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SARRERA 
 

Gernika-Lumoko ospitalea Galdakao-Usansolo Ospitalearen mende dago, eta 

osasun-laguntza ematen eta zerbitzu aurreratuak eta bereizmen handikoak 

eskaintzen dizkie Busturialdea eta Lea-Artibai eskualdeetako biztanleei. 

Osasun-asistentziako estaldura emango die Busturialdeko eta Lea-Artibaiko 

udalerrietako biztanleei (Ondarroa, Berriatua eta Markinakoei izan ezik). 

Galdakao-Udansolo Ospitalearen zerbitzu berak eskainiko dizkie, asistentzia-

kalitate berarekin. 

Eskualdeko horretako 27 udalerrietan guztira 56.000 herritar bizi dira, 

Galdakao-Usansolo Ospitalean laguntza ematen zaien biztanle guztien %18.  

Hala ere, aurreikusitakoaren arabera, Ondarroa, Berriatua eta Markinako 

biztanleek, duten kokalekua eta dituzten garraio-loturak direla-eta, arreta gaur 

egun jasotzen duten tokietan jasoko dute aurrerantzean ere.  

Zentroan 2012ko azarotik aurrera ari dira lanean, eta ekainean Galdakao-

Usansolo Ospitalaren eta bere eragin-eremuan diharduten Osakidetzako beste 

erakunde batzuen mendeko zerbitzuak eta prestazioak ere hartu ditu, hala nola, 

Osasun mentala, Gernikan ematen den Errehabilitazio-zerbitzua eta Gernikako 

Zaintza Intentsiboko Unitate mugikorreko Larrialdi Unitatearen basea. 

 

Datuak: 
Azalera: 5.000 m2 

Inbertsioa: 40 milioi euro 

Urtean izango duen jarduera, kalkuluen arabera: 

• 2.500 OTA  
• 4.800 mamografia 

• 20.000 proba diagnostiko 

• 22.000 larrialdi 

• 36.000 kontsulta 

• 1.500 ebakuntza kirurgiko 

 



1) GERNIKA-LUMO OSPITALEKO GAUR EGUNGO OSASUN-
PRESTAZIOAK 

 

2012ko abendura arte Gernikako anbulatorioan ematen zen Galdakao-

Usansolo Ospitalearen osasun-laguntza espezializatua ematen ari da Gernika-

Lumoko ospitalea, gaur egun.  

 

Zehazki, laguntza-zerbitzu hauek ematen ditu: 
o Kardiologia 

o Kirurgia orokorra 

o Dermatologia 

o Digestiboa 

o Endokrinologia 

o Ginekologia 

o Pneumologia 

o Oftalmologia 

o Otorrinolaringologia 

o Erradiologia 

o Traumatologia 

o Urologia 

 

 

Herritarrei honako proba osagarri eta prestazio hauek egiten zaizkie: 
 

o Espirometriak 

o Oxido nitrikoaren probak 

o Diabetikoentzako hezkuntza 

o Ohiko erradiologia digitala 

o Ekografiak 

o Ekografia ginekologikoak 



2) 2013KO EKAINETIK AURRERA ABIAN IZANGO DIREN ZERBITZU 
BERRIAK 

2013ko ekainean, Galdakao-Usansolo Ospitalearen zein Osakidetzako beste 

erakunde batzuen menpekoak diren zenbait zerbitzu jarriko dira abian, eta 

aipatutako bi eskualdeetan emango dute estaldura. Hona hemen zerbitzuak: 

 

2.1) GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEAREN MENPEKOAK 
 
2.1.1 Erradiodiagnostikoa 
 
Ekipamendua: Ohiko erradiologiak egiteko beharrezko ekipamendua eta 

bereizmen handiko ekografoak ditu zerbitzu horrek (martxan daude, 

dagoeneko) eta, horrez gain, ordenagailu bidezko tomografia axial bat (OTA) 

eta mamografo bat ere badaude. 

 
Aurreikuspenak: 

• OTA                                       2.500 urtean  

• Ekografiak                               4.000 urtean 

• Mamografiak*                         4.800 urtean 

• Ohiko erradiologia     13.330 urtean 

• Larrialdietako erradiografia orokorra          (eskatzen diren beste) 

 

Gainera, Bularreko Minbizia Goiz Detektatzeko Programako eragin-eremu 

horretako pazienteei ere arreta emango zaie zentro horretan. 

 



 
2.1.2 Neurologia 
 
Galdakao-Usansolo Ospitaleko Neurologia-zerbitzua nerbio-sistemako 

gaixotasunak diagnostikatzeaz eta tratamendua emateaz arduratzen da, eta 

espezialitate horretako beste kontsultategi bat izango da. Urtean 1.200 

kontsulta egingo dira bertan. 

 
 

2.1.3 Oftalmologiako proba osagarriak 
Ekainetik aurrera beste proba osagarri batzuk ere egingo dira, eta, beraz, 

lehendik dauden zerbitzuak gehituko dira. Horri esker, gainera, diagnostiko 

integrala egin ahal izango da zentroan. Hona hemen proba osagarriak: 

- Kanpimetriak 

- Erretinografiak 

- OCT (koherentzia optikoko tomografia) 

 

 
2.1.4 Etxeko ospitalizazioa 
Zerbitzu hori Osakidetzaren errotuludun bi ibilgailuz dago hornituta, eta honako 

udalerri hauetan izango du estaldura: Busturialdeko udalerri nagusietan 

(Gernika, Forua, Busturia, Bermeo, Muxika, Murueta, Errigoiti, Sukarrieta eta 

Mundaka) eta Lea-Artibaikoetan (Munitibar, Gizaburuaga, Aulesti, Amoroto, 

Mendexa, Lekeitio, Ispazter, Elantxobe, Ea, Ibarrangelu, Arteaga, Kortezubi, 

Arratzu, Ereño, Ajangiz eta Nabarniz, Mendata, Markina-Xemein, Etxebarria, 

Berriatua eta Ziortza-Bolibar). 

 

Ondarroako herritarrei Mendaroko Ospitaleko Etxeko ospitalizazio-zerbitzuak 

emango die zerbitzua zuzenean, handik gertuago dagoelako. 

 

Aurreikusitakoaren arabera, urtean 180 pazienteri emango zaie osasun-

laguntza eta, beraz, etxez etxeko 2.600 bisita egingo dira urtean. 

 



2.2) BESTE ZENTRO BATZUETAKO ZERBITZUAK, AURRERANTZEAN 
GERNIKA-LUMOKO OSPITALEAN EMANGO DIRENAK 

 

Galdakao-Usansolo Ospitalearen berezko zerbitzuez eta prestazioez gain, 

Osakidetzako askotariko zentroen beste jarduera batzuk ere eskainiko dituzte 

Gernika-Lumoko ospitalean. Honako hauek, zehazki: 

 

2.2.1 Gorlizko Ospitaleko Errehabilitazio-zerbitzua emango da Gernikan 
Errehabilitazio-zerbitzu horrek bi eskualdeetako ospitaleratuta ez dauden 

pazienteei emango die tratamendua.  Urtean kontsultategian 2.500 pazienteri 

arreta emango zaiela eta gimnasioan 625 pazientek tratamendua jasoko dutela 

kalkulatu da.  

Guztira 34.600 prestazio inguru egingo dira; besteak beste:  zinesiterapia, 

mekanoterapia, elektroterapia, termoterapia eta drainatze linfatikoa. 

 
2.2.2 Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko Asistentzia psikiatrikoa eta 

osasun mentala 
 
Gernikako osasun-mentaleko zentroko asistentzia-gelak Gernika-Lumoko 

ospitale berrira lekualdatu dira. Osasun mentaleko zentroa Bizkaiko Osasun 

Mentaleko Sareko osasun-laguntzako zerbitzu komunitarioen zati da. 

Osasun mentaleko zentroak arreta psikiatriko anbulatorioa eskaintzen die bere 

estaldura-eremuko herritarrei, eta modu koordinatuan lan egiten du lehen 

mailako arretarekin eta bere asistentzia-eremuko arreta psikiatrikoko gainerako 

baliabideekin.  

Urtean 16.000 kontsulta inguru egiten dituzte, eta 1.450 paziente dituzte. 

 

2.2.3 Larrialdiak – Gernikako Zaintza Intentsiboko Unitate mugikorraren 
basea 

Emergentziak-Emergencias  Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) larrialdiak eta 

premiazko osasun-laguntza koordinatzeko ardura duen zerbitzu-erakundea da 

eta Osakidetzaren ardurapean dago.  

 



Gernikan jarduteko, koordinazio-zentro bat du (112 eta 944 100 000 telefono-

zenbakien bitartez), bai eta premiazko osasun-garraio sarea ere, zenbait 

anbulantziaz eta helikoptero batez osatua. 

 

2012. urtean, arlo horretan, 5.100 dei baino gehiago erantzun zituzten, 3.170 

anbulantzia mobilizatu zituzten eta 15 aldiz aktibatu zuten Osakidetzaren 

helikoptero medikalizatua. 

 

3) ETORKIZUNERAKO AURREIKUSPENAK 
 

Urrian, honako hauek jarriko dira abian: 

3.1) Larrialdi-zerbitzua (eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan). Zerbitzu 

horretan diagnostiko erradiologikoko eta analisi klinikoetako zerbitzuak egongo 

dira, eta etenik gabe ibiliko dira lanean.  

3.2) Ekokardiogrametarako gela: urri inguruan, ekokardiogrametarako gela 

jarriko da martxan, eta urtean 845 proba inguru egingo dira bertan. 

 

3.3) Ebakuntza-gelak: 2014. urtearen hasieran, kirurgia handi anbulatorioko bi 

ebakuntza-gelak eta prozedura endoskopiko eta kirurgia txikikoetarako gela bat 

zerbitzu ematen hasiko dira. Urtean guztira 1.500 ebakuntza kirurgiko egingo 

direla aurreikusi da. 

 


