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Barakaldoko osasun-baliabide publikoak

Gurutzeta-La Paz osasun-zentroa
Lutxanako osasun-zentroa
Zaballa osasun-zentroa
Zaballa kontsultategia
Zuazo osasun-zentroa
Urban osasun-zentroa
San Vicente osasun-zentroa
La Felicidad espezialitate-zentroa
Barakaldo EAG
Familia-plangintzako zentroa
Urban-Ezkerraldea osasun mentaleko 
zentroa
San Eloy ospitalea
Gurutzetako unibertsitate-ospitalea



Barakaldo-Zaballa-Desierto osasun-eremua

Arrontegiko osasun-zentro berria Barakaldo-Zaballa-
Desierto osasun-eremuan dago eta eremu 
horrexetakoak dira Zaballa kontsultategia eta Zaballa eta 
Urban osasun-zentroak ere.

Zaballa kontsultategia: La Felicidad kaleko 1. zenbakian dago, 
beheko solairua hartzen duen 490 m2-ko lokal batean.
Zaballa osasun-zentroa: Munible kaleko 3. zenbakian dago eta 
Barakaldoko anbulatorioaren beheko solairua hartzen du; 920 
m2-ko azalera eraikia du.
Urban osasun-zentroa: Udalerriko garapen handieneko zonan 
dago, Desierto plazako 3 eta 5. zenbakietan. Beheko solairuko 
bi lokal hartzen ditu eta, guztira, 549 m2 ditu.



Ezkerraldean zerbitzuak berrantolatzeko
plana

Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdeko lehen mailako arretako 
zuzendaritza-taldeak 2010ean gabeziak eta hobetzeko aukerak 
identifikatzeko egindako analisitik sortu zen.

Barakaldon ospitalez kanpoko larrialdi zerbitzua (EAG) jartzea; 2010eko 
ekainaz geroztik martxan dago.
Lehen mailako arretako osasun-baliabideen ordutegia 
homogeneizatzea. Barakaldoko 6 osasun-zentroetatik 7 astelehenetik 
ostiralera daude zabalduta, 08:00etatik 20:00etara.
Osasun-eskualdeko administrazioa lekuz aldatzea. Arrontegiko osasun-
zentroarekin partekatzea eraikina.
Pediatria-zerbitzua arratsaldez eskaintzea. Zerbitzua Zaballa osasun-
zentroan bilduko da, etorkizun hurbilean pediatria-zerbitzua arratsaldez 
eskaintzeko.
Emakumeentzako arreta-zerbitzuak biltzea. Arrontegiko osasun-zentro 
berrian egongo dira.



Arrontegiko osasun-zentroa

Eraikin berria Arrontegi kalean dago eta 950 m2 hartzen 
ditu.
Eraikinak sestra gaineko 4 solairu eta soto bat ditu, eta 
2.912 m2-ko azalera erabilgarria.
Lanak 2010eko urtarrilaren erdialdean hasi ziren.

Burututako lanen guztizko gastua 4,9 milioi euro da eta beste 
245.000 euro ekipamendu eta altzarietarako.
Arrontegiko osasun-zentro berria eraikitzeko 5,3 milioi euroko 
inbertsioa egin du Osakidetzak.



Arrontegiko osasun-zentroa, zerbitzuak

Bezeroak atenditzeko eremua.
Helduentzako medikuntza orokorra.
Helduentzako erizaintza.
Odol-ateratzeak, espirometria, lagin-hartzea...
Emakumeen eremua (ginekologia, tokoginekologia, 
emaginak, familia-plangintza).
Unitate soziosanitarioa eta gizarte-lana.
Eskualdeko farmazia.
Lan-arriskuak prebenitzeko unitatea.
LMko Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdeko zuzendaritza



Espazioaren banaketa, sotoa

Artxiboa, biltegia, aldagelak, instalazio orokorrak 
eta 17 ibilgailurentzako aparkalekua.



Espazio banaketa, beheko solairua

Harrera.
Medikuntza orokorreko 2 kontsulta eta erizaintzako bat.
Emaginak.
Sendaketa-gelak, odola ateratzeko gelak, proba funtzionaletarako 
gela.
Gizarte-langilea.



Espazioaren banaketa, lehen solairua

Medikuntza orokorreko 3 kontsulta eta erizaintzako 
beste 3.
Emakumeen eremua: ginekologiako 3 kontsulta, 
tokologiako bat eta familia-plangintzako bat.
Liburutegia eta langileentzako eremu komuna



Espazioaren banaketa, eskualdeko
zuzendaritza, bigarren eta hirugarren
solairuak



Ondorioak

Arrontegiko osasun-zentroa zabaltzea oso garrantzitsua 
izan da Barakaldoko osasun-zerbitzuak berrantolatzeko 
planean ezarritako helburuak betetzeko.
Emakumeentzako arreta-zerbitzuak eremu zehatz 
batean biltzen ditu eta horrek bertan jarduten diren 
profesionalen koordinazioa eta lankidetza laguntzen ditu.
Lehen mailako arretako pediatria-zerbitzua Zaballa
osasun-zentroan bultzatzen du eta arratsaldez zerbitzu 
ematen du.
Barakaldo-Zaballa-Desierto osasun-eremuko eta udalerri 
guztiko baliabideen mapa osatzen du.
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