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OMZ Ezkerraldea, gaixotasun mentaleko laguntza 
goiztiarra  

2010eko martxoan: Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea eratzea, 
Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Gaixotasun Mentaleko Sarea eta 
Zaldibar, Zamudio eta Bermeoko ospitale psikiatrikoak batzearen 
ondorioz.  
Batasun horren  bitartez, prestazioen sarbidean ekitatea bermatzea 
eta, erabiltzaileen bizitokia edozein izanda ere, kalitatezko atentzio 
uniformea eskaini nahi da. 
Beti izan dugu gaixotasun mentaleko laguntza goiztiarra eta umeen 
eta nerabeen atentzioa sustatzeko asmoa, patologia horren izaera
kronikoa eta bere ondorioak arintzeko xedez.



OMZ Ezkerraldea, 2011n Bizkaian 5.909 gazte atenditu 
dira. 

Gaixotasun mentalen erdia baino gehiago txikitan eta 
gaztetan sortzen dira eta inork ez du zalantzan jartzen 
txikitako nahasmenduen eta geroago nagusitan 
gertatzen direnen arteko lotura eta jarraikortasuna. 

Munduko umeen eta nerabeen nahasmendu mentalen prebalentzia %10 eta 
20ren artekoa da. 
Horien %4-6 nahasmendu mental larriak direla uste da.

2011n, 5.909 ume eta nerabe atenditu zituzten Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarean, 
guztira 44.950 kontsulta eginda.



OMZ Ezkerraldea, baliabideen mapa osoa

Honako zentro hau zabaltzeak Bizkaian patologia mentalak 
atenditzeko baliabideen mapa osatzea dakar.
Orain arte, espazio falta dela eta, umeen eta nerabeen atentzio 
mentala taldeka egiten zen Portugaleten (Herribitarte) eta 
Barakaldon (Zaballa osasun zentroa).  Egoera horrek honako hau 
esan nahi zuen: 

Ume, nerabe eta helduek baliabide batzuk partekatzen zituzten.  
Ezkerraldean ezinezkoa izan da nahasmendu mental larriak dituzten ume eta 
nerabeen tratamendu intentsiboko programa ezartzea. Programa hau Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren gainerako eskualdeetan operatibo dago



OMZ Ezkerraldea, profesionalen arteko integrazio eta koordinazioa

Haur-gazteentzako OMZ Ezkerraldea zabaltzeak Portugalete eta 
Barakaldon lan egiten zituzten taldeen integrazioa ekarri du. 
Halaber, haien arteko koordinazioa hobetuko du eta honek 
jarduteko potentzia handiagoa eragin du. 
Gainera, hurrengo uztailaren 1etik, Ezkerraldeak patologia larrien 
tratamendu intentsiboen programa eskainiko du.

Horretarako beharrezkoa izan da mediku berriak kontratatzea eta 5 psikiatrak, 4 
psikologok eta 2 gizarte-langilek osatzen duten taldea sortzea.



OZM Ezkerraldea, espazio fisikoa

Ezkerraldeko haur-gazteentzako OMZ berriak 536 m2ko azalera 
dauka eta, bertan, harrera, itxarongela, terapia berezietarako gelak 
(taldekoa, familiakoa, jolasena...) eta profesionalen eta prestatzen 
ari direnen bulegoak daude.
Bulego guztiek argi naturala eta  jarri berri diren bideo bidezko 
interbentzioko terapiak egiteko bideokamerak dauzkate.
Eusko Jaurlaritzaren lokala egokitzeko obrak 4 hilabetetan burutu 
dira eta 400.000 euroko inbertsioa egitea eskatu dute.
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