere eginez.
Zalantzarik gabe, hori ezinezkoa da ingurumen- eta gizarte-testuinguruarekin
harmoniarik ez badago. Horretarako, ezinbestekoa da erakundean txertatzea alde
interesdunen beharrizanak eta itxaropenak.
Horregatik, agertoki hori kontuan hartuta, baitezpadakoa da, epe laburrean, honako
ingurumen-erronka hauei ekitea:


Ingurumen-kudeaketan interesa duten aldeak integratzen jarraitzea, gure
estrategiaren partaide eginez.



Zerbitzuak ematearen eta erakundearen azpiegituren ingurumen-eragina
kontrolatzea, ahal den neurrian, honako hauen bidez:
o

Energia-efizientzia hobetzea.

o

Baliabide urrien kontsumoa murriztea.

o

Erakundeko profesionalak eta beste interes-talde batzuk sentsibilizatzea.

o

Erakundeak izenpetutako konpromisoak betetzen jarraitzea.
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7. BALIOZKOTZEA ETA HURRENGO
INGURUMEN-ADIERAZPENAREN DATA
Adierazpen hau European Quality Assurance Spain SL erakundeak (EQA) baliozkotu du.
ES- V- 0013 zenbakiarekin egiaztatutako ingurumen-egiaztatzailea da.
Ingurumen-adierazpen hau 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldiari
dagokio, eta egiaztatu eta hurrengo egunetik urtebeteko balioa izango du, harik eta
2020an Tolosaldeko ESIk 2019ari dagokion memoria idazten duen arte.
Gainera, adierazpen honetan sartu diren zentroek EMAS ES-EU 000107 erregistroa dute
2014ko urriaren 7az geroztik.
Adierazpen

hau

Tolosaldeko

ESIren

webgunean

argitaratuko

da, ingurumen-

egiaztatzaile egiaztatuak dagokion baliozkotasuna eman ondoren, eta, horrela, EMAS
erregelamenduak eskatzen duen gardentasun-baldintza betez.

Tolosaldeko ESIko zuzendari gerentea
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8. GLOSARIOA
Terminoa

Azalpena



Helburua beteta



Helburua bete gabe

K
OZ
Ekogidari

EMAS

Kontsultategia
Osasun-zentroa
Ingurumen-erreferentea

Ekokudeaketa eta Ekoauditoretzako Europako Araudia

E-rezeta

Errezeta elektronikoa

IK

Ingurumen-kudeaketa

LMAUko buru
LED
DBLO
I

Lehen Mailako Arretako Unitateko burua
Diodo argi-igorlea
Datuak Babesteko Lege Organikoa
Ingurumenekoa

MO

Medikuntza orokorra

ESI

Erakunde Sanitario Integratua

EAG

Etengabeko Arretarako Gunea

LMAU

Lehen Mailako Arretako Unitatea

POU

Prebentzioko Oinarrizko Unitatea
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9. ERANSKINAK

1. ERANSKINA: Erregistroan barne hartutako zentroen
zerrenda
ADMINISTRAZIOA

Tolosaldeko ESI
ALEGIAKO OZ

SAN ESTEBAN AUZOA Z.G. 20400 TOLOSA
BIDEBARRIETA, 17 - 20260 ALEGIA

ABALTZISKETAKO K UDALETXEA, SAN JUAN ENPARANTZA Z/G 20269 ABALTZISKETA
ALBIZTURKO K
AMEZKETAKO K
ALEGIAKO LMAU

BALIARRAINGO K

BEIZAMAKO K

ANDOAINGO LMAU

TOLOSAKO LMAU

UDALETXEA - ANDRA MARI ZERURATZEAREN ENPARANTZA, 9 20259 BALIARRAIN
UDALETXEA, BEIZAMA BILDUA1, 20739 BEIZAMA
AGERRE-AZPI, 19 - 20496 BIDANIA-GOIATZ

IKAZTEGIETAKO K

HERRIKO PLAZA, 1 -20267 IKAZTEGIETA

LEGORRETAKO K

NAGUSIA,30- 20250 LEGORRETA

ANDOAINGO OZ

RIKARDO ARREGI KALEA Z.G. 20140 ANDOAIN

TOLOSAKO OZ

GERNIKAKO ARBOLAREN LORATEGIA Z.G. - 20400 TOLOSA

AMAROZKO K

AMAROZ AUZOA, 10 - 20400 TOLOSA
ERNIOBEA KALEA Z.G. - 20150 VILLABONA

ANOETAKO K

SOLKORRE, 6 - 20270 ANOETA

ASTEASUKO K

KALE NAGUSIA, 8 - 20159 ASTEASU

IRURAKO K
IBARRAKO OZ

IBARRAKO LMAU

BARTOLOME DEUNA KALEA, 27 - 20268 AMEZKETA

BIDANIA-GOIAZKO
K

VILLABONAKO OZ
VILLABONAKO
LMAU

UDALETXEA - SIMON LABAYEN ENPARANTZA Z/G, - 220495
ALBIZTUR

PEIO ARRESE, 1 - 20270 IRURA
EUSKAL HERRIA, 14 - 20400 IBARRA

BELAUNTZAKO K

HIRIBURU GUNEA, 14 - 20491 BELAUNTZA

BERASTEGIKO K

HERRIKO ENPARANTZA, 1 - 20492 BERASTEGI

BERROBIKO K

JOSE MARIA GOIKOETXEA, 23 - 20493 BERROBI

ELDUAINGO K

UDALETXEA - HIRIGUNEA, 1 - 20493 ELDUAIN

GAZTELUKO K

KONTZEJU Z.G. -20491 GAZTELU

LEABURUKO K

UDALETXEA - URROPE ENPARANTZA , 2 - 20491 LEABURUTXARAMA

LIZARTZAKO K

PLAZA SORO, 1 - 20490 LIZARTZA

OREXAKO K
TXARAMAKO K

UDALETXEA - ERREBOTE PLAZA, 1 - 20490 OREXA
KULTUR ETXEA, 4 - 20491 LEABURU-TXARAMA
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2. ERANSKINA
ALDE INTERESDUNEN PERTZEPZIO-MEKANISMOEN TAULA
Pertsonak
Informazioa

Zer espero dute
guregandik?

Zaintza-eremua

Inkesta

Informazioaren
tratamendua

«Pertsonen ahotsa»
azpiprozesuaren jabea

Maiztasuna

Urtean behin

- Pertsonen
Lantaldeak

beharrizanak

- Jasotako

«Zuzendaritza estrategikoa»
prozesuaren jabea

Pertsonekin harreman zuzena
duten profesionalak

Beharrizanaren
arabera

Aldizkakoa

zerbitzuarekiko
gogobetetasuna

- Pertsonen itxaropenak

- Kexak eta

Zerbitzu ona

Bezeroaren arretarako
zerbitzua
Pazientea eta erabiltzailea

Tratu atsegina

Arazoa konpontzea

«Pertsonen ahotsa»
azpiprozesuaren jabea

erreklamazioak
Hilean behin
- Iradokizunak

- Ideia berritzaileak

Gizartea
Informazioa

Zer espero dute
guregandik?

Iturria
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Informazioaren
tratamendua

Maiztasuna

- Ingurunearen

Bilerak
elkarteekin/instituzioekin

«Beste interes-talde batzuk»
azpiprozesuaren jabea

Aldizkakoa

Lantaldeak

«Zuzendaritza estrategikoa»
prozesuaren jabea

Beharrizanaren
arabera

Parte-hartze Sozialeko
Batzordea

«Aliantzak» azpiprozesuaren
jabera

Urtean behin

Inkesta

«Beste interes-talde batzuen
ahotsa» azpiprozesuaren
jabea

Bi urtean behin

azterketa
Ardura baliabideekiko
- Gizartearen
beharrizanak eta

Ekarpena ongizate
orokorrari

itxaropenak

- Iradokizunak

Herritarrei
zuzendutako
hezkuntza

Hornitzaileak
Informazioa

Zer espero dute
guregandik?

Ardura baliabideekiko

Informazioaren
tratamendua

Maiztasuna

Harremana hornitzaileekin
(posta, bilerak, etab.)

«Erosketak eta kontratazioa»
azpiprozesuaren jabea

Aldizkakoa

Lantaldeak

«Zuzendaritza estrategikoa»
prozesuaren jabea

Beharrizanaren
arabera

Etengabeko ebaluazioa

«Erosketak eta kontratazioa»
azpiprozesuaren jabea

Hilean behin

Inkesta

«Beste interes-talde batzuen
ahotsa» azpiprozesuaren
jabea

Bi urtean behin

Iturria

- Emandako zerbitzua

- Itxaropenak

Ekarpena ongizate
orokorrari

Herritarrei
zuzendutako
hezkuntza

Erakundeak eta instituzioak
Informazioa

- Estrategia-ildoak

Zer espero dute
guregandik?

Proposatutako plan
eta politikekiko
atxikipena

Iturria

Informazioaren
tratamendua

«Zuzendaritza estrategikoa»
prozesuaren jabea

Osasun Plana
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Maiztasuna

Eguneratzean

-

Zuzentarauak

eta

Zerbitzuen kalitate
baldintzak betetzea

urteko planak
Proiektuetan
elkarlanean aritzea

- Beste erakunde

Lantaldeak

Beharrizanaren
arabera

Plan estrategikoa

Eguneratzean

Programa Kontratua

Urtean behin

Zuzendaritza Nagusiaren
bilerak

Aldizkakoa

batzuen datuak

- Helburuen
«Urteko kudeaketa-plana»
azpiprozesuaren jabea
Kudeaketa-kontrolak

betetze maila

-

Beharrizanak

Lau hilean behin

eta

itxaropenak

Profesionalak
Zer espero dute
guregandik?

Informazioa

-

Beharrizanak

eta

Informazioaren
tratamendua

Maiztasuna

Zuzeneko harremana

Liderrak (LMAUetako buruak,
LMAU bakoitzeko
erreferenteak…)

Beharrizanaren
arabera

Lantaldeak

«Zuzendaritza estrategikoa»
prozesuaren jabea

Beharrizanaren
arabera

Kudeaketaren kontrola

Zentro bakoitzeko karpeta

Lau hilean behin

Bilerak LMAUetan

Zentro bakoitzeko karpeta

Aldizkakoa

Inkesta

«Profesionalen ahotsa»
azpiprozesuaren jabea

Bi urtean behin

Intzidentziak jasotzeko
erregistroa

«Erosketak eta kontratazioa»
azpiprozesuaren jabea

Beharrizanaren
arabera

«Profesionalen ahotsa»
azpiprozesuaren jabea

Beharrizanaren
arabera

Iturria

itxaropenak

-

Gogobetetzearen

Berrelikadura
arduradunen aldetik

ezagutza

-

Kexak

erreklamazioak

eta

Jarduketa-jarraibideak

Aitorpena

eta iradokizunak
Intraneta
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Beste erakunde sanitario eta beste zerbitzu eta egitura batzuk
Informazioa

- Beharrizanak eta
itxaropenak ezagutzea

Zer espero dute
guregandik?

Lankidetza zerbitzuak
emateko orduan

Lankidetzako
proiektuak

Iturria

Bilerak liderrekin

Batzorde mistoak eta
lantaldeak
arabera
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Informazioaren
kudeatzailea

Maiztasuna

Zuzendaritza-taldea

Aldizkakoa

«Pertsonen arreta»
prozesuaren jabea

Laneko
beharrizanen

