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1. AURKEZPENA
1.1.Erakundea EMAS erregistroan inskribatzea
Erakundearen izena

Barrualde-Galdakao Erakunde Sanitario Integratua

Telefono zk.:

Tel.: 94 400 70 00
Galdakao-Usansoloko Ospitalea
Labeaga Auzoa, z/g.
48960 - GALDAKAO (Bizkaia)
Gernika-Lumoko Ospitalea

Zentroen zuzendaritza

Aita Luis Villasante 1-8
48300 – GERNIKA (Bizkaia)
Durangoko Anbulatorioa
Herriko Gudarien kalea, 11, behea
48200 – DURANGO (Bizkaia)

EMAS erregistroko zk.

ES-EU-000062

Ingurumen Adierazpen honen xedea da pazienteei, Erakundeko profesionalei, beste interes-talde
batzuei eta herritar guztiei jakinaraztea zer nolako emaitzak dauzkan gure ingurumen-kudeaketak, hain
zuzen ere, gure jarduerak ingurunean sortzen dituen inpaktuak kontrolatzeko eta murrizteko, eta
kutsadura prebenitzeko gauzatzen dugunak.
Adierazpen honetan emandako datuak 2018ko ekitaldikoak dira, eta Barrualde-Galdakaoko Erakunde
Sanitario Integratua (hemendik aurrera, ESI)
osatzen duten 76 osasun zentroetako 3ri buruzko
ingurumen-informazioa

deskribatzen

du,

1221/2009 (EE) EMAS Erregelamenduaren arabera,
zeina 2017/1505 (EE) Erregelamenduak aldatzen
duen, I., II. eta III. eranskinetan.
2019 ekitaldiko Adierazpena IV. eranskina aldatzen
duen 2018/2026 (EB) Erregelamenduaren arabera
egingo da.

Barrualde-Galdakaoko ESIa 2014ko urtarrilaren amaieran sortu zen eta Barrualdeko Eskualdeko
erakunde zaharretako osasun zentro guztiek (lehen mailako arreta) eta Galdakao-Usansoloko Ospitaleak
(osasun-arreta espezializatua) osatzen dute.
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1.2.Erakundearen deskripzioa
Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario Integratua (hemendik aurrera, Barrualde-Galdakaoko ESI)
2014ko urtarrilaren 30ean eratu zen, koordinazioa sustatzeko egitura modura, bereziki lehen mailako
arretaren (Barrualdeko Eskualdea) eta ospitaleko arretaren (Galdakao-Usansoloko Ospitalea) artean.
Erakundea Osakidetza Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde
publikoaren sarekoa da.
Barrualde-Galdakaoko ESIak gutxi gorabehera 313.000 biztanleri ematen die osasun-arreta. Kokapen
geografikoa nagusiki Bizkaiko lurraldeari dagokio; kostaldean, Bermeotik Ondarroara arte hartzen du
eta, barnealdean, Gipuzkoako mugarekin elkartzen da, Arabako lurraldera heldu arte, han baitaude
Laudioko eta Aiarako unitateak.

Geografikoki oso sakabanatuta dagoenez, Barrualde-Galdakaoko ESIa sortzean, Durangoko, Galdakaoko,
Aiarako, Gernikako eta Basauriko Kudeaketa Integratuko Unitateak abiarazi ziren, laguntzako prozesuak
batera hedatzea sustatuz. Mikrosistema horien helburu nagusia lehen mailako arretaren eta
ospitalearen laguntza integratua ematea da, anbulatorioa erreferentzia nagusi duten herritarrei.
Barrualde-Galdakaoko ESIak 76 osasun zentro (horietako 35 kudeaketa propiokoak) eta 8 etengabeko
arreta-gune (EAG) dauzka, honela banatuta:
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2 ospitale: Galdakao-Usansoloko Ospitalea eta Gernika-Lumoko Ospitalea
Ospitalez kanpoko espezialitateetako 4 anbulatorio
13 osasun-zentro
57 kontsultategi

Gaur egun, erakundeak Ingurumena Kudeatzeko EMAS III Sistema dauka hiru instalazioetan: GaldakaoUsansoloko Ospitalea, espezialitateen Durangoko Anbulatorioa eta Gernika-Lumoko Ospitalea, 2013ko
ekainean inauguratua.
Etorkizunean, Ingurumen Kudeaketako Sistemaren irismena zabaltzen joango da, eragiketen kontroleko
osasun zentro guztiak barne hartzeko (ikus jarraian dagoen taula, zeinetan zehazten diren ESIaren
kudeaketa-kontroleko 35 osasun zentroak).
Izena
Galdakao-Usansoloko Ospitalea
Gernika-Lumoko Ospitalea
Durangoko Anbulatorioa
Amurrioko Osasun Zentroa
Artziniegako Kontsultategia
Urduñako Kontsultategia
Arespalditzako Kontsultategia
Laudioko Anbulatorioa
Okondoko Kontsultategia
Arrigorriagako Osasun Zentroa
Ugaoko Kontsultategia
Basauriko Anbulatorioa
Kareaga Osasun Zentroa
San Migel Kontsultategia
Matienako Osasun Zentroa
Atxondoko Kontsultategia
Berrizko Kontsultategia
Elorrioko Kontsultategia
Zaldibarko Kontsultategia
Zelaietako Kontsultategia
Amorebietako Osasun Zentroa
Landako Osasun Zentroa
Iurretako Kontsultategia
Markinako Osasun Zentroa
Ondarroako Osasun Zentroa
Igorreko Osasun Zentroa
Lemoako Kontsultategia
Etxebarriko Osasun Zentroa
Galdakaoko Anbulatorioa
Aperribaiko Kontsultategia
Usansoloko Kontsultategia
Bermeoko Osasun Zentroa
Gernika-Lumoko Osasun Zentroa
Elantxobeko Kontsultategia

Udalerria
Galdakao
Gernika
Durango
Amurrio
Artziniega
Urduña
Arespalditza
Laudio
Okondo
Arrigorriaga
Ugao
Basauri
Basauri
Basauri
Abadiño
Atxondo
Berriz
Elorrio
Zaldibar
Abadiño
Amorebieta
Durango
Iurreta
Markina-Xemein
Ondarroa
Igorre
Lemoa
Etxebarri
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Bermeo
Gernika
Elantxobe
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Kudeaketa Integratuko
Unitatea

Aiara
Aiara
Aiara
Aiara
Aiara
Aiara
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Basauri
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Durango
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Galdakao
Gernika
Gernika
Gernika

Lekeitioko Osasun Zentroa

Lekeitio

Gernika

Erakundeak zein osasun zentrotan daukan kudeaketa-kontrola

1.2.1. Organigrama

Erakundearen deskripzio funtzionala eta Barrualde-Galdakaoko ESIaren aginte-lerroak organigrama
honetan azaltzen dira. Ikus daiteke Erakundearen zein zerbitzuren mende dago ingurumenaren
kudeaketa.

1.2.2. Jardueraren sailkapena, NACE kodeen arabera
Ospitaleko jarduerak EJSN‐2009 kode berriaren 8610 Multzoan daude; aurreko EJSN‐1993 kodearen
8511 Multzoaren baliokidea da.
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2. INGURUMEN-KUDEAKETAKO SISTEMA
2.1.

Testuingurua

Erakundeak 2017-2020 aldirako Plan Estrategikoa zehaztuta dauka eta, horretan, testuingurua aztertzen
da. Xedean, ikuspegian eta balioetan jasangarritasunaren kontzeptua txertatzen da, eta Erakundearen
prozesu guztietan zabaltzen den zeharkako elementua da.
«Xedea: gure herritarren osasuna hobetzeko lan egiten dugu, kalitatez, segurtasunez eta
jasangarritasunez».
Jasangarritasuna

Erakundearen

prozesu

guztietara

zabaltzeko,

Barrualde-Galdakaoko

ESIaren

estrategiaren barruan, 4. ardatzean dago, hots, «jasangarritasunaren alde lan egitea osasun-sistemaren
gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-arloan», Gizarte Erantzukizun Korporatiboko politika baten bidez,
zeinaren barruan ingurumen-kudeaketa ingurumen-arloaz arduratzen saiatzen baita.

2017-2020 Plan Estrategikoaren 5 lan-ardatz
Erakundeak Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Ereduari jarraituz gauzatzen du kudeaketa. Ardatz
horretan oinarritzen da BG ESIaren laguntzarako kudeaketa mapa eta laguntza-mapa integratua, arreta
laguntza-ibilbideetan dauden pazienteetan jarrita.

8

Barrualde-Galdakaoko ESIaren laguntzako mapa integratua
Kudeaketa aurreratuko ereduak 6 elementu handi identifikatzen ditu Erakundearen kudeaketa-sistema
gauzatzeko. Ingurumen-kudeaketa Erakundea dagoen gizarte-ingurunean gauzatzen da eta
zeharkakoa da horren barruan dagoen guztiarekiko, hots, gure Erakundeko prozesu, zerbitzu eta
pertsona guztiek kontuan hartu behar dute ingurumen-alderdia beren jarduketan, osasun-arloko
helburuak betetzeko.
Gainera, kudeaketa aurreratuko ereduak agintzen du Erakundeak honako hauek egin behar dituela:


aritzen den tokiko ingurumena identifikatzea



ingurumen-arloko politikak eta helburuak zehaztea



pertsonak kontzientziatzea eta prestatzea



produktuen eta zerbitzuen bizi-zikloa kontuan hartzea



ingurumen-inpaktua ebaluatzea eta hobetzea
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2.2.Ingurumen-politika
Jarraian, indarrean dagoen eta Barrualde-Galdakaoko ESIak 2018ko ekainean onartu zuen Ingurumen Politika ikus daiteke.

2.3. Ingurumen-kudeaketarako sistemaren deskripzioa
Erakundeak

zenbait kudeaketa-sistema dauzka ezarrita: kalitatekoa, laneko arriskuen

prebentziokoa eta ingurumenekoa. Barrualde-Galdakaoko ESIaren ingurumen-kudeaketarako
sistema UNE‐EN ISO 14001:2015 Arauaren eta EMAS III REG Erregelamenduaren betekizunei
jarraikiz gauzatzen da. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1221/2009 Erregelamendua,
erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS)
borondatez parte-hartzeari buruzkoa, eta horren ondorengo aldaketak.
Barrualde-Galdakaoko ESIan ezarritako ingurumen-kudeaketako sistemak barne hartzen ditu
medikuntzako eta osasuneko zerbitzuak emateko laguntzako eta laguntzakoak ez diren jarduera
guztiak, bai eta Galdakao-Usansoloko Ospitalean, Gernika-Lumoko Ospitalean eta Durangoko
Anbulatorioan gauzatutako jarduera osagarriak ere.
Sistema hori etengabe hobetzen da, ISO 14001 Arauaren oinarrian dagoen PDCA/PEEE
(planifikatu, egin, egiaztatu, ekin) zikloaren eredu kontzeptualari esker, eta gainera, ISO Arau
horrek ezartzen duen dokumentazio-sistemaren arabera egituratzen da.

Kudeaketa-sistema horrek, bere helburuak ezartzean, kontuan hartzen ditu ingurumen-alderdiak
eta bere produktu, jarduera eta zerbitzuen bizi-zikloaren ikuspegia, Erakundearen testuinguruaren
azterketan oinarrituta ezarritako arriskuak eta aukerak, sistemaren irismena eta alderdi
interesdunen itxaropenak eta premiak.

2.4. Ingurumen-kudeaketarako sistemaren erantzukizunak
Kudeaketa-sistemaren barruan, horren funtzionamendu egokia bermatzeko erantzukizun
zehatzak finkatzen dira, eta prozesuaren kudeatzailea Ekonomia eta Finantzetako zuzendaria da.
Gainera, ingurumena kudeatzeko gure eredua Ingurumena Hobetzeko Talde bati esker
mantentzen eta garatzen da, talde horrek Osasun zentroaren ingurumen-proiektuak proposatzen
eta gauzatzen baititu.
Ingurumena hobetzeko taldea diziplina anitzekoa da eta askotariko osasun zentro eta
zerbitzuetako 12 profesionalek osatzen dute:









Hornikuntza
Mantentze-lanak
Ostalaritza
Erizaintza
Medikuntza prebentiboa
Kanpoko hornitzailea (GIROA)
Garbiketa
Zeladoreen Zerbitzua

Beraz, prozesu horien kudeatzaileek eta ingurumen-teknikari batek daukate kudeaketaren
erantzukizuna.
Bestalde, Ospitaleko profesionalen iritziak eta iradokizunak kontuan hartzeko eta erabakiak
hartzean parte har dezaten, haien zalantzak eta iradokizunak komunika ditzakete, 1Ingurumeneko
Postontziaren bidez. Gainera, haien iritzia ezagutzeko, urtero online inkesta bat egiten da,
Ingurumenaren Mundu Eguna dela eta. Hobekuntzako taldeak ebaluatzen ditu inkesta horren
bitartez lortutako iradokizunak eta, lehentasuna daukatenak hautatu ondoren, martxan jartzen
dira, zenbait ekintza zehatzen bidez (2018ko inkestaren emaitzak kontsultatu daitezke 63.
orrialdean).

1

INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
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3. INGURUMEN-ARLOKO JOKABIDEA
3.1. Arriskuen eta aukeren analisia
Arriskuak eta aukerak aztertzeko, ingurumenean ondorio handienak dauzkaten Erakundeko prozesuak
eta instalazioak identifikatu dira; hauek dira:
Administrazioa eta kudeaketa

Laguntzako prozesuak eta zerbitzuak

Ingurumen-kudeaketa

Core laborategia, Mikrobiologia

Ingurumen-arloko informazio-sistemak

Anatomia patologikoa

Legezko mantentze-lan teknikoa

Ebakuntza-gelak

Materialen erosketa

Ospitalizazioa

Zerbitzuen kontratazioa

Eguneko Ospitalea

Sukaldea/garbitegia

Larrialdiak

Biltegia/garraioa

Farmazia

Garbiketa

Anbulatorioak, osasun zentroak eta
kontsultategiak

Energia kogenerazioa

Instalazio eta prozesu nagusietan nahasita dauden buruzagiek urtero egiten duten bilera batean,
Erakundearen testuinguruko prozesu bakoitzean ingurumenerako egon daitezkeen arriskuak
identifikatzen dira.
Bileran, zerbitzu eta prozesu bakoitzean egon daitezkeen akatsak, akatsok izan ditzaketen ondorioak
eta horien kausak identifikatu zituzten. Gero, horiek ebaluatu eta lehentasuna daukatenak
identifikatzen dira, hutsegite eta erroreen analisi modalaren metodologia erabiliz.
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2018ko analisia laguntza-zerbitzuekin egin zen, eta 2019an administrazio- eta kudeaketa-prozesuekin
gauzatu da; jarraian, 2019an jorratu beharreko arriskuak eta aukerak agertzen dira.
Arriskua edo aukera

2019ko Kudeaketa Planerako ekintzak
ESIan sortutako hondakin guztiei buruzko infografia prestatu
eta zabaltzea, eta non bota eta zer zirkuituri jarraitzen dioten
Hondakinen bereizketa desegokia
adieraztea (Intranet, barneko Zuzenean buletina eta zuzenean
zerbitzuburuei eta Lehen Mailako Arretako Unitateei).
Hondakin sanitarioei buruzko liburuxka zabaltzea osasunHondakinen bereizketa desegokia
arloko langile guztiei eta, hemendik aurrera, harrerako
dokumentazioarekin batera ematea.
Harrerako dokumentazioan, ingurumen-arloko
informazioaren erabilerraztasuna hobetzea; gaur egun,
Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren atalean dago, eta han ez
Hondakinen bereizketa desegokia
da erraza hondakinen informaziora heltzea. Informazio
horretan hondakinen kudeaketari buruzko bi bideo txertatzea
(hiri-hondakinen antzekoak eta hondakin sanitarioak).
Lurrun-ihesak galeriako hodian eta
Hodietako ihesak berrikustea eta konpontzea, lurruna galtzea
kondentsadoreen ekarpen handiagoa saihesteko
Esleipendunek ingurumen-irizpideak
Auditoretzak egitea kontratatutako enpresei, ingurumenez betetzea eta Erakundea ez
arloko gauzatze-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzeko
konturatzea
Garbitegiko xaboien kontratazio-espediente berrian irizpideak
Garbitegiko xaboien lehiaketa berria
txertatzea, arrisku-piktograma daukaten detergenteak
aprobetxatzea
biltegiratzeko modua egokitzeko
Garbitegiko hirugarren garbigailua
ordezkatuko dela aprobetxatzea
(200 kg)
Galdakao-Usansolo Ospitalera
eramaten diren beste osasun
zentroetako hondakinei dagokienez:
hondakinen bereizketa desegokia

Garbitegiko hirugarren garbigailua ordezkatu dela
aprobetxatuz, garbitu aurreko ura garbiketan berrerabiltzea,
deposituaren bidez (10eko murrizketa)
Ohar argigarri bat bidaltzea, azaltzeko zein hondakin doazen
udal-edukiontzira, eta zein kudeatzen diren ospitalean.
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3.2. Ingurumen-alderdiak
Ingurumen-arloko jarduketan hobetzeko, ezinbestean, bizi-zikloaren ikuspegitik identifikatu eta
ebaluatu behar dira jarduerekin lotutako zuzeneko eta zeharkako ingurumen-alderdi guztiak, eta
horiek sortzen dituzten ingurumen-inpaktuak.

Barrualde-Galdakaoko ESIak bere jardueraren ondorioz (hala funtzionamendu normalerako
egoeretan nola ezohiko edo larrialdiko egoeretan) ingurumenean inpaktu (eragin) esanguratsuak
izan ditzaketen ingurumen-alderdiak identifikatzen eta ebaluatzen ditu, erakundeak hobetzeko
ahaleginak horietara bideratu ahal izan ditzan. Hau da, ingurumen-alderdiak ebaluatzeari esker,
gure erakundearen ingurumen-inpaktua gutxitu dezakegun lan-arlo nagusiak identifikatzen ditugu,
hala Galdakao-Usansoloko Ospitalean bertan nola Gernika-Lumoko Ospitalean eta Durangoko
Anbulatorioan.

15

ESIaren eta ingurumen-alderdien arteko elkarrekintzak koadro honetan jaso ditugu:

Ur-kontsumoa

Energiaren
kontsumoa

Material-kontsumoa

Isuri atmosferikoak

Hondakin ezarriskutsuak

Hondakin
arriskutsuak

Isuriak

Lotutako
inpaktuak
Baliabide
naturalak
agortzea

Ingurumen-alderdia

Jatorria*

Egoera

Sareko ura

LJ

Normala

Elektrizitatea
Hotzerako energia
Energia termikoa
Gas naturala
Propanoa
C gasolioa
Informatikako kontsumigarriak
Mantentze-lanetako kontsumigarriak
Paperezko kontsumigarriak
Detergenteak eta garbiketa-produktuak
Laguntzako eta sendaketako materiala
Produktu kimikoak
Gasezko berokuntzaren isuriak
Kogenerazioko zentralaren isuriak
Sukaldeko isuriak
Elektrizitate isuriak
Hozgarriaren ihesen isuriak
Sendagasen isuriak
Multzo elektrogenoaren isuriak
Ibilgailuaren isuriak
Elikadurako olioak
Txatarra
Higienekoak eta sanitarioak
Sendagaiak
Obretako kristala
Obretako egurra
Obretako material-nahasketa
Obretako pladurra
Obretako plastikoa
Paletak
Hiri-hondakinekin bateragarriak papera/kartoia
Hiri-hondakinekin bateragarriak- plastikoak
Hiri-hondakinekin bateragarriak - errefusa
Hiri-hondakinekin bateragarriak - beira
Ehunak
Tamaina handikoak
Olio industrialak
Amiantoa
Bateriak, metagailuak, pilak
Zitostatikoak eta zitotoxikoak
Disolbatzaile ez-halogenatuak
Kutsatuta dauden ontziak
Ekipamendu elektronikoak
Kutsatutako iragazkiak
Fluoreszenteak (hondakina)
Pinturak
Erradiografiak
Hondakin biosanitarioak
Core laborategiaren hondakinak
Hondakin kimikoak
Hondakin anatomikoak

LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
ZO
LJ, ADM, ZO
ZO
LJ
LJ, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
ZO
LJ, ADM, ZO
ZO
LJ
ZO
LJ, ZO
ZO
ZO
LJ, ADM, ZO
LJ
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO

Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Anormala
Normala
Normala
Normala
Normala
Anormala
Normala
Normala
Anormala
Anormala
Anormala
Anormala
Anormala
Normala

Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Baliabide
Zuzenekoa
naturalak
Zuzenekoa
agortzea
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Kutsadura
atmosferikoa Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Ingurunea
Zeharkakoa
kutsatzea eta
Zeharkakoa
lurzorua
Zeharkakoa
okupatzea

LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ
LJ, ADM, ZO
ZO
ZO
ZO
LJ, ZO
LJ
LJ
LJ, ZO
LJ, ADM, ZO
LJ
ZO
ZO
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ

Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Anormala
Anormala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala
Anormala
Normala
Normala
Normala
Normala
Normala

Isuriaren karga kutsatzailea

LJ, ZO

Normala

Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zeharkakoa
Ingurunea
Zuzenekoa
kutsatzea eta
Zuzenekoa
lurzorua
Zeharkakoa
okupatzea
Zeharkakoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Zuzenekoa
Uren
kutsadura
Zeharkakoa
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Alderdia
Zuzenekoa

Jatorria
LJ
ADM
ZO

Laguntzako jarduera
Administrazioa
Zerbitzu orokorrak

3.3. Ebaluatzeko metodologia
Hiru osasun zentroen ingurumen-alderdien ebaluazioa urtero eta automatikoki egiten da («business
intelligence» motako tresna bati esker), Ingurumeneko aginte-taulan dauden ekitaldiko ingurumenadierazleen emaitzen bidez.
Alderdiak ebaluatzeko metodologia formula honetan oinarritzen da:
E = Larritasuna + Maiztasuna + Joera + Arriskugarritasuna
Baldin eta E 10 baino handiagoa bada, alderdia esanguratsua izango da.
Baldin eta E 10 edo txikiagoa bada, ez da esanguratsua.

Larritasun, Joera, Maiztasun eta Arriskugarritasun bakoitzari zenbakizko balio bat esleitzen zaio,
irizpide hauei jarraikiz:
Larritasuna – Adierazleak aurreko ekitaldiarekiko daukan aldearen ehunekoan oinarrituta
esleitutako balioa.
Emandako balioa
Ehunekoa
0
Negatiboa edo «zero»
1
% 10 edo gutxiago
2
% 20 edo gutxiago
3
% 30 edo gutxiago
4
% 40 edo gutxiago
5
% 50 edo gutxiago
6
% 60 edo gutxiago
7
% 70 edo gutxiago
8
% 80 edo gutxiago
9
% 90 edo gutxiago
10
% 100 edo gutxiago
Joera – Adierazleak aurreko urteekiko daukan joeran oinarrituta esleitutako balioa.
Emandako balioa
Joera
0
Adierazlearen balio absolutua aurreko urtearekiko beherakorra izatea.
1
Adierazlearen balio absolutua aurreko urtearekiko gorakorra izatea.
Maiztasuna – Jarraian azaltzen den balioa ematen zaio, isuriaren edo hondakina kontsumitu edo
sortzeko maiztasunean oinarrituta.
Emandako balioa
Maiztasuna
5
Jarraitua (egunean 3 aldiz baino gehiago)
4
Egunerokoa (egunean 1-3 aldiz)
3
Asterokoa (astean 1-3 aldiz)
2
Hamabosterokoa edo hilerokoa
1
Aldizkakoa (urtean 10 aldiz baino gutxiago)
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Izaera/Arriskugarritasuna - Kontsumitutako substantzien edo sortutako hondakin edo isurien
izaeraren edo arriskugarritasunaren arabera esleitutako balioa.
Emandako
Arriskugarritasuna
balioa
Hondakin arriskutsuak - III. multzoa, horien tratamendua erraustea edo zabortegira
botatzea denean.
5
III. multzoko hondakin arriskutsuak sortzen dituzten produktu kimikoen
kontsumoa.
Hondakin sanitarioak - II. multzoa.
Baliabide naturalen eta energia-baliabideen kontsumoa (ura, gas naturala,
4
energia).
Materialen kontsumoa.
CO2 isurpenak
Isuriaren karga kutsatzailea (fekalak).
3
Hondakin arriskutsuak - III. multzoa, horien tratamenduak materialak eta osagaiak
berreskuratzen dituenean.
Hiri-hondakinen antzekoak, horien tratamendua errausketa denean.
Hiri-hondakinen antzekoak, horien tratamendua zabortegira botatzea denean.
2
Hiri-hondakinen antzekoak, tratamendu berezia behar dutenean (elikadurako
olioak, tamaina handikoak)
1
Hiri-hondakinen antzekoak - I. multzoa, horien tratamendua birziklatzea denean.
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3.4.Galdakao-Usansoloko Ospitalea.
3.4.1. Galdakao-Usansoloko Ospitalearen ingurumen-alderdi esanguratsuak
Galdakao-Usansoloko Ospitalearen 2018ko ebaluazioan, 45 ingurumen-alderdietatik 11k balio
esanguratsua lortu zuten.
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Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko erlazioa

ALDERDIA
Ura
Energiaren
kontsumoa

Material-kontsumoa

Sareko ura
Elektrizitatea
Energia termikoa
Informatikako
kontsumigarriak
Laguntzako eta
sendaketako
materiala

INPAKTUAK

OHARRAK
Justifikatua: uraren, elektrizitatearen eta lurrunaren kontsumoa igo
da, garbitegiko ekoizpena igo delako, 2017an Urdulizko Ospitale
berriari zerbitzu ematen hasi baitzen.

Baliabide naturalak agortzea

Justifikatua: inprimaketako jarduerak gora egin du, maiatzean,
ekainean eta uztailean egindako lan-eskaintza publikoa dela eta.
Baliabide naturalak agortzea eta
hondakinak sortzea

Produktu kimikoak
Isuri atmosferikoak

Gas hozgarriaren
ihesa

Hondakin ezarriskutsuak

Tamaina handikoak
Zitostatikoak

Hondakin arriskutsuak

Fluoreszenteak
Erradiografiak

Kutsadura atmosferikoa
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua
okupatzea
Kutsadura atmosferikoa
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua
okupatzea
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua
okupatzea
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Justifikatua: jarduerak gora egin du
Justifikatua: ez du gora egin, baina ebaluazioan esanguratsu moduan
agertzen da, parafina histologikoaren hornitzailea aldatu delako.
Justifikatua: Galdakao-Usansoloko Ospitaleko hozte-gailuak
matxuratu zirelako.
Justifikatua: datua monitorizatzen hasi da, edukiontzi-unitateetatik
hondakin-kilogramotara igarota.
Justifikatua: Eguneko Ospitaleetako jarduera haztea
Justifikatua: ohiko argiztapenaren ordez LED motakoa jartzea
Justifikatua: erradiodiagnostiko-zerbitzuaren artxiboa garbitu da.

3.4.2.

Jarraipena eta neurketa. Galdakao-Usansoloko Ospitalearen ingurumenalderdiak

Barrualde-Galdakaoko ESIak zenbait ingurumen-alderdi zehaztu ditu, bere ingurumenjokabidearen bilakaeraren jarraipena egin ahal izateko, horiekin lotutako ingurumen-alderdi
esanguratsuei eta lege-eskakizunei dagokienez.
Bilakaera hori neurtzeko eta monitorizatzeko, eta erakundeko osasun zentroen ingurumenarloko informazioa zentralizatuta izateko, guk diseinatutako ingurumeneko aginte-taula bat
daukagu, Business Intelligence motako tresna batean oinarritua, zeinak hilero informazioa
ematen duen online, eta informazio hori laguntzako jarduerari buruzko ratioekin erlazionatzen
duen.
ADIERAZLE OROKORRAK
Energiaren guztizko zuzeneko
kontsumoa

Material-kontsumoa

Ur-kontsumoa guztira
Isuriaren karga kutsatzailea
Hondakinen sorkuntza

Okupatutako azalera (biodibertsitatea)

Berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak

UNITATEAK
MWh
MWh/bisitak
MWh/plantilla
Energia berriztagarriaren kontsumoaren ehunekoa,
guztizko energia-kontsumoari dagokionez.
T
T / mila bisita
T/plantilla
3
m
3
m /bisitak
3
m /plantilla
3
Ekitox/m ko
T
T/bisitak
T/plantilla
2
m
2
m /plantilla
2
m /bisitak
T
T/plantilla
Kg/bisitak

Ondorengo ataletako tauletan Galdakao-Usansoloko Ospitalearen ingurumen-jokabidea
islatzen da. Hauek dira kontuan hartu diren balioak, langile kopuruari (plantilla) eta gure osasun
zentroetara kontsulta bat, errehabilitazioa, proba diagnostiko bat edo ebakuntza bat egitera
etorri diren pertsonei dagokienez (bisitak):
URTEA
2018
2017
2016

PLANTILLA
1539
1527
1534

BISITAK
1.318.883
1.366.329
1.381.604
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Eraginkortasun energetikoa
Galdakao-Usansoloko Ospitaleak energia guztia kogenerazioko planta batetik hartzen du (planta
hori arduratzen da energiaren, berogailuetarako beroaren eta klimatizaziorako hotzaren
horniketaz), eta ur beroa eta lurruna ematen duten galdara osagarrietatik (berogailuetarako,
etxeko ur beroa eta barneko prozesuak, esaterako, garbitegia).
Ospitaleak ez dauka elektrizitatea eta gasa konpainia hornitzaileetatik kontratatuta, zuzenean
ordaintzen baitio kogenerazio planta ustiatzen duen enpresari erabiltzen duen elektrizitate, bero
eta hotzagatik.
Energia ekoizteko aldi bereko modu horrek zenbait abantaila ditu, ohiko hornitzaileak
kontratatzearen aldean:
 Zenbait energia mota aprobetxatzen dira eta, horregatik, ohiko zentral batek baino
errendimendu-ahalmen handiagoa dauka. Aldi berean, horrek hiru abantaila nagusi
dakartza: erregai gutxiago kontsumitzea, ekoizpen-kostu txikiagoa izatea eta ingurumeninpaktua murriztea.
 Energia kontsumitzen den tokian bertan ekoizten da; hala, galera gutxiago daude
garraioagatik eta ospitalearen autonomia handitzen da.
Laguntzako prozesuez gain, ospitaleak zerbitzu orokorretako bi prozesu dauzka, zeinak osasun
zentroaren eskari energetikoa baldintzatzen duten: garbitegia eta sukaldea.
Jarraian, dauden energia-iturrien kontsumoak adieraziko dira:

Elektrizitatea (MWh)
Hozte-energia (MWh)
Berotze-energia (MWh)
Gas naturala (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/bisitak)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/plantilla)
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2018

2017

2016

10.779
1.684
12.246
190
24.899

10.729
1.713
11.179
174
23.797

10.869
1.377
12.742
207
25.195

2018/2017
aldakuntza
%0
-% 2
% 10
%9
%5

0,019

0,017

0,018

%8

16

16

16

%4

Consumo energía
(Mwh)

3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00

2018

1.500,00

2017

1.000,00

2016

500,00

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Energia termikoaren eskariak kontsumo-igoera erregistratu du, nahiz eta 2018an 2berokuntzako
gradu-egunak gutxiago izan diren (2018: 1.433 GD 2017:1472 GD; 2016: 1496 GD); horren arrazoia,
nagusiki, garbitegiko lurrunaren eta ur beroaren kontsumoa igotzea izan da, 2017tik Urdulizko
Ospitaleari ere zerbitzua ematen baitio; gainera, berriz igotzea aurreikusten da, ospitale berriaren
langileak eta jarduera ugaritu baitira.
Gas naturala sukaldeari zerbitzu emateko kontsumitzen da. 2018an hazi egin da, sukaldeko
ekoizpena normalizatu delako; izan ere, 2017an, ohiko kontsumorik txikiena gertatu zen, sukaldea
2 hilabetez itxita egon zelako, eraberritzeko.
2018
Garbitegiko ekoizpena (kg arropa)
Sukaldeko ekoizpena (prestatutako zerbitzuak)

2018/2017
aldakuntza
958.454 950.255
% 16
372.673 416.241
% 13
2017

1.114.177
422.669

2016

Energia berriztagarriaren kontsumoa, guztira
Horrez gain, 2008tik planta fotovoltaikoa dago, eta 100 kW-ko potentzia instalatua dauka; halaber,
2018ko urtarrilean, 500 kW-ko biomasako galdara bat jarri zen martxan.
Jarraian, azken 3 urteotan ekoitzitako energia berriztagarria azalduko dugu, bai eta energia
berriztagarriaren kontsumoaren ehunekoak ere, guztizko energia-kontsumoaren aldean:
2018
90,03
82,53
% 0,69

Biomasatik lortutako energia (MWh)
Ekoitzitako eguzki-energia (MWh)
Energia berriztagarria / guztizko energia (%)

2017
0
94,42
% 0,40

2016
0
80,44
% 0,32

Ehunekoa igotzea espero da biomasa-zentrala puntuan jartzean. Instalazioa konplexua da eta
2018an ez zuen esperotako errendimendua izan.
2

Berokuntzako gradu-egunak: herri bateko neguaren laztasun mailaren adierazlea da; izan ere, batezbesteko
tenperatura eta berokuntzarako nolabaiteko tenperatura erosoa erlazionatzen ditu.
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Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna
Gure jardueraren konplexutasuna dela-eta, Erakundearen materialen katalogoan 15.000 material
desberdin baino gehiago daude eta askotarikoak dira.
Eraginkorrago izateko, materialak 6 multzotan sailkatzen ditugu, halako moldez non informazioa
laburrago eman baitaiteke; hala ere, gure aginte-taulan material bakoitza zehatz-mehatz azter
dezakegu.
Jarraian, kontsumoa adieraziko da, tonatan, material multzoaren arabera:

Materiala

Unitateak

2018

T
T / mila bisita
T/Plantilla
T
Paperezko kontsumigarriak T / mila bisita
T/Plantilla
T
Detergenteak eta garbiketaT / mila bisita
produktuak
T/Plantilla
T
Laguntzako eta sendaketako
T / mila bisita
materiala
T/Plantilla
T
Produktu kimikoak
T / mila bisita
T/Plantilla
T
Mantentze-lanetako
T / mila bisita
kontsumigarriak
T/Plantilla
T
Sendagasak
T / mila bisita
T/Plantilla
T
Guztizko orokorra
T / mila bisita
T/Plantilla

10
0,01
0,01
61
0,05
0,040
98
0,07
0,064
193
0,15
0,13
827
0,63
0,54
0,52
0,0004
0,0003
20
0,015
0,01
1.231
0,93
0,80

Informatikako
kontsumigarriak

2017
6
0,005
0,004
69
0,05
0,045
96
0,07
0,063
195
0,14
0,13
838
0,61
0,55
1,03
0,0008
0,0007
19
0,014
0,01
1.237
0,91
0,81

2016
0,11
0,0001
0,00007
62
0,04
0,040
103
0,07
0,067
195
0,14
0,13
17
0,01
0,01
0,82
0,0006
0,0005
19
0,014
0,01
397
0,29
0,26

2018/2017
aldakuntza
% 64
% 70
% 63
-% 10
-% 7
-% 11
%2
%6
%2
-% 1
%2
-% 2
-% 1
%2
-% 2
-% 49
-% 47
-% 49
%5
%9
%4
%0
%3
-% 1

Hazkunde esanguratsuena hauetan izan da:
Tonerraren kontsumoa, inprimaketako jarduerak gora egin duelako, maiatzean, ekainean eta
uztailean egindako lan-eskaintza publikoa dela eta.
Laguntzako eta sendaketako materiala, osasun-arloko jarduera hazi delako; batez ere,
eskularru ez-esterilen, orratz hipodermikoen, aposituen eta xiringen erabilera areagotu da.
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Uraren kontsumoa
2018
Guztizko ur-kontsumoa (m3)
Ur-kontsumoa (m3/bisitak)
Ur-kontsumoa (m3/plantilla)

116.510
0,09
76

2017

2016

113.216
0,08
74

115.991
0,08
76

2018/2017
aldakuntza
%3
%7
%2

Agua (m3)

15.000,00
10.000,00

2018
2017

5.000,00

2016
0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018an, uraren kontsumoa 3.294 m3 igo da, hots, 2017an baino % 3 gehiago da; garbitegiko uraren
kontagailuek 3.280 m3-ko igoera erregistratu zuten 2018an eta, horri esker, badakigu igoera hori
prozesu horretan jarduera areagotu delako dela, 2017tik Urdulizko Ospitaleko arropa ere garbitzen
baitu.
Isuriaren karga kutsatzailea
Galdakao-Usansoloko Ospitaleak, laborategiaren moduko zerbitzuak izateagatik konplexuagoa
denez, analitikak egin behar ditu hiru hilabetean behin. 2018ko analisi guztiak legeak ezarritako
mugen barruan egon ziren. Jarraian, hiru hilean behingo analitiken emaitzak jasotzen dira, bai eta
Galdakao-Usansoloko Ospitalearen isurien karga kutsatzailearen laburpena ere, azken hiru

equitox/m3

urteotako kontsumoaren arabera. 3
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Carga/m3

3

3

Toxikotasuna
(equitox/m3)

2018

2017

2016

7,8

15,5

8,3

Isuriaren karga kutsatzailea (ekitox) kalkulatzeko, fotobakteriekiko toxikotasuna (ekitox/m3) erabiltzen da;

parametro hori Bilboko uren partzuergoak (EDAR Galindo) egindako hiru hilean behingo analitikan lortzen da.
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Isuriaren karga kutsatzailea (ekitox)

2018

2017

2016

904.668

1.756.180

878.743

2018/2017
aldakuntza
-% 49

Hondakinak
Ospitalean sortutako hondakinak behar bezala kudeatzeko, kontuan hartu behar da gaur egun EAEn
indarrean dagoen hondakin sanitarioen sailkapena, martxoaren 3ko 21/2015 Dekretuak (Euskal
Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa) onartua. Sailkapen horren
laburpena kontsulta daiteke eranskinean (ikus 68. or.).
Erkidegoko sailkapen eta araudi horrez gain, araudi horrek arautzen ez dituen beste hondakin
batzuk sortzen ditugu; arriskutsuak eta ez-arriskutsuak dira eta Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei
buruzko Legeak (uztailaren 28ko 22/2011 Legea) arautzen ditu. Estatuko sailkapen horren
laburpena eta horren azken helmuga kontsulta daiteke eranskinean (ikus 68. or.)
Taula honetan, Galdakao-Usansoloko Ospitalean sortzen diren hondakin mota guztien urteko
guztizko ekoizpenaren emaitzak jaso dira, Estatuko sailkapenaren arabera (22/2011 Legea), bai eta
datuak ere, langile kopuruaren (plantilla) eta kontsultan, errehabilitazioan, proba diagnostikoetan
eta ebakuntzetan artatutako pazienteen kopuruaren (bisitak) arabera haztatuak.

Unitateak
T
Hondakin ez-arriskutsuak Kg / bisitak
T / plantilla
T
Hondakin arriskutsuak
Kg / bisitak
T / plantilla
T
Hond. guztira
Kg / bisitak
T / plantilla

2018
954
0,72
0,62
216
0,16
0,13
1.161
0,88
0,75

2017
10234
0,73
0,65
206
0,15
0,13
1.229
0,90
0,81

2016
938
0,68
0,61
197
0,14
0,13
1.135
0,82
0,74

2018/2017
aldakuntza
-% 7
-% 3
-% 8
%1
%4
%0
-% 6
-% 2
-% 6

Neurketa orokorrari begiratuta, hondakin gutxiago sortu diren arren, 2018an hondakin arriskutsuen
sorrera % 1 igo zen; hain zuzen ere, 2018an, Erradiodiagnostikoko Zerbitzuko erradiografien
artxiboa garbitu eta 2,71 tona inguru bota ziren.

4

Datua beste memorietatik desberdina da, pisaketa egokitu baita, 2017ko ekainean erregistratzen hasi ziren
hondakin handiak barne hartzeko.
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Biodibertsitatea
Ospitalearen azalera5 ez da handiagotu 2018an; honako hau da:

Okupatutako azalera (m2)
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Plantilla
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Bisitak

2018

2017

2016

86.511
56
0,066

86.511
57
0,063

86.511
56
0,052

2018/2017
aldakuntza
%0
-% 1
%4

Biodibertsitatean daukan inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin, Ospitalearen inguruan lorategiak
daude; horri esker, aldaketa ekosistemiko mailakatua egiten da osasun zentroko instalazioen eta
landa- eta baso-ingurunearen artean.
Erakundearen jardueraren arloan, ez dago IUCN erakundearen kategorien barruan edo Estatuko
zerrendetan dagoen espezierik.

5

2

Aurreko memoria batzuetan, azaleraren datua 72.000 m -koa zen; ikerketa berri bati esker, datu hori zuzendu
da.
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Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak, guztira
Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa ISO 14064 arauren arabera kalkulatu eta ziurtatu
da.
Galdakao-Usansoloko Ospitalearen isurien iturri nagusiak, batetik, energia-kontsumoak egindako
zeharkako isuriak dira (kogenerazio-zentraletik eta sare elektrikotik). Bestetik, pazienteei ematen
zaizkien sendagasek egindako zuzeneko isuriak daude, esaterako, N2O eta CO2 gasak.

2018
Zuzeneko isuriak

Zeharkako isuriak

Sukaldeko isuriak
Hozgarriaren ihesen isuriak
Sendagasen isuriak
Multzo elektrogenoaren isuriak
Ibilgailuaren isuriak
Guztira
Kogenerazioko zentralaren isuriak
Elektrizitate isuriak
Guztira

Isuriak, guztira
Isuriak, guztira (T /plantilla)
Isuriak, guztira (Kg/bisitak)
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35
130
656
6,3
10
837
7.683
147
7.830
8.667
5,6
6,6

2017
32
20
691
6,0
12
761
7.222
174
7.396
8.157
5,3
6,0

2013
35
11
872
6,3
11
936
6.646
537
7.184
8.120
5,3
5,4

2017/2016
aldakuntza
%8
% 549
-% 5
%6
-% 10
% 10
%6
-% 16
%6
%6
%5
% 10

9.000

900

8.000

Emisiones indirectas (Tn CO2 eq.)

800
700

600
500
400

2018

300

2017

200

2013

100

6.000
5.000
4.000
2018

3.000

2017

2.000

2013

1.000
-

E. Central
Cogeneración

Total

E. Vehículos

E. Grupo Electrógeno

E. Gases medicinales

E. Fugas refrigerante

E. Cocina

-

7.000

E. Electricidad

Emisiones directas (Tn CO2 eq.)

1.000

Nagusiki, isuriak ospitalearen energia termikoaren kontsumoa igo delako areagotu dira, hots,
garbitegiko ekoizpena igo delako. Gainera, hozte-gailuetako batek gas hozgarriaren isuria izan zuen
matxura batengatik.
Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web-orrian.
Airera doazen beste isuri batzuk
Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuei buruzko taula
ikus daiteke, kopurua gramo eta kilogramotan adierazita.
2018
Bestelako isurpenak

SO2 (kg)
NOx (kg)
PM (gr)

2017

0,82
0,16
69

0,75
0,15
63

2018/2017
aldakuntza
0,89
-% 16
0,18
-% 16
75
-% 16

2016

Ez daukagu 2018rako konbertsio-faktorearen balioa; horregatik, ez dira kalkulatu kontsumo
elektrikoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuk.
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3.5.Gernika-Lumoko Ospitalea
3.5.1. Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-alderdi esanguratsuak
Gernika-Lumoko

Ospitalearen

2017ko

ebaluazioan,

esanguratsua lortu zuten.
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ingurumen-alderdietatik

15ek

balio

Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko erlazioa
ALDERDIA
Ura

Materialkontsumoa

Isuri
atmosferikoak

Sareko ura
Informatikako
kontsumigarriak
Detergenteak eta garbiketaproduktuak
Produktu kimikoak
Laguntzako eta sendaketako
materiala
Argindarraren ondoriozko
isuriak
Gas hozgarriaren ihesa
Higienekoak eta sanitarioak

Hondakin ezarriskutsuak

Sendagaiak
Papera, kartoia
Errefusa
Tamaina handikoak

Hondakin
arriskutsuak

Hondakin zitostatikoak
Hondakin biosanitarioak

INPAKTUAK

OHARRAK

Baliabide naturalak agortzea

Justifikatua: deskargatzeko ponpa matxuratuta.
Justifikatua: inprimaketako jarduerak gora egin du, maiatzean, ekainean
eta uztailean egindako lan-eskaintza publikoa dela eta.

Baliabide naturalak agortzea eta
hondakinak sortzea

Justifikatua: kontsumo igoera (2016koaren oso antzekoa) biltegiko stocka
betetzeagatik gertatu da.
Justifikatua: jardueraren igoera.

Justifikatua: ekitaldi honetan, Penintsulako energia-nahasketa askoz ere
Kutsadura atmosferikoa, berotegihandiagoa da (0,28 kg CO2 kWh-ko; aurreko ekitaldian, berriz, 0,15 kg)
efektua eta klima-aldaketa
Justifikatua: hozte-gailua matxuratu delako.
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua Justifikatua: erretiratzeko maiztasuna igo da, urtean 184 izatetik, 312
okupatzea
izatera.
Kutsadura atmosferikoa
Justifikatua: jardueraren igoera.
Ingurunearen kutsadura
Justifikatua: lehen, udalaren zabor-sistemak jasotzen zituen hiri-hondakin
Kutsadura atmosferikoa
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua solidoak eta ez zegoen sortutako hondakinei buruzko daturik.
okupatzea
Justifikatua: aldizka sortzen dira, irailean eta azaroan, medikazioa
Kutsadura atmosferikoa
emateagatik edo zitostatikoen ponpa kentzeagatik (guztira, 1,64 kg sortu
dira).
Ingurunea kutsatzea eta lurzorua
Justifikatua: jardueraren igoera.
okupatzea
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3.5.2. Jarraipena eta neurketa: Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-adierazleak
Ondorengo taula honetan adierazi ditugu Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-jokabidearen
bilakaeraren jarraipena egiteko zehaztutako adierazleak, horien ingurumen-alderdi esanguratsuen
eta horiekin lotutako lege-eskakizunen arabera:
ADIERAZLE OROKORRAK

UNITATEAK
MWh
MWh/bisitak
MWh/plantilla
T
T / mila bisita
T/plantilla
m3
m3/bisitak
m3/plantilla
T
T /bisitak
T /plantilla
m2
m2/plantilla
m2/bisitak
T
T /plantilla
Kg/bisitak

Energiaren guztizko zuzeneko kontsumoa

Material-kontsumoa

Ur-kontsumoa guztira

Hondakinen sorkuntza

Okupatutako azalera (biodibertsitatea)

Berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak

Nabarmendu behar da 2018an elektrizitatearen, gasaren eta uraren kontsumoa analizatzeko
gailu bat jarri zela martxan Gernika-Lumoko Ospitalean; horri esker, osasun zentroa modu
jarraituan eta denbora errealean monitorizatu dezakegu eta denbora-tarte laburretan azter
dezakegu hobetzeko ekintzen aurrean osasun zentroak daukan erantzuna.
Ondorengo atal hauetako tauletan, Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-jokabidea islatzen da.
Hauek dira kontuan hartu diren balioak, langile kopuruari (plantilla) eta gure osasun zentroetara
kontsulta bat, errehabilitazioa, proba diagnostiko bat edo ebakuntza bat egitera etorri diren
pertsonei dagokienez (bisitak):
URTEA
2018
2017
2016

PLANTILLA
46
46
39
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BISITAK
170.688
161.114
181.760

Eraginkortasun energetikoa
Jarraian, dauden energia-iturrien kontsumoak adieraziko dira:

Argindarra (MWh)
Gas naturala (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/bisitak)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/plantilla)

2018

2017

2016

1.476
1.733
3.209

1.411
1.598
3.009

1.240
1.680
2.920

2017/2016
aldakuntza
%5
%8
%7

0,02

0,02

0,02

%1

70

65

75

%7

Energía (Mwh)

500
400
300

2018

200

2017
2016
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0
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7

8

9
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11

12

Energia-kudeatzaileari esker, badakigu Gernika-Lumoko Ospitalearen balantze elektrikoa
ondorengo grafiko honetan adierazitakoa dela; energia elektrikoa % 5 igo da, klimatizazioaren eta
hozte-gailuen eskariari erantzuteko.
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Kontuan hartuta energia-kontsumoaren igoera eta kontsumo-analisien tresna aprobetxatuz,
eraikineko klimatizazio-jarraibideak hobetzen saiatuko gara.
Gernika-Lumoko Ospitalean ez dago energia berriztagarrien iturririk; alabaina, elektrizitatea
nagusiki iturri berriztagarrietatik dator (% 36), elektrizitatearen enpresa hornitzailearen fakturaren
arabera.
Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna
Jarraian, kontsumoa adieraziko da, tonatan, material multzoaren arabera:
Materiala

Unitateak

T
T/Plantilla
T / mila bisita
T
Paperezko
T/Plantilla
kontsumigarriak
T / mila bisita
Detergenteak eta T
garbiketaT/Plantilla
produktuak
T / mila bisita
T
Laguntzako eta
sendaketako
T/Plantilla
materiala
T / mila bisita
T
Produktu kimikoak T/Plantilla
T / mila bisita
T
Mantentze-lanetako
T/Plantilla
kontsumigarriak
T / mila bisita
T
Sendagasak
T/Plantilla
T / mila bisita
T
Guztizko orokorra T/Plantilla
T / mila bisita
Informatikako
kontsumigarriak

2018

2017

0,021
0,00045
0,00012
2,0
0,04240
0,011
6,9
0,15033
0,041
235
5,10965
1,38
0,5
0,01165
0,0031
0,06
0,0013770
0,0004
245
5,3159
0,031

0,014
0,00031
0,00009
2,1
0,04501
0,013
5,8
0,12587
0,036
212
4,60216
1,31
0,2
0,00518
0,0015
0,08
0,0016417
0,0005
220
4,7802
0,030

2016
0,016
0,00040
0,00009
2,0
0,05107
0,011
6,7
0,17167
0,037
191
4,89749
1,05
0,6
0,01454
0,0031
0,09
0,0023003
0,0005
0,03
0,0007246
0,0002
200
5,1382
0,028

2018/2017
aldakuntza
% 45
% 45
% 37
-% 6
-% 6
-% 11
% 19
% 19
% 13
% 11
% 11
%5
% 125
% 125
% 112
-% 16
-% 16
-% 21

% 11
% 11
%5

Materialen kontsumoari dagokionez, igoera esanguratsuena tonerraren kontsumoan egon da; izan
ere, lan-eskaintza publikoagatik, gehiago inprimatu da.
Laguntzako eta sendaketako materiala ere gehiago erabili da, jardueraren hazkundeagatik.
Ezohikoagoa da garbiketako produktuen eta produktu kimikoen kontsumoaren igoera, baina,
2016ko kontsumoekin alderatuta, antzekoak dira; horregatik, kontsumoaren igoera biltegiko stocka
betetzearen ondoriozkoa izan daiteke.
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Uraren kontsumoa
2018
Guztizko ur-kontsumoa (m3)
Ur-kontsumoa (m3/bisitak)
Ur-kontsumoa (m3/plantilla)

2017

1.884
0,01
40,95

2016

1.694
0,01
36,83

1.509
0,01
38,70

2018/2017
aldakuntza
% 11
%5
% 11
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Agua (m3)
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Ur-kontsumoaren igoera puntuala hauteman zen 2018ko uztailetik aurrera; hala, 1.000 l eta 2.000 l
arteko kontsumoak erregistratu ziren. Azaroan, ohi kanpoko kontsumo horiek modu jarraituagoan
erregistratu ziren eta, horri esker, jatorria matxuratutako deskarga-ponpa batean zegoela ikusi ahal
izan zen.
Hondakinak
Estatuko legeriaren sailkapenaren arabera, zeina eranskinean kontsulta daitekeen (ikus 68. or.).
Azken hiru urteotan Gernika-Lumoko Ospitalean sortutako hondakinen kopurua (T) hau izan da:
Sailkapena
Hondakin ezarriskutsuak
Hondakin
arriskutsuak
Guztira

Mota
T
Kg / bisitak
T / plantilla
T
Kg / bisitak
T / plantilla
T
Kg / bisitak
T / plantilla

2018
29,68
0,174
0,645
2,080
0,0129
0,0452
31,76
0,17
0,81

2017

2016

14,01
0,087
0,305
2,900
0,0180
0,0630
16,91
0,10
0,37

0,20
0,001
0,005
2,000
0,0110
0,0513
2,2
0,01
0,06

2018/2017
aldakuntza
% 112
% 100
% 112
-% 28
-% 28
-% 28
% 88
% 66
% 122

Hondakin ez-arriskutsuen kontsumoa modu esanguratsuan igo da, hiri-hondakin solidoak eta
hondakin handiak udalaren zabor-sistemaren bidez biltzen zirelako eta, horregatik, ez genuen
ekoizpen-daturik. Gorako joera garbia ikusten da: 2016an, bilketa udalaren esku zegoen erabat;
2017ko uztailean, kudeatzaile bat hasi zen hondakin horiek biltzen; eta 2018an, berriz, urteko
guztizko ekoizpenaren datuak ditugu. Hori guztia ikusita, 2018 izango da etorkizunerako
erreferentzia.
Sendagaien hondakinak eta hondakin biosanitarioak ere ugaritu dira, baina osasun zentroaren
jarduerarekin bat etorriz.
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Biodibertsitatea
Gernika-Lumoko Ospitalea ingurune urbanizatuan dago; beraz, ez du eraginik biodibertsitatean.
Ospitalearen azalera6 okupatua ez da areagotu 2018an; honako hau da:

Okupatutako azalera (m2)
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Plantilla
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Bisitak

2018

2017

2016

14.500
315
0,08

14.500
315
0,09

14.500
372
0,08

2018/2017
aldakuntza
%0
%0
-% 6

Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak, guztira
Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa ISO 14064 arauren arabera kalkulatu eta ziurtatu
da.
Gernika-Lumoko Ospitalearen isuri-iturri nagusiak, batetik, berokuntzarako gas naturalaren
galdarak isuritakoak eta, bestetik, sarearen energia elektrikoaren kontsumoak zeharka isuritakoak
dira.

Gasezko berokuntzaren isuriak
Hozgarriaren ihesak
Sendagasen isuriak
Zuzeneko isuriak
Multzo elektrogenoaren isuriak
Ibilgailuaren isuriak
Guztira
Argindare isuriak
Zeharkako isuriak
Guztira
Berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak
Isuriak, guztira (T/plantilla)
Isuriak, guztira (Kg/bisitak)

2018

2017

2013

315
183
0,2
3
3
505
413
413
918
20
5,4

291
87
37
3
4
422
212
212
634
14
3,9

271
0
0
3
3
277
145
145
422
11
3,5

2018/2017
aldakuntza
%8
% 111
-% 99
%3
-% 22
% 20
% 95
% 95
% 45
% 45
% 37

2018an, atmosferara 284 tona CO2 gehiago isuri dira. Horren arrazoi nagusia, batetik, matxuratu
zen hozte-gailuaren isuria da eta, bestetik, gure hornitzailearen Penintsulako energia-nahasketaren
igoera, zeina ekitaldi honetan askoz ere handiagoa izan den, hots, 0,28 kg CO2 kontsumitu dira,
aurreko ekitaldiko 0,15 kg-en aldean. Penintsulako eskari energetikoa estaltzeko, gure hornitzaileak
ziklo konbinatuko eta ikatzezko zentralek ekoitzitako energia gehiago erabili du, eta energia nuklear
eta/edo berriztagarri gutxiago.
Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web-orrian.
Bestelako aireratzeak
Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuei buruzko taula
ikus daiteke, kopurua gramo eta kilogramotan adierazita.
6

2

Aurreko memoria batzuetan, azaleraren datua 5.000 m -koa zen; ikerketa berri bati esker, datu hori zuzendu
da.
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2018
Bestelako isurpenak

SO2 (kg)
NOx (kg)
PM (gr)

1,5
626
7,5

2017
1,4
577
6,9

2018/2017
aldakuntza
1,4
%8
607
%8
7,2
%8

2016

Ez daukagu 2018rako konbertsio-faktorearen balioa; horregatik, ez dira kalkulatu kontsumo
elektrikoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuk.

3.6.Durangoko Anbulatorioa
3.6.1. Durangoko Anbulatorioko ingurumen-alderdi esanguratsuak
Durangoko Anbulatorioko 2018ko ebaluazioan, ingurumen-alderdietatik 7k balio esanguratsua
lortu zuten.

37

Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko erlazioa
ALDERDIA
Uraren kontsumoa Ura
Energiaren
kontsumoa

Elektrizitatea

Materialkontsumoa

Paper-kontsumoa
Laguntzako eta
sendaketako
materiala

Isuri atmosferikoak Elektrizitate isuriak
Beste nahasketa
batzuk
Hondakin ezarriskutsuak

Papera/kartoia
Tonerra

Hondakin
arriskutsuak

Zitostatikoak eta
zitotoxikoak

INPAKTUAK
Baliabide naturalak
agortzea
Baliabide naturalak
agortzea

OHARRAK
Ez justifikatua
Ez justifikatua

Baliabide naturalak
agortzea eta hondakinak Justifikatua: biltegian stocka betetzea.
sortzea
Justifikatua: ekitaldi honetan,
Kutsadura atmosferikoa,
Penintsulako energia-nahasketa askoz
berotegi-efektua eta
ere handiagoa da (0,28 kg CO2 kWh-ko;
klima-aldaketa
aurreko ekitaldian, berriz, 0,15 kg)
Justifikatua: obra azaroan eta
abenduan egin zen
Justifikatua: lehenago ez ziren astunak
Ingurunearen kutsadura
jasotzen
Justifikatua: lehenago ez ziren astunak
jasotzen
Justifikatua: aldian behin biltzen dute
Ingurunea kutsatzea eta
medikazioaren hornitzaileek (0,75 kg
lurzorua okupatzea
ekainean).

3.6.2. Jarraipena eta neurketa. Durangoko Anbulatorioko ingurumen-adierazleak
Ondorengo taula honetan adierazi ditugu Durangoko Anbulatorioaren ingurumen-jokabidearen
bilakaeraren jarraipena egiteko zehaztutako adierazleak, horien ingurumen-alderdi esanguratsuen
eta horiekin lotutako lege-eskakizunen arabera:
ADIERAZLE OROKORRAK

UNITATEAK
MWh
MWh/bisitak
MWh/plantilla
T
T / mila bisita
T/plantilla
m3
m3/bisitak
m3/plantilla
T
T /bisitak
T /plantilla
m2
m2/plantilla
m2/bisitak
T
T /plantilla
Kg/bisitak

Energiaren guztizko zuzeneko kontsumoa

Material-kontsumoa

Ur-kontsumoa guztira

Hondakinen sorkuntza

Okupatutako azalera (biodibertsitatea)

Berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak
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Ondoko atal hauetako tauletan, Durangoko Anbulatorioaren ingurumen-jokabidea islatzen da.
Hauek dira kontuan hartu diren balioak, langile kopuruari (plantilla) eta gure osasun zentroetara
kontsulta bat, errehabilitazioa, proba diagnostikoa edo ebakuntza egitera etorri diren pertsonei
dagokienez (bisitak):
URTEA
2018
2017
2016

PLANTILLA
19
19
21

BISITAK
129.292
134.609
133.261

Eraginkortasun energetikoa
Jarraian, dauden energia-iturrien kontsumoak adieraziko dira:

Consumo energía
(Mwh)

Argindarra (MWh)
Gas naturala (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/bisitak)
Zuzeneko energia-kontsumoa guztira
(MWh/plantilla)

2018

2017

2016

93
287
380
0,0029

89
291
380
0,0028

107
254
361
0,0027

20

20

17

70
60
50
40
30
20
10
0

2018/2017
aldakuntza
%5
-% 1
% 0,10
%4
% 0,10

2018
2017
2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Energia elektrikoaren kontsumoa justifikaziorik gabe igo da; horregatik, kontsumoa hobetzeko
neurriak hartu beharko dira 2019an.
Anbulatorioan ez dago energia berriztagarrien iturririk; alabaina, argindarra nagusiki iturri
berriztagarrietatik dator (% 36), elektrizitatearen enpresa hornitzailearen etiketa elektronikoetan
dauden datuen arabera.
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Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna
Jarraian, kontsumoa adieraziko da, tonatan, material multzoaren arabera:
Materiala

Unitateak

2018

T
T/Plantilla
T / mila bisita
T
T/Plantilla
T / mila bisita
T
T/Plantilla
T / mila bisita
T
T/Plantilla
T / mila bisita
T
T/Plantilla
T / mila bisita

Informatikako
kontsumigarriak
Paperezko
kontsumigarriak
Laguntzako eta
sendaketako materiala
Mantentze-lanetako
kontsumigarriak
Guztizko orokorra

2017

0,018
0,00096
0,00014
1,6
0,083
0,012
3,9
0,206
0,03
0,01
0,0004
0,0001
5,52
0,2908
0,0022

2016

0,017
0,00092
0,00013
1,3
0,069
0,010
3,0
0,155
0,02
0,02
0,0009
0,0001
4,29
0,2256
0,0017

0,016
0,00077
0,00012
2,0
0,096
0,015
3,4
0,163
0,03
0,01
0,0007
0,0001
5,46
0,2601
0,0020

2018/2017
aldakuntza
%5
%5
%9
% 21
% 21
% 26
% 33
% 33
% 38
-% 57
-% 57
-% 55
% 29
% 29
% 34

Tonerraren, paperaren eta laguntzako eta sendaketako materialaren kontsumoaren igoera biltegian
stocka betetzeagatik gertatu da; ikus daitekeen moduan, kontsumoa 2016koaren antzekoa da.
Ur-kontsumoa
2018
Guztizko ur-kontsumoa (m3)
Ur-kontsumoa (m3/bisitak)
Ur-kontsumoa (m3/plantilla)

2017

447
0,0035
24

423
0,0031
22

2016
452
0,0034
22

2018/2017
aldakuntza
%6
% 10
%6

Agua(m3)

150
100

2018
2017

50

2016

0
1

2

3

4

Uraren kontsumoa justifikaziorik gabe igo da; horregatik, kontsumoa hobetzeko neurriak hartu
beharko dira 2019an.
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Hondakinak
Estatuko legeriaren sailkapenaren arabera (ikus sailkapena 62. orrialdeko eranskinean), Durangoko
Anbulatorioan azken hiru urteotan hondakin kopuru hau (T) sortu da:
Sailkapena

Hondakin ez-arriskutsuak

Hondakin arriskutsuak

Guztira

2016

2018/2017
aldakuntza

0,03

0,02

% 35930

0,07

0,00

0,00

% 37412

T / plantilla

0,47

0,00

0,00

% 35930

T

0,03

0,03

0,02

-% 1

Kg / bisitak

0,00

0,00

0,00

%3

T / plantilla

0,00

0,00

0,00

-% 1

T

9,04

0,06

0,03

% 16025

Kg / bisitak

0,07

0,00

0,00

% 16688

T / plantilla

0,48

0,00

0,00

% 16025

Mota

2018

T

9,01

Kg / bisitak

2017

Hondakin ez-arriskutsuen igoera handiaren arrazoia hau da:
- Kudeatzaile bat hasi da paperaren eta kartoiaren bilketa monitorizatzen eta, 2018an, 3,63 tona
bildu dira; hemendik aurrera, paperezko hondakinen sorreraren bilakaera ikusi ahalko dugu.
- Azaroan eta abenduan sortutako obra-hondakinak (5.32 tona).
Biodibertsitatea
Durangoko Anbulatorioa ingurune urbanizatuan dago; beraz, ez du eraginik biodibertsitatean.
Anbulatorioaren azalera okupatua ez da areagotu 2018an; honako hau da:
2018
Okupatutako azalera (m2)
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Plantilla
Lurzoruaren okupazioa (m2) / Bisitak

2017

2018/2017
aldakuntza

2016

1.700

1.700

1.700

%0

89

81

81

% 11

0,013

0,013

0,013

%4

Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak, guztira
Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa bezala, Durangoko anbulatorioko inbentarioa ere
ISO 14064 arauaren bidez kalkulatzen da.
Durangoko anbulatorioaren isuri-iturri nagusiak, batetik, berokuntzarako gas naturalaren galdarak
isuritakoak eta, bestetik, sarearen energia elektrikoaren kontsumoak zeharka isuritakoak dira.
2017tik 2018ra, atmosferara 13 tona CO2 gehiago isuri dira. Horren arrazoi nagusia gure
hornitzailearen Penintsulako energia-nahasketaren igoera izan da, zeina ekitaldi honetan askoz ere
handiagoa izan den, hots, 0,28 kg CO2 kontsumitu dira, aurreko ekitaldiko 0,15 kg-en aldean.
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Penintsulako eskari energetikoa estaltzeko, gure hornitzaileak ziklo konbinatuko eta ikatzezko
zentralek ekoitzitako energia gehiago erabili du, eta energia nuklear eta/edo berriztagarri gutxiago.
2018/2017
2018
2017
2016
aldakuntza
Gasezko berokuntzaren isuriak
52
53
46
-% 1
Zuzeneko isuriak
Ibilgailuaren isuriak
1,5
1,5
2,5
%1
Guztira
54
54
49
-% 1
Zeharkako isuriak
Elektrizitate isuriak
26
13
19
% 101
Berotegi-efektuko gasen guztizko isuriak
80
80
67
67
Urteko isuriak, guztira (T /plantilla)
4,2
4,2
3,6
3,2
Urteko isuriak, guztira (T /bisitak)
0,6
0,6
0,5
0,5
Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web-orrian.
Bestelako aireratzeak
Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuei buruzko taula
ikus daiteke, kopurua gramotan eta kilogramotan adierazita.
2018
SO2 (kg)
Bestelako isurpenak NOx (kg)
PM (gr)

2017

0,25
104
1,23

0,25
105
1,25

2018/2017
aldakuntza
0,22
-% 1
92
-% 1
1,09
-% 1

2016

Ez daukagu 2018rako konbertsio-faktorearen balioa; horregatik, ez dira kalkulatu kontsumo
elektrikoaren ondorioz airera egindako beste isuri batzuk.
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3.7. Sektoreko erakundeekin alderaketa
Jarraian, gure bi ospitaleen datuak agertzen dira, Osakidetzaren sarekoak izanik ISO 14001 arauan
ziurtagiria daukaten beste ospitale batzuen datuekin alderatuta.
Adierazle energetikoak

kWh/m2/lan-eguna
2018
2017

1,11
1,14

Hospital 3

1,06
1,01

Hospital 2
0,70
0,72

Hospital 1

0,66
0,65

Hospital Galdakao-Usansolo

0,61
0,57

Hospital Gernika Lumo
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Hala Galdakao-Usansoloko Ospitaleak nola Gernika-Lumoko Ospitaleak gainerako ospitaleek baino
energia-kontsumo txikiagoa daukate, eguneko 0,6 kWh/m2 inguru.
Adierazi behar da alderaketa egiteko garbitegiaren energia-kontsumoa kendu dela, gainerako
ospitaleetan ez baitute industria-prozesu hori.
Uraren adierazlea
2018
2017

litro/m2/lan eguna
4,04

Hospital 1

6,00

4,15
4,32

Hospital 2

3,80
3,85

Hospital 3

3,21
3,59

Hospital Galdakao-Usansolo
0,36
0,32

Hospital Gernika Lumo

0

1

2

3

4

5

6

7

Galdakao-Usansoloko Ospitaleak 3,21 litro/m2 kontsumitu zituen eguneko, hots, gainerako
ospitaleek baino gutxiago, zeinak 4 litro/m2 eguneko kontsumitu zuten. Alde nabarmenarekin,
Gernika-Lumoko Ospitaleak dauka kontsumorik txikiena, 0,36 litro/m2 eguneko; horren arrazoia da
ez duela ospitaleratzerik, ez eta zerbitzu oso konplexurik ere, eta, ondorioz, ur-kontsumoari
dagokionez anbulatorio baten antzeko jokabidea dauka.

43

Hondakinen adierazleak
2018

biosanitario kg/konplexutasuna

2017
Hospital 2

9,31

4,16
6,12
6,13

Hospital 3
4,22
4,27

Hospital Galdakao-Usansolo

3,36
2,99

Hospital Gernika Lumo
1,66
1,93

Hospital 1
0

2

4

6

8

10

Konplexutasunaren balioa ospitale bakoitzerako kalkulatzen da, paziente erabiltzaileen ezaugarri
multzo erlazionatu baina oso desberdinean oinarrituta (barne hartzen du gaixotasunaren
larritasuna, pronostikoa, tratamenduaren zailtasuna, jarduketa medikoaren premia eta baliabidekontsumoaren intentsitatea).
Hondakinei dagokienez, alde handia dago osasun zentroen artean: Galdakao-Usansoloko Ospitaleak
4 kg hondakin sortzen ditu konplexutasunagatik, eta Gernika-Lumoko Ospitaleak, berriz, 3,36 kg;
azken kopuru hori handia da, kontuan hartuta Gernika-Lumoko Ospitaleak beste osasun zentro
guztiek baino konplexutasun txikiagoa daukala.

3.8.

Hornitzaile eta azpikontratisten ingurumen-kudeaketa

Barrualde-Galdakao ESIak, bere jardueren ondorioz, inguruneari eragin esanguratsua egiten dioten
ingurumen-alderdiak kontrolatzen ditu, baina, horrez gain, hornitzaileek bere izenean
gauzatutakoak ere kontrolatzen ditu, eta bizi-zikloaren ikuspegia txertatzen du.
Jarduera horietan kontrol handiagoa izateko, erosketen eta kontratazioen espedienteetan
ingurumen-alderdiak sartzen saiatzen gara.
2018an, gure erakundeak 29 erosketa- eta kontratazio-espediente sinatu zituen, eta horietatik 25ek
ingurumen-alderdiak zeuzkaten.
Espediente horiek, besteak beste, hauek barne hartzen zituzten: ekodiseinuko edo ekoetiketa
ekologikoren bateko irizpideak, ontziratzeko irizpideak, energia-kontsumoari buruzkoak, bizizikloaren azterketa eta kontsumoa gehiago aprobetxatzeko gailuak sartzea.

Gure espedienteetan barne hartutako ekoetiketa batzuen adibideak
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Gainera, gure hornitzaile eta azpikontratistei eskatzen dizkiegun administrazio-klausulen eta
kontratazio-baldintzen agiriaren barruan, gauzatzeari buruzko zenbait ingurumen-alderdi sartzen
dira, esaterako, prestazioa edo obra gauzatzean ahalik eta gehien errespetatuko dela ingurumena.
Zerbitzuen oinarri teknikoetan xedapen bat gehitzen dugu, esanaz kontratistak bere gain hartzen
duela kontratuaren xede diren jardueren ondorioz sortutako hondakin guztien jabetza eta
kudeaketa (indarrean dagoen legeriaren arabera).
Era berean, Barrualde-Galdakao ESIak kontratatutako enpresa guztiei ingurumen-politika berria
jakinarazten zaie, gure Erakundeak ingurumenarekin eta ingurumena hobetzearekin daukan
konpromisoaren berri emateko. Hala, agiri batzuk sinatzeko eskatzen diegu, haien konpromisoa eta
kontratu hau arautzen duten agirietan eskatutako ingurumen-betekizunak betetzen dituztela
erakusteko.

4. INGURUMEN-KUDEAKETAKO PROGRAMAK
ESI Jasangarria Proiektua 2017-2020 Plan Estrategikoaren laugarren ardatz estrategikoaren barruan
kokatzen da eta funtsezko 5 arlotan oinarritzen da; horietako bakoitzaren barruan, zenbait helburu
proposatzen dira eta, horiek gauzatzeko, ekintzak programatzen dira.

Lidergoa,
gardentasuna,
hedapena

Ingurumenalderdiak

Energia

Ura

Karbono
aztarna

Hondakinak

Erosketa
berdea
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Eraikina

Neurtzeko eta
kudeatzeko
erremintak

4.1.

Ingurumen-arloko 2018ko helburuak eta xedeak

HELBURU OPERATIBOA (ekintza-plana)
Lidergoa, gardentasuna eta ingurumen-hedapena sustatzea
Ingurumen-ziurtagiriak lortzea (ISO 14001+ EMAS + Karbono Aztarna)
Ingurumen-arriskua lehen aldiz identifikatu eta ebaluatzea
Programa bat ezartzea legeria betetzeko eta legezko mantentze-lan teknikoa egiteko
Ingurumen-arloko informazioaren gardentasuna eta komunikazioa (memoria ziurtatuak argitaratzea eta hedatzea)
Langileak kontzientziatzea
Lanpostuetarako ingurumen-arloko jarraibideen bideo bat argitaratzea
Ingurumenaren Mundu Eguna ospatzea
Ingurumen-informazioa hedatzea aldizkarian eta Zuzenean buletinean
Harrerako dokumentazioan, ingurumen-arloko informazioaren erabilerraztasuna hobetzea; gaur egun, Gizarte
Erantzukizun Korporatiboaren atalean dago, eta han ez da erraza hondakinen informaziora heltzea. Informazio horretan
hondakinen kudeaketari buruzko bi bideo txertatzea (hiri-hondakinen antzekoak eta hondakin sanitarioak).
Harreran buruzagiei ingurumenari buruz ematen zaien informazioa berrikustea (bereziki azpimarratu behar da
hondakinei buruzko informazio guztia, hots, bideoak, kartelak, infografiak eta abar biltzen dituen intranetaren atala).
Ingurumen-arloko erreferentea izatea beste erakunde batzuentzat (jardunaldietan eta biltzarretan parte hartzea)
Produktu kimikoak biltegiratzeko araudia eta jarraibide tekniko osagarriak betetzea (656/2017 ED)
Produktu kimikoak identifikatzea
Inplikatutako langileei prestakuntza ematea
Segurtasun-fitxak interneten jartzea
Biltegiratzea hobetzea, bateraezintasunak kontuan hartuta eta suaren aurkako armairuak jarrita
Eusteko eta norbera babesteko ekipoez hornitzea
Merkantzia arriskutsuekin egindako eragiketetan araudia betetzea (97/2014 ED)
Zamalanetako guneak identifikatzea eta seinaleztatzea
Segurtasun-kontseilaria kontratatzea
Garraioko gutunen informazioa igotzea Consegur enpresaren plataformara, urteko txostena egiteko Eusko
Jaurlaritzarentzat
Ingurumen-alderdiak hobetzea
Energia gutxiago kontsumitzea
Inbertsioak egitea kogenerazio-zentralean (gas-galdararen ordez biomasa-galdara jartzeke dago)
Argindarra, gas naturala eta ura monitorizatzeko sistema bat martxan jartzea Gernika-Lumoko Ospitalean
Kogenerazio-energiaren monitorizazioaren datuak ustiatzea
Energia-zerbitzuen kontratu bat martxan jartzea, eraginkortasunaren arloko ekintzak gauzatzeko
Energia-auditoretza bat egitea Galdakao-Usansoloko Ospitalean (Europako Zuzentarauaren transposizio berria, zeinak
Enpresak 4 urtez behin auditoretza egitera behartzen dituen).
Lehen mailako arretako osasun zentroetan kontratatutako potentziaren tarifak optimizatzea (Iberdrolak eta Energiaren
Euskal Erakundeak proposatuta)
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ARDURADUNA

EPEA

Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Mantentze-lanetako burua
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

ADIERAZLEA
% 80
% 100
% 100
Egiteke
% 100
% 80
Egin da
Egin da
Egin da

Pertsonaleko teknikaria

2018

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2018

Egin da

Ingurumen-teknikaria

Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

% 100
% 60
Egin da
Egin da
Egiteke
Egin da
Egiteke
% 100
Egin da
Egin da

Ingurumen-teknikaria

2018

Egin da

Mantentze-lanetako burua
Mantentze-lanetako burua
Mantentze-lanetako burua
Mantentze-lanetako burua

2018
2018
2018
2018

% 81
% 50
Egin da
Egin da
Egiteke
Egiteke

Mantentze-lanetako burua

2018

Egiteke

Mantentze-lanetako burua

2018

Egin da

Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria

Hondakinen ekoizpena murriztea
Farmaziako kanpaien iragazkien hondakinen (zitostatikoak) kudeatzailea aldatzea
Ostalaritzako burua
ESIan sortutako hondakin guztiei buruzko infografia prestatzea eta zabaltzea, eta non bota eta zer zirkuituri jarraitzen
dioten adieraztea (Intranet, Zuzenean barneko buletina eta zuzenean zerbitzuburuei eta Lehen Mailako Arretako
Ingurumeneko teknikaria
Unitateei).
Isuri zitostatikoak jasotzeko prozedura berrikusten parte hartzea
Ostalaritzako burua
Hondakin sanitarioei buruzko liburuxka prestatzea osasun-arloko langile guztiei eta, hemendik aurrera, harrerako
Ostalaritzako burua
dokumentazioarekin batera ematea.
Ebakuntza-geletan beste «Neptune» ekipo bat jarri ala ez ebaluatzea, abantaila baitakar lan-osasunari eta hondakin
Kontabilitate analitikoko
biosanitarioen murrizketari dagokienez (kostua eta eraginkortasuna aztertzea, Kontabilitate Analitikoko Sailarekin).
burua
Parafina kudeatzea errehabilitazioko gimnasioan
Ostalaritzako burua
Ontzi kutsatuen kudeaketa egokitzea, lehen hiri-hondakin modura tratatzen ziren hondakin batzuk orain arriskutsutzat
Ostalaritzako burua
hartuta.
Uraren kontsumoa gutxitzea
Ihesak detektatzeko kontrola eta monitorizazioa
Mantentze-lanetako burua
Karbono-aztarna murriztea
Gure karbono-aztarna kalkulatzea eta hedatzea
Ingurumen-teknikaria
Bizi-zikloaren azterketaren ikuspegia eta erosketa publiko berdearen garapena txertatzea horniduren erosketan eta zerbitzuen kontratazioan
Prestakuntza ematea ekodiseinuan, ekoetiketetan eta erosketa publikoko irizpideetan dauden joera berrietan (IHOBEk
Ingurumen-teknikaria
emandako ikastaroetara joatea eta barneko prestakuntza ematea)
Ingurumeneko irizpide espezifikoak txertatzea erosketen espedienteetan
Ontziratzeari eta eko-diseinuari buruzko irizpideak eskatzea
Hornikuntzako burua
Ontziratzeari buruzko irizpideak eskatzea
Hornikuntzako burua
Energia-kontsumoko irizpideak eskatzea
Hornikuntzako burua
Ingurumen-irizpideak sartzea maketazio- eta inprenta-zerbitzuetan
Ingurumen-teknikaria
Ingurumeneko irizpide espezifikoak txertatzea zerbitzuen espedienteetan
2020rako erosketa berdeko programa publikora atxikitzea
Kontratazioko burua
Eraikuntza jasangarrirako bidean aurrera egitea
Obretan berreskuratutako obra-materialen merkatuan sartzea
Mantentze-lanetako burua
Ingurumen-neurketako eta -kudeaketako tresnak egitea
Ingurumeneko aginte-taulan monitorizazio-ratio berriak txertatzea (ebakuntza-gelako hondakin sanitarioen kg /
Ingurumen-teknikaria
ebakuntzak) (laborategiko hondakinen kg / probak) (ospitaleratzeko hondakinen kg / oheak)
Paperaren kontsumoaren eta inprimaketaren inguruko informazioa sartzea eta ustiatzea
Ingurumen-teknikaria
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2018

% 57
Egin da

2018

Egiteke

2018

Egiteke

2018

Egin da

2018

Egin da

2018

Egiteke

2018

Egin da

2018

% 100
Egin da
% 100
Egin da

2018

% 100

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

% 75
Egin da
Egin da
Egin da
Egiteke
% 100
Egin da
% 100
% 100
%0

2018

Egiteke
Egiteke

4.2

Ingurumen-arloko 2019ko helburu eta xedeen programazioaren
aurrerapena

Barrualde-Galdakao ESIaren 2017-2020 Plan Estrategikoaren barruan, ingurumen-arloa
Jasangarritasunaren ardatzaren barruan garatzen da; horretan ezartzen dira osasun sistemako
gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-eremuetan jasangarritasunaren alde lan egiteko helburuak.

2017-2020 aldirako plan estrategikoaren 5 ardatzak
2018an bezala, kudeaketa-plana 5 arlotan banatzen da, eta horietako bakoitzaren barruan zenbait
helburu eta ekintza proposatzen dira, zeinetan kontuan hartu diren ingurumen-arriskuen
azterketaren ondoriozko ekintzak.
Jarraian, 2019ko kudeaketa-plana eta 2019ko maiatzean zein egoeratan dagoen azalduko dugu.
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HELBURU OPERATIBOA (ekintza-plana)
1- Lidergoa, gardentasuna eta ingurumen-hedapena sustatzea

ARDURADUNA

EPEA

ADIERAZLEA

Ingurumen-ziurtagiriak lortzea (ISO 14001+ EMAS + Karbono Aztarna)

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Ingurumen-arloko informazioaren gardentasuna eta komunikazioa (memoria ziurtatuak argitaratu eta hedatzea)
Langileak kontzientziatzea
Ingurumenaren Mundu Eguna ospatzea
Ingurumen-informazioa hedatzea Zuzenean buletinean
Harrerako dokumentazioan, ingurumen-arloko informazioaren erabilerraztasuna hobetzea; gaur egun, Gizarte
Erantzukizun Korporatiboaren atalean dago, eta han ez da erraza hondakinen informaziora heltzea. Informazio
horretan hondakinen kudeaketari buruzko bi bideo txertatzea (hiri-hondakinen antzekoak eta hondakin
sanitarioak).
Ingurumen-kudeaketaren arloan ate irekien eguna egitea, Ingurumenaren Mundu Eguna dela eta
Intranetean Galdakao-Usansoloko Ospitalera iristeko garraio publikoari eta ordutegiei buruzko informazioa
txertatzea
EHUko Ingurumen eta Iraunkortasun Masterreko praktiketako ikasle bat hartzea

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteko
bidean
Egiteke

Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria

2019/12/31
2019/12/31

Egiteke
Egiteke

Pertsonaleko teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

2019/12/31

Egiteke

2019/12/31

Egiteke

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria
Ingurumen-teknikaria

2019/12/31
2019/12/31

Egin da
Egin da

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Produktu kimikoak biltegiratzeko araudia eta jarraibide tekniko osagarriak betetzea (656/2017 ED)
Segurtasun-fitxak interneten jartzea
Eusteko eta norbera babesteko ekipoez hornitzea
Ingurumeneko larrialdi-planeko fitxak euskarara itzultzea
Merkantzia arriskutsuekin egindako eragiketetan araudia betetzea (97/2014 ED)
Zamalanetako guneak identifikatzea eta seinaleztatzea
Bizkaiko Erakunde-arteko Ingurumen Batzordea koordinatzea
EAEko Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan ESIko 76 osasun zentroek dauzkaten inskripzioak
eguneratzea
Osasun-dokumentazioko praktiketan dauden ikasleei ingurumen-kudeaketako mintegia ematea
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Laneko arriskuen
prebentzioko teknikaria
Laneko arriskuen
prebentzioko teknikaria
Euskara zerbitzua

2- Ingurumen-alderdiak hobetzea
Energia gutxiago kontsumitzea
Eraginkortasun energetikoko 2030 plana egitea
Energia-zerbitzuen kontratu bat martxan jartzea, eraginkortasunaren arloko ekintzak gauzatzeko
Energia-auditoretzak egitea zentroetan eta ospitalean
Lehen mailako arretako osasun zentroetan kontratatutako potentziaren tarifak optimizatzea (Iberdrolak eta Energiaren
Euskal Erakundeak proposatuta)
Eraikinetako energia kontrolatzeko inbentarioa (2019): energia mota, etiketa, potentzia termikoa > 70 kw
Elektrizitatea, gas naturala eta ura monitorizatzeko sistema ustiatzea Gernika-Lumoko Ospitalean
Gernika-Lumoko Ospitalea monitorizatzeko EKIOM plataformarako sarbidea eta prestakuntza ematea osasun zentroko
gainbegiraleari eta mantentze-lanetako ofizialari
Klimatizazioko kontsignak hobetzea Gernika-Lumoko Ospitalean

Zuzendaritza Ekonomikoa
Mantentze-lanetako burua
Mantentze-lanetako burua

2019/12/31
2019/12/31
2019/12/31

Egiteke
Egiteke
Egiteke

Mantentze-lanetako burua

2019/12/31

Egiteke

Mantentze-lanetako teknikaria 2019/12/31 Egiteko bidean
Ingurumen-teknikaria
2019/12/31
Egin da
Ingurumen-teknikaria

2019/12/31 Egiteko bidean

Mantentze-lanetako teknikaria 2019/12/31 Egiteko bidean
2

Argindarraren kontsumoa aztertzea, berokuntza elektrikoa izan gabe lanegun bakoitzeko 0,25 kWh/m baino gehiagoko
kontsumoa daukaten osasun zentroetan (osasun zentroak: Elantxobe, Durangoko Anbulatorioa, Kareaga eta Amorebieta)
Gas naturalaren kontsumoa aztertzea eguneko 0,40 kWh/m2 baino kontsumo handiagoa daukaten osasun zentroetan
(osasun zentroak: Durangoko Anbulatorioa, Zaldibar, Arrigorriaga, Berriz, Atxondo, Igorre, San Migel, Usansolo, Etxebarri
eta Bermeo).
Hodietako ihesak berrikusteaeta konpontzea, lurruna galtzea saihesteko
Hondakinaren bereizketa hobetzea
Hondakinen arloko prestakuntza-saioak ematea laborategiko eta anatomia patologikoko eta mantentze-lanetako langileei
Arreta zerbitzu berezia egitea (Zuzenean) hondakinen helmugari eta bereizketan egiten diren akatsik ohikoenei buruz.
Hondakin sanitarioei buruzko liburuxka zabaltzea osasun-arloko langile guztiei eta, hemendik aurrera, harrerako
dokumentazioarekin batera ematea.
Hondakinen edukiontzien kontsumoa murriztea eta hobeto aprobetxatzea

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Komunikazioko teknikaria

2019/12/31

Egin da

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31 Egiteko bidean

Hondakin biosanitario eta zitostatikoentzako edukiontzi kriogenikoen kontratuan ematen diren zerbitzuak hobetzea

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egin da

Laborategiko likidoen lurrungailua instalatzeko inbertsioa ebaluatzea
Lehen mailako arretako hondakinen bereizketa hobetzea: hondakinak kudeatzeko jarraibideen ohar argigarria egitea eta
isilpeko dokumentazioa kudeatzeko sistema bat ezartzea
Europako paleten kudeatzailea aldatzea
Elikaduraren arloan zero zabor sortzen saiatzea

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ostalaritzako burua

2019/12/31

Egiteke

Ostalaritzako burua
Ostalaritzako burua

2019/12/31
2019/12/31

Egiteke
Egiteke
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Uraren kontsumoa gutxitzea
Ihesak detektatzeko kontrola eta monitorizazioa
Kontsumoa aztertzea, lanegun bakoitzeko 2 litro/m2 baino kontsumo handiagoa daukaten osasun zentroetan (osasun
zentroak: Atxondo, Zelaieta, Ondarroa, Durangoko Anbulatorioa eta Galdakaoko Anbulatorioa)
Garbitegiko hirugarren garbigailua ordezkatu dela aprobetxatuz, garbitu aurreko ura garbiketan berrerabiltzea,
deposituaren bidez (10eko murrizketan)
Karbono-aztarna murriztea
Gure karbono-aztarna kalkulatzea eta hedatzea
Giroa eta Kelan enpresekin hitz egitea, ikusteko ea ekintzaren bat martxan jar daitekeen, hozte-gailuen gas hozgarriaren
ihesak saihesteko
Biomasa sartzea kogenerazioko zentralaren isurketa-faktorearen kalkuluan

Mantentze-lanetako burua

2019/12/31

Egin da

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Mantentze-lanetako burua

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31 Egiteko bidean

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

3- Bizi-zikloaren azterketaren ikuspegia eta erosketa publiko berdearen garapena txertatzea horniduren erosketan eta zerbitzuen kontratazioan
Erosketa eta kontratazio publiko berdeko 2020 programaren proposamenekin jarraitzea
Ingurumeneko irizpide espezifikoak txertatzea erosketen espedienteetan
Ingurumeneko irizpide espezifikoak txertatzea zerbitzuen espedienteetan
Garbitegiko xaboien kontratazio-espediente berrian irizpideak txertatzea, arrisku-piktograma daukaten detergenteak
biltegiratzeko modua egokitzeko

Ingurumen-teknikaria
Hornikuntzako burua
Kontratazioko burua

2019/12/31 Egiteko bidean
2019/12/31 Egiteko bidean
2019/12/31 Egiteko bidean

Dibulgazioko saioa ematea erosketa publiko berdeko irizpideei buruz erosketako eta kontratazioko sailetan

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Auditoretzak egitea kontratatutako enpresei, ingurumen-arloko gauzatze-irizpideak betetzen dituztela egiaztatzeko

Ingurumen-teknikaria

2019/12/31

Egiteke

Ingurumen-teknikaria
Mantentze-lanetako burua

2019/12/31
2019/12/31

Egin da
Egiteke

Ingurumen-teknikaria eta
kontabilitate analitikoko
teknikaria

2019/12/31 Egiteko bidean

4- Eraikuntza jasangarrirako bidean aurrera egitea
Obren agirian ingurumen-irizpideak txertatzea, IHOBEren laguntzarekin
Enpresa esleipendunarekin (Montegui) hitz egitea, hondakinen bereizketari berriro ekin diezaioten
5- Ingurumen-neurketako eta -kudeaketako tresnak egitea
Ingurumeneko aginte-taulan Bizkaiko Erakunde-arteko Ingurumen Batzordean ezarritako adierazleak integratzea
Kontsumitutako energia berriztagarriaren ehunekoa gehitzea aginte-taulan
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2019/12/31

Egiteke

5. INGURUMEN-JOKABIDEARI BURUZKO BESTE FAKTORE BATZUK
5.1.Ingurumen-arloko adostasun-ezak eta gorabeherak
Jarraian, 2018an hautemandako adostasun-ezak eta horien egoera adieraziko ditugu.
Adostasun-ezaren izendapena

Kodea

Egoera

Orratz bat pilen edukiontzian
Hondakinen edukiontziak gaizki erabili dira
Hondakinak eta hondakin elektrikoak nahastu dira
Legionellaren laginak hartzean, positiboak egon
dira
Ur-kontsumoa handitu da Gernika-Lumoko
Ospitalean
Potentzia elektrikoaren eskaria handitu da
Gernika-Lumoko Ospitalean
Kultiborako petri plakak paperaren edukiontzian

NC-18-001
NC-18-002
NC-18-003

IREKITA
ITXITA
IREKITA

Noiz ireki
Noiz itxi
den
den
2018/05/31
2018/09/20 2018/10/05
2018/10/25

NC-18-004

ITXITA

2018/10/16 2018/10/30

NC-18-005

ITXITA

2018/10/10 2019/02/11

NC-18-006

IREKITA

2018/10/10

NC-19-001

ITXITA

2019/01/25 2019/01/07

Orratz bat pilen edukiontzian: hondakinen kudeatzaileak (Sercontrol) orratz bat aurkitu zuen pilen
edukiontzian, beste hondakinekin nahastuta. Prebentzio-ekintza modura, informazio-ohar bat bidali
zen osasun zentroetara, zer hondakin biltzen diren adierazteko, eta lehen mailako arretako osasun
zentroetako hondakin-kudeaketako plana eguneratu zen.
Hondakinen edukiontziak gaizki erabili dira: hondakinen kudeatzaileak (Sterile Services) hondakinedukiontzi batzuk gaizki erabili direla hauteman du Galdakao-Usansoloko Ospitaleko zenbait
zerbitzutan (hondakin anatomikoen edukiontziak erabiltzen ari ziren hondakin biosanitarioak
botatzeko, eta alderantziz). Biltegi nagusiak edukiontziak gaizki kokatuta zeudelako gertatu zen hori.
Hondakinak eta hondakin elektrikoak nahastu dira: hondakin elektronikoak biltegiratzeko
gordetako tokian hondakin handi eta hodi fluoreszente asko aurkitu ziren. Mantentze-lanetako
teknikariei ahoz eta posta elektronikoz jakinarazi zitzaien, eta hondakinak dagozkien biltegira eraman
zituzten.
2019rako, biltegia jende gutxiago dabilen eta giltzaz ixten den toki batera eramatea aurreikusten da.
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Legionellaren laginak hartzean, positiboak egon dira lehen mailako arretan: URLAN enpresak
zerbitzua ematen du legionelosiaren prebentzioa eta kontrola egiteko lehen mailako arretako 74
osasun zentroetan, 865/2003 Errege Dekretuari jarraikiz. Laginketak ezarritako maiztasunaz egin
ziren, eta 2018an zenbait positibo hauteman ziren Gautegiz Arteagako, Ondarroako, Basauriko eta
Igorreko osasun zentroetan. Zegozkien desinfekzioak egin eta positiboen kausak konpontzeko
neurriak hartu ziren.
Kontrol egokia egiten dela ikusita, prebentzioko eta kontroleko laginketetan legionella
hautemateagatiko adostasun ezaren txosten gehiago ez zabaltzea erabaki da; alabaina, urtero
eskatuko dira kontrolak, desinfekzioak eta analitikak egin direla erakusten duten frogak.
Ur-kontsumoa handitu da Gernika-Lumoko Ospitalean: Ur-kontsumoaren igoera puntuala
hauteman zen 2018ko uztailetik aurrera; hala, 1.000 l eta 2.000 l arteko kontsumoak erregistratu
ziren. Azaroan, ohi kanpoko kontsumo horiek modu jarraituagoan erregistratu ziren eta, horri esker,
jatorria matxuratutako deskarga-ponpa batean zegoela ikusi ahal izan zen.
Potentzia elektrikoaren eskaria handitu da Gernika-Lumoko Ospitalean: 2016an, eta
Gernika-Lumoko Ospitalean energia-auditoretza egin ondoren, kontratatutako potentzia gutxitu zen.
Ekaineko eta uztaileko hilabeteetako fakturetan 1.000 kWh-ra arteko gehiegizko potentziak fakturatu
ziren (2.500 € ekainean eta 4.550 € uztailean).
Potentziari buruzko azterketa egitea eskatu zaio EKIOM enpresari, potentziaren kontratua
optimizatzeko 2019ko lehenengo hilabeteetan.
Kultiborako petri plakak paperaren edukiontzian: papera eta kartoia trinkogailu
automatikoetan Marepa Zamudioko helmugako kudeatzailera eramateko zerbitzuan, kultiborako
plakak zeuzkan poltsa urdin bat hauteman zen (hondakin biosanitario arriskutsua izan zitekeen).
Mikrobiologiako laborategian ereintzarik gabeko petri plakak bota ziren (beraz, hondakina ez zen
arriskutsua), baina une horretan ez zuten poltsa beltzik (errefusa botatzeko erabiltzen direnak) eta
poltsa urdinean bota zuten (papera botatzeko erabiltzen dena), errefusa zela adierazten zuen ohar
batekin. Garbiketako langileek ez zuten oharra irakurri eta, hala, hondakinak ESIaren koloretako
poltsen ereduagatik dagokion zirkuituan jarraitu zuen.
Laborategiko langileei esan zitzaien dagozkien poltsak edo edukiontziak ez dituztenean garbiketako
arduradunari esan behar diotela, eta haiek berehala emango dizkietela behar dituzten poltsak.
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5.2.

Ingurumen-arloan aplikatu beharreko lege-eskakizunak eta
bestelako eskakizunak betetzea

Gure erakundeak aplikatzekoak diren ingurumen-baimenak ditu.
Barrualde-Galdakao ESIak prozedura batzuk dauzka ezarrita Europan, Estatuan, Erkidegoan eta tokieremuan aplikatu behar den eta beste hitzarmen eta erakunde batzuetatik datorren legeria eta
araudia eta betetzen dela identifikatzeko eta ebaluatzeko.
Jarraian, ingurumen-kudeaketako sistemak barne hartzen dituen 3 osasun zentroetan aplikatu
beharreko ingurumen-arloko legezko xedapenen zerrenda bat ikus daiteke. Ez dugu sartu zerrendan
legezko mantentze-lan teknikoari buruzko legeria, oso luzea delako, baina ESIko mantentze-lanen
zerbitzuak horren kontrol zorrotza egiten du.
ARAUDIA - INDUSTRIA-JARDUERA
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena (1998/03/27ko
EHAA 59. zk.).
Martxoaren 9ko 7/2012 Legeak (165/1999 Dekretua indargabetzen duena) otsailaren 27ko 3/1998 Legean
(Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena) aurreikusitako jarduera-baimena lortzetik
salbuetsitako jardueren zerrenda ezartzen du.
229/2012 Dekretua, urriaren 30ekoa, industria-instalazioak abian jartzeko prozedura sinplifikatzen duena.
2000ko abenduaren 26ko Agindua, Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, instalazio industrialak
martxan jartzeko prozedura sinplifikatzekoa.
1277/2003 Dekretua, urriaren 10ekoa, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduak baimentzeari buruzkoa.
656/2017 Errege Dekretua, Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua (APQ) eta haren jarraibide
tekniko osagarriak (ITC) onartzen dituena.
513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, suteen aurka babesteko instalazioen Erregelamendua onartzen
duena.
31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduak baimentzeari buruzkoa.
ARAUDIA - ATMOSFERARAKO ISURIAK
Agindua, 1976ko urriaren 18koa, industriak atmosferan eragiten duen kutsadurari aurre hartu eta hori
zuzentzeari buruzkoa (1976-12-03ko EAO 290. zk.).
1/2016 Legegintzako Errege Dekretua, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren
Legearen testu bategina onartzen duena.
100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa eguneratzen
duena eta bera ezartzeko oinarrizko xedapenak finkatzen dituena.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 517/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko apirilaren 16koa,
berotegi-efektuko gas fluordunei buruzkoa eta 842/2006 (EE) Erregelamendua indargabetzen duena.
115/2017 Errege Dekretua, otsailaren 17koa, gas fluordunen merkaturatzea, manipulazioa eta horietan
oinarritutako ekipamenduak eta horiek erabiltzen dituzten profesionalak arautzen dituena, eta betekizunak
ezartzen dituena.
ARAUDIA - ISURIAK
Kolektorearen jabearen xedapenak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa: Hondakin-urak Behe Nerbioi Ibaizabaleko
saneamendu-sistema orokorrean isurtzeko eta ur horiek arazteko araudia).
Busturialdeko Ur Partzuergoaren uraren kudeaketa arautzen duen Ordenantza.
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ARAUDIA - IGERILEKUAK
32/2003 Dekretua, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena.
208/2004 Dekretua, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena.
742/2013 Errege Dekretua, irailaren 27koa, igerilekuen irizpide tekniko-sanitarioak ezartzen dituena.
ARAUDIA - HIRI-HONDAKINEN ANTZEKOAK
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duena.
22/2011 Legea, uztailaren 28koa, Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa.
ARAUDIA - HONDAKIN SANITARIOAK
21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari
buruzkoa.
ARAUDIA- HONDAKIN ARRISKUTSUAK
833/1988 Dekretua, uztailaren 20koa, ekainaren 20ko 952/1997 Dekretuak aldatua.
22/2011 Legea, uztailaren 28koa, Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa.
Europako Batzordearen 1357/2014 Erregelamendua, 2014ko abenduaren 18koa, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. eranskina ordezten duena, hondakinei buruzkoa, eta Zuzentarau
jakin batzuk indargabetzen zituena.
259/1998 Dekretua, irailaren 29koa, EAEn erabilitako olioaren kudeaketa arautzen zuena.
2115/98 Errege Dekretua, urriaren 2koa, salgai arriskutsuak errepidez garraiatzeari buruzkoa.
97/2014 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, Espainiako lurraldean barna salgai arriskutsuak errepidez
garraiatzeko operazioak arautzen dituena.
MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, Hondakinen europar zerrenda eta hondakinak baloratu eta
suntsitzeko operazioak argitara ematen dituena.
110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, gailu elektriko eta elektronikoen hondakinei buruzkoa.
710/2015 Errege Dekretua, uztailaren 24koa, pilei eta metagailuei buruzko otsailaren 1eko 106/2008 Errege
Dekretua aldatzen duena.
679/2006 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, industriako koipe erabilien kudeaketa arautzen duena.
ARAUDIA- HONDAKIN GELDOAK
423/1994 Dekretua, azaroaren 2koa, Hondakin inerteak eta inertizazioaren gai direnak kudeatzeko arauak
finkatzen dituena (1994-12-19ko EHAA, 239. zk.).
1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta ezabatzea
arautzen duena.
1304/2009 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, hondakinak zabortegietan utzi eta ezabatzeko era arautzen duen
abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretua aldatzen duena.
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda
ezabatzea arautzen duena.
ARAUDIA - ERAIKUNTZAKO HONDAKINAK
105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza eta eraisketako hondakinen ekoizpena eta kudeaketa
arautzen duena.
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraisketa-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa
arautzeko dena.
ARAUDIA - AMIANTO-HONDAKINAK
108/1991 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, amiantoak ingurumenean eragiten duen kutsadurari aurre hartu
eta hori gutxitzeari buruzkoa.
396/2006 Errege Dekretua, amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten lanei aplikatu beharreko
segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.
ARAUDIA - HONDAKINEN LEKUALDAKETA
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Estatuko lurraldean zeharreko hondakin-garraioa arautzen duen martxoaren 13ko 180/2015 Errege Dekretua.
ARAUDIA - ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA
226/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiriari buruzkoa.
235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, eraikuntzen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onartzen duena.
238/2013 Errege Dekretua, Eraikuntzetako Instalazio Termikoen gaineko Erregelamendua aldatzen duena eta
eraginkortasun energetikoko instalazioen urteko ikuskapenei buruzkoa
178/2015 Dekretua, irailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren jasangarritasun
energetikoari buruzkoa.
4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa.
25/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren
ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzkoa.
ARAUDIA - IZAPIDE ELEKTRONIKOA
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.
468/2013 Dekretua, abenduaren 23koa, zeinaren bidez aldi baterako eteten baita irailaren 25eko 183/2012
Dekretua Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzekoa eta
ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzekoa eta arautzekoa.
ARAUDIA - LEGIONELLA
865/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, legionelosiari aurrea hartu eta hura kontrolatzeko higiene eta
osasun alorreko irizpideak ezartzen dituena.
SCO/317/2003 Agindua, otsailaren 7koa, uztailaren 27ko 909/2001 Errege Dekretuaren eremuko instalazioen
mantentze higieniko-sanitarioaren operazioak egiten dituzten pertsonentzako prestakuntza-ikastaroak
homologatzeko prozedura arautzen duena.
EAEko ospitaleetako azpiegituretan arrisku mikrobiologikoak ahalik eta gehien murriztea.
830/2010 Errege Dekretua, ekainaren 25ekoa, biozidekin tratamenduak egiteko beharrezko gaitasuna
arautzeko araudia ezartzen duena.
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5.3.

Larrialdietarako prestatzea

Barrualde-Galdakaoko ESI erakundeak badaki zer larrialdi-egoera egon daitezkeen bere
instalazioetan eta bere bezeroen instalazioetan eta horien aurrean erreakzionatu behar duela;
horregatik, Ingurumeneko Larrialdietako Plan bat dauka.
Prozedura horren helburua da zehaztea zer neurri hartu behar diren ingurumen-arloko istripu edo
jazoera bat edo ingurumenean eragina izan dezakeen eta larrialdikoa izan daitekeen egoera bat
gertatzen bada, esaterako, substantzia arriskutsu bat lurrera edo saneamendu-sarera isurtzea, gas
naturalaren edo sendagasen eta hozte-gailuetako gas hozgarrien ihesa egotea, hondakin arriskutsuak
galtzea edo desagertzea, eta abar. Hala, erantzun egokia eman ahalko da eta pertsonen osasunean
eta ingurumenean kalteak eragitea saihestuko da. Gainera, aldian-aldian ingurumen-arloko
simulakroak egitea barne hartzen du. Larrialdien prestaketa eta erantzuna etengabeko doikuntzako
eta hobekuntzako prozesuan dago, aldaketetara, erakundearen premietara eta ingurunera
egokitzeko.
2019ko apirilean, sukaldean gas naturaleko ihesa egotean egin beharreko jarduketaren simulakro bat
egin zen, horrelako gertakari batean dauden hutsuneak hautemateko eta hobekuntzak ezartzeko.
Instalazioak prestatuta daude giroan ezohiko gasa hautemateko eta alarma sortzeko, eta horrek
ixteko giltza automatikoki ixten du. Hobetzeko proposamen bat gehitu da, hots, alarmaren
zentraletik hurbil gas-ihesen kasuan jarduteko fitxa bat kokatzeko proposamena, horretan dabiltzan
langileak errazago informatzeko.
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6. LANGILEAK, ERABILTZAILEAK ETA INGURUNEA PRESTATZEA ETA
KONTZIENTZIATZEA
6.1. Partaidetzako eta komunikazioko plana
Langileen inplikazioari dagokionez, Ospitaleak, ingurumen-kudeaketako sistemaren hasieratik,
ingurumeneko prozesuaren arrakasta lortzeko funtsezko baliabidetzat hartu du profesionalen
partaidetza, eta halaxe jaso du partaidetzako planean.

Nori
zuzendua:

Hobekuntzataldea

Langile
guztiak

Ingurumenaren
Mundu Eguna

Langile
guztiak

Ingurumenarloko postontzia

Langile
guztiak

Prestakuntzaikastaroak

Langile
guztiak

Helburua

Diziplina anitzeko lantalde
batek zuzeneko partaidetza
izatea ingurumenkudeaketan.

Tresna

Bilerak

Galdakao-Usansoloko
Ospitaleko profesionalek
azken urtean egin den
Online
ingurumen-kudeaketari
inkesta
buruz daukaten iritzia
ezagutzea
Zuzeneko komunikazioa
lortzea profesionalen eta
Posta
ingurumen-kudeaketako
elektronikoa
arduradunen artean.
Ikastaroaren amaieran,
langile guztien iradokizunak
Aurrez
jasotzen dira eta
aurrekoa,
ingurumeneko lantaldean
ikastaroan
sartzeko aukera ematen
zaie

Lankidetzaren
arduraduna

Epea

Partaidetza aktiboa
ingurumen-kudeaketan
(hobekuntzako lantaldean
parte hartzeko aukera
ematen da hala langile
guztientzako
komunikazioetan nola saio,
ikastaro eta ikuskaritzetan)

Ingurumeneko
teknikaria

Gutxienez
3 bilera
urtean

Ingurumenaren Mundu
Egunari eta ingurumenkudeaketari buruzko iritzia
eta iradokizunak biltzea

Ingurumeneko
teknikaria

Ekaina

Iradokizunen eta kexen
postontzia

Ingurumeneko
teknikaria

Urte osoan
zabalik

Iradokizunak jasotzea eta
langileei ingurumeneko
lantaldean sartzeko aukera
ematea

Ikastaroa
ematen duten
langileak

Ikastaroa
amaitzean

Lankidetza

Alderdi interesdunekin ingurumen-arloko komunikazioa izatea, Erakundearen barnean eta kanpoan
(langileak, hornitzaileak, bezeroak, publiko orokorra, eta abar), oso garrantzitsua da ingurumenjokabidea etengabe hobetzeko; izan ere, emandako informazioaren balioaz gain, tartean dauden
guztientzako onuragarria den atzeraelikadura-prozesua sortzen da.
Jarraian dagoen taulan, Barrualde-Galdakaoko ESIan gauzatutako komunikazio- eta partaidetzaekintzak laburbiltzen dira, eta horien helburu nagusiak, hartzaileak, komunikazio-tresnak, epeak eta
arduradunak adierazten dira.
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Hartzaileak
Interes-taldeak
Urteko
ingurumenadierazpena

Profesionalak
Gizartea

Helburua

Tresna

Ingurumen-arloko
funtzionamendua eta arlo
horretan egindako aurrerapenak
jasotzen dituen urteroko
adierazpena hedatzea

Hartzaileak

Helburua

CO2 isurien
inbentarioa

Profesionalak

Jendaurrean adieraztea berotegiefektuko gasen inbentarioa, ISO
14064 arauaren arabera.

Gizartea

Profesionalak

Ingurumenaren astearen
ospakizuna eta gauzatuko diren
ekintzak hedatzea

Pertsonak

Kontzientziazioa

Profesionalak

Intraneta

Txosten
ziurtatua

Ingurumeneko
teknikaria
Ingurumeneko
teknikaria

Webgunea
Komunikazio
mota

Posta
elektronikoa
Intraneta

Profesionalak kontzientziatu eta
sentsibilizatzeko bidaltzen diren
mezuak

Posta
elektronikoa
Posta
elektronikoa,
Zuzenean
buletina
Kartelak,
Aldizkaria
Posta
elektronikoa

Arduraduna

Epea

Zuzendaritza

Arduraduna
Ospitaleko
zuzendaritza
Ingurumeneko
teknikaria
Ingurumeneko
teknikaria
Ingurumeneko
teknikaria

Txosten
ziurtatua

Webgunea

Interes-taldeak
Ingurumenaren
Mundu Eguna

Posta
elektronikoa

Tresna

Interes-taldeak

Komunikazio
mota

Albistea

Albistea

Ingurumeneko
teknikaria

Kartelak eta
albisteak

Ingurumeneko
teknikaria

Jarraibideak,
kartelak,
albistea

Ingurumeneko
teknikaria

Maiatza

Epea

Ekaina

Ekaina

Eperik
gabe

Ingurumen Adierazpenak eta berotegi-efektuko gasen isurien txostenak Erakundearen web-orrian
argitaratzen dira. (web-orriko esteka)
Horrez gain, urtero Ingurumenaren Mundu Egunaren
kanpaina egiten dugu, Nazio Batuen Programari jarraikiz.
2018an, ekainaren 5ean ospatu genuen egun hori,
«PLASTIKOEN KUTSADURARIK GABE» lemapean.
Horretarako, zenbait hitzaldi egin ziren. Hiru entitate eta
erakundek azaldu ziguten zer egiten duten plastikoak
murrizteko eta berrerabiltzeko, bakoitzak bere arloan.
Lehenengo hitzaldia Sinplástico kooperatibak eman zuen, lema honen pean: «Zergatik eta nola
murriztu dezakegu gure plastiko kontsumoa? Bizitza jasangarriagoa izateko ideiak eta aholku
praktikoak».
Mater museoak hondakinek ekosisteman dauzkaten ondorioen berri eman zigun, eta itsasoko
kulturak

ematen

dituen

askotariko

aukerak

jakinarazi

ingurumenarekiko eta jendearekiko errespetuaren ikuspegitik.
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zizkigun,

kontserbazioaren

eta

Azkenik, Gaiker-IK4 teknologia-zentroak hitzaldi bat eman zuen plastikoen erabilera onuragarriei,
horien balorizazioari eta ekonomia zirkularrari buruz, eta plastikoei eman ahal zaizkien erabilerak
azaldu zizkiguten: berrerabiltzea, produktu berriak sortzeko lehengai modura aprobetxatzea eta
erregai bihurtzea, adibidez.
Urtero bezala, egun horretan menu ekologikoa jarri zitzaien ospitaleratutako pazienteei eta gure
profesionalei zuzendutako argazkigintza-lehiaketaren zazpigarren edizioa egin zen.
Gainera, kanpaina martxan zela aprobetxatuz, online inkesta bat egin zen Intranetaren bidez,
jakiteko zer iritzi daukaten erakundeko profesionalek gure ESIak daukan ingurumen-kudeaketari
buruz. Inkestan parte hartu zutenei oparitxo bana egin zitzaien; aurten, beirazko botila bat izan zen,
plastikozko botilak erabiltzea saihesteko.
Ondorengo orrialde honetan, egindako inkestaren emaitzak ikus daitezke:
*Grafiko batzuetan ez da agertzen 2012-2017 arteko aldia, ez daukagulako informazio hori, inkestaren itemak
2015ean aldatu baitziren.

INGURUMENAREN MUNDU EGUNEKO ONLINEKO INKESTEN EMAITZAK
Egindako inkestak: 204
1. Gustatzen zaizkizu Ingurumenaren Mundu Eguna ospatzeko egin diren ekintzak?
200
4

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Bai
Ez

11
SI

268
2
257

SI
2
SI

52
3
198

SI
0
SI

138

0
SI

139

4
SI

200
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2. Baloratu 1etik 10era Ingurumenaren Mundu Eguneko ekintzak.
7,18

Inkesta opari batekin saritzea

7,28

Bilera bat egitea

7,47

Langileentzako argazki-lehiaketa:

7,71

Komunikazioak, hots, posta elektronikoak, kartelak, sarrerako panelak:
Menu ekologikoa, ospitaleratutako pazienteentzat:

Premiar con un regalo la
encuesta

Celebración de una sesión
9,00

10,00

5,00

7,18 7,41 6,91
6,27

6,457,00

7,00

7,28

7,76 7,72

7,16

7,63

5,00
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Concurso de fotografía para
trabajadores

Menu ecológico para pacientes
9,00

10,00
8,29 7,83
7,53
7,47

8,93

7,567,70

5,00

7,00

7,91

8,46

7,92 7,76

6,89

7,91

7,89 7,80

5,00
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Comunicaciones, carteles, emails
9,00
7,00

7,71 8,05 7,47 7,55

7,40
6,93 7,32

5,00
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

3. Uste duzu ospitalea arduratsua dela ingurumen-arloan?
Bai
Ez

172
32
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4. ESIaren ingurumen-kudeaketari eta ingurumen-emaitzei buruzko informazioa jasotzen duzu?
164
40
2018 2017 2016 2015

Bai
Ez
49

NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI

152
24

114
39
100
40
164

5. Zein komunikazio-bideren bitartez jasotzen duzu ospitalearen ingurumen-kudeaketari buruzko informazioa?
113
120
50
108
16
bilerak, bideoak, ahoz ahokoa, Intranet

Ospitaleko aldizkaria:
Zuzenean buletina:
Posta elektronikoak:
Ikastaroak:
Lankideak:
Beste batzuk, zehaztu:
2012
2013

Revista del Hospital

2014

Emails

2015

Boletín Zuzenean

2016

De los compañeros

2017

Cursos

2018
0%

20%

40%

60%

80%

100%

6. Baloratu 1etik 10era Erakundearen ingurumen-arloko emaitzak.
6,88
7. Non uste duzu jarri behar dela arreta berezia, gure Erakundearen ingurumen-kudeaketari dagokionez?
Arreta espezializatuko osasun zentroak
(Galdakao-Usansoloko Ospitalea - GernikaLehen mailako arretako zentroak
Lumoko Ospitalea - Durangoko Anbulatorioa)
Hondakinak 1
1 Hondakinak
Energia aurreztea 2
Ura aurreztea 3

2 Energia aurreztea
3 Ura aurreztea

Prestakuntza, gaikuntza eta sentsibilizazioa 4
Papera aurreztea

4 Papera aurreztea
Prestakuntza, gaikuntza eta
5 sentsibilizazioa

5

Mugikortasuna eta garraioa 6
Ospitaleko ingurune naturala zaintzea 7

6 Mugikortasuna eta garraioa
7 Ingurune naturala zaintzea
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Arreta espezializatuko osasun zentroak
(GUO-GLO-Durangoko Anb.)
2018

Certificaciones ambientales
Cuidado del entorno natural del hospital
Movilidad transporte
Ahorro de papel
Formación, coinciencia y sensibilización
Ahorro de agua
Ahorro de energía
Residuos

2017
2016
2015
2014
2013
0

100

200

300

400

500

600

Lehen Mailako Arreta
Certificaciones ambientales
Cuidado del entorno natural del hospital
Movilidad transporte
Ahorro de papel
Formación, coinciencia y sensibilización
Ahorro de agua
Ahorro de energía
Residuos

2018
2017
2016
2015

0

50

100

Ingurumen-ziurtagiriak 8

150

200

250

300

350

400

8 Ingurumen-ziurtagiriak

ESKUALDERAKO IRADOKIZUNAK
Kontzientziazioa
Langileen prestakuntzako kanpainak
Berrikuntzak egin ondoren, kendutako altzariak enkantean jartzea, bota beharrean
Materia organikoa birziklatzea
Argiei sentsoreak jartzea aldageletan (24 ordu piztuta)
Tinta-kartutxoak eta pilak non bota behar diren jakin nahiko nuke
Erradiologiako teknikariak ezin du inkesta bidali
INGURUMEN-ARLOKO JARDUNBIDE EGOKIEI BURUZKO ESKULIBURUA prestatzea
Ez inprimatzea, nahitaezkoa ez bada (analitikak). Kartelak jartzea
APARKALEKUARI BURUZKO IRADOKIZUNAK
Aparkalekua handitzea (lursail handiagoa, aparkatzeko eraikin bat egitea...)
Garraio publikoaren ordutegia hobetzea (ordutegiak lan-ordutegietara egokitzea)
Metroa
Autoa partekatzea
Autoa partekatzen duena saritzea
Bi langile edo gehiago daramatzaten ibilgailuei aparkalekua erraztea
Langileentzako soilik den aparkalekua egitea (txartel bidezko sarbidea) -- auto partekatua / ibilgailu elektrikoa
Garraio publikoan deskontua egitea langileei (bonuak)
Txartelarekin doan sartzea eta bisitariek ordaintzea (2 ordu doan)
Libre dauden aparkalekuen detektagailuak
Kanpoko kontsultak arratsaldez jartzea
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7. EGIAZTATZEA ETA BALIOZTATZEA
Barrualde-Galdakaoko ESIaren Ingurumen Adierazpena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2009ko azaroaren 25eko 1221/2009/EE Erregelamenduaren (ingurumen-kudeaketako eta auditoretzako erkidegoko sistema batean erakundeek borondatez parte hartzeari buruzkoa. EMAS)
eta horren ondorengo aldaketen arabera prestatu da.
La declaración ambiental del OSI Barrualde-Galdakao se ha elaborado de acuerdo al Reglamento CE
Nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo del 25 de noviembre del 2009 relativo a la
participación voluntaria de las organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS) y sus modificaciones posteriores
Erakundea 2011ko abenduaren 31n erregistratu zen EMASen, eta ES-EU-000062 erregistro-kodea
dauka.
Ingurumen Adierazpen hori Barrualde-Galdakaoko ESIak egin du eta jendearentzat eskuragarri dago;
gainera, DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA SLU enpresak baliozkotu zuen 2018an, eta hau da
bere egiaztatze-zenbaki ziurtatua: ES-V-0005.
Hurrengo adierazpena, 2019koa, 2020an argitaratuko da, ziurtapena egin ondoren.

Dokumentu honetako argazkiak 2018ko Ingurumenaren Mundu Egunaren harira ospitalean egindako argazkilehiaketakoak dira.

Adierazpen hau eskuragarri dago Galdakao-Usansoloko Ospitalearen web-orrian:
https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/eu

Informazio gehiago:
INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
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8. ERANSKINA
HONDAKINEN SAILKAPENA
21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak
kudeatzeari buruzkoa

I. multzoa.
Hondakin
sanitario ezespezifikoak.

Erabilera bakarreko materialei dagozkien hondakinak dira: osasun-langileek
erabilitako arropak, eskularruak eta maskarak; sendaketetan odolez, sekrezioz edo
eskrezioz zikindutako materiala; gernua daukaten edo eduki duten ontziak; drainatzeontzi hutsak; odol-poltsa hutsak eta bestelako likido biologikoak; dialisirako iragazkiak,
tubuladurak, igeltsuak; eta oro har zikindutako likido biologikoa xurgatutako beste
edozein hondakin, betiere II. eta III. taldeetan ez dauden hondakinak badira.
Infekzioak eragiteko arriskua dakartelako edota arrisku-susmoa edo arrisku
psikoemozionala eragiten dutelako, kudeaketaren etapa guztietan bereiz kudeatu
beharreko hondakinak dira multzo honetakoak.
Hiru mota sartzen dira talde honetan:

II. MULTZOA.
Hondakin
sanitario
espezifikoak.

a) Hondakin sanitario infekziosoak: gaixotasun infekziosoak dituzten pazienteetatik
datoz (Dekretu honen I. eranskinean jasota daude gaixotasun horiek).
b) Gizakiak eta animaliak gaixotu ditzaketen agente infekziosoen hazkuntzak eta
erreserbak, baita horrelakoekin kontaktuan egondako hondakin-materialak ere.
c) Txertoak, eragile bizi ahulduekin eta horien bialekin.
d) Hondakin anatomikoak
e) Orratzak eta material ziztatzailea eta ebakitzailea.
f) Odola eta hemoderibatu likidoak, barne hartuta horiek dauzkaten ontziak.
g) Esperimentazio- eta ikerketa-zentroetako animalien hondakinak.
Multzo honen barruan hondakin mota hauek sartzen dira:

III. MULTZOA
Jatorri ezbiologikoa
daukaten
hondakin
sanitarioak eta
horien
nahasketak.

h) Botiken hondakin zitostatikoak eta zitotoxikoak, baita horiek prestatzeko erabili
den material guztia eta/edo horiekin kontaktuan izan den guztia ere.
i) Epigrafe honetako beste atal batzuetan zehazten ez diren baztertutako
medikamentuak.
j) Formolean edo beste produktu kimikoren batean kontserbatutako arrasto
anatomikoen nahasketazko hondakin sanitarioak.
k) Beste edozein hondakin, jardunbide profesional sanitarioen ondorioz artikulu
honetan definitutako II. eta III. multzoetako hondakinen nahasketaz osatutakoa.
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22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.

Sailkapena

Hondakin ez-arriskutsuak:
Hondakin ez-arriskutsuak dira
arriskugarritasun-ezaugarri jakin
batzuk ez dauzkatenak eta,
beraz, osasunari eta
ingurumenari kalte larririk eragin
ezin dietenak.

Hondakin arriskutsuak:
Arriskugarritasun-ezaugarri jakin
batzuk dauzkaten hondakinak
dira eta, beraz, kontroleko
eskakizun gehigarriak bete behar
dituzte, osasunari eta
ingurumenari kalterik ez
diezaieten egin, ekoizten eta
kudeatzen diren bitartean.

Elikadurako olioak

SAILKAPENA
Azken helmuga
(21/2015 ED)
Ez-sanitarioa Birziklatzea

Txatarra

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Higienekoak eta sanitarioak

Ez-sanitarioa

Isurketa

Sendagaiak

Sanitarioa

Energia-balorizazioa

Obretako beira

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Obretako egurra

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Obretako material-nahasketa Ez-sanitarioa

Zabortegia

Obretako pladurra

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Obretako plastikoa

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Paletak
Hiri-hondakinekin
bateragarriak papera/kartoia
Hiri-hondakinekin
bateragarriak- plastikoak
Hiri-hondakinekin
bateragarriak - errefusa
Hiri-hondakinekin
bateragarriak - beira
Ehunak

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Ez-sanitarioa

Energia-balorizazioa

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Tonerra (hondakina)

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Tamaina handikoak

Ez-sanitarioa

Zabortegia

Bateriak, metagailuak, pilak

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Mota

Zitostatikoak eta zitotoxikoak Sanitarioa

Energia-balorizazioa

Disolbatzaile ez-halogenatuak Ez-sanitarioa

Fluidifikazioa

Kutsatuta dauden ontziak

Ez-sanitarioa

Energia-balorizazioa

Ekipamendu elektronikoak

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Kutsatutako iragazkiak

Sanitarioa

Energia-balorizazioa

Fluoreszenteak (hondakina)

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Pinturak

Ez-sanitarioa

Segurtasun-gordailua

Erradiografiak

Ez-sanitarioa

Birziklatzea

Hondakin biosanitarioak
Core laborategiaren
hondakinak
Hondakin kimikoak

Sanitarioa

Energia-balorizazioa
Tratamendu fisikoa
eta kimikoa

Ez-sanitarioa

Fluidifikazioa

Hondakin anatomikoak

Sanitarioa

Energia-balorizazioa
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Ez-sanitarioa

