
         
 

PRENTSA OHARRA 
 

GERNIKA-LUMOKO OSPITALEAK ZERBITZU BERRIAK 
JARRI DITU ABIAN 

 
• Lehen zerbitzu-zabaltzea da, hobekuntza orokorreko fase bati dagokiona. 

Hobekuntza orokorra mailaz maila aplikatuko da. 
 

• Zentrora honako zerbitzu hauek sartu dira: Neurologia, Etxeko 
ospitalizazioa eta Oftalmologiako eta Erradiodiagnostikoko probak 
egiteko zerbitzuak. Horrez gain, Gernika-Lumoko instalazioetara 
lekualdatuko dituzte beste zenbait zerbitzu, hala nola, Osasun mentaleko 
zerbitzua, Errehabilitazioa eta Larrialdien basea (Zaintza Intentsiboko 
Unitate mugikorra). 
 

• Horri esker, Galdakao-Usansolo Ospitalera urtean 60.000 joan-etorri 
gutxiago egingo direla kalkulatu da. 

 
• Aurrerantzean, osasun-arreta hurbilago izango dute Busturialdeko eta 

Lea-Artibaiko ia 56.000 biztanlek (Ondarroa, Berriatua eta Markinakoek 
salbu). 

 
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. 
Zentro horrek abian jarri ditu Etxeko ospitalizazio- eta Neurologia-zerbitzuak, eta 
Oftalmologiako eta Erradiodiagnostikoko proba diagnostiko berriak (ordenagailu 
bidezko tomografia axiala —OTA— eta mamografia) egiten hasi da.  
 
Zentroak, orobat, bere eragin-eremuan diharduten Osakidetzako beste erakunde 
batzuen zerbitzuak eta prestazioak ere hartuko ditu, hala nola, Asistentzia 
psikiatrikoa eta osasun mentala, Gernikan ematen den Errehabilitazio-zerbitzua eta 
Gernikako Zaintza Intentsiboko Unitate mugikorreko Larrialdi Unitatearen basea. 
Lehen zerbitzu-zabalkuntza hori hobekuntza orokorraren lehen fasea baino ez da; 
hobekuntza orokorra mailaz maila aplikatuko da. 
 
Gernika-Lumoko ospitalea eraikitzeko eta abian jartzeko 40 milioi euroko inbertsioa 
egin da guztira. Gaur egun, zentroan 25 profesional daude, kontsultetan txandaka 
lan egiten duten medikuez eta anbulatoriotik zentrora lekualdatu diren zerbitzuetako 
(osasun mentala, errehabilitazioa eta larrialdiak) langileez gain. Bigarren fasean 
(2013ko urria), 57 langile gehiago egongo direla jo da.  
 
Iñigo Urkullu lehendakaria eta Jon Darpón Osasun-sailburua instalazio berrietan izan 
dira, Osakidetzak bere zerbitzuak hobetzearen eta kalitatearen alde egin duen 
apustua zuzen-zuzenean ezagutzeko. 



 
Instalazio berri horiek zabaltzearen helburuak hainbat dira: Busturialdeko eta Lea-
Artibaiko herritarrei hurbiltzea ospitale-arloko osasun-laguntza, Galdakao-Usansolo 
Ospitalera urtean 60.000 joan-etorri gutxiago egitea, eremu horretako edozein 
udalerritatik osasun-zerbitzu espezializatuetara joateko denbora murriztea, 
asistentzia-eredu berria diseinatzea (bereizmen handiko arreta anbulatorioa) eta, 
azkenik, etxeko ospitalizazioa eskualdera hurbiltzea. 
 
2012ko abendura arte Galdakao-Usansolo Ospitaleak Gernikako anbulatorioan 
eskaintzen zuen osasun-laguntza espezializatua ematen ari da zentroa, gaur egun. 
Zehazki, honako asistentzia-zerbitzu hauek ematen ditu: Kardiologia, Kirurgia 
orokorra, Dermatologia, Digestiboa, Endokrinologia, Ginekologia, Pneumologia, 
Urologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Erradiologia eta Traumatologia. 
 
Halaber, herritarrei lehendik ere beste proba osagarri eta prestazio batzuk egiten 
zaizkie; honako hauek, besteak beste: espirometriak, oxido nitrikoaren proba, 
diabetikoentzako hezkuntza, ohiko erradiologia digitala, ekografiak eta ekografia 
ginekologikoak. 
 
Urrian, larrialdi-zerbitzua jarriko da abian (eguneko 24 orduetan, urteko 365 
egunetan). Zerbitzu horretan diagnostiko erradiologikoko eta analisi klinikoetako 
zerbitzua egongo da, eta etenik gabe ibiliko dira lanean. Zerbitzu horretan urtean 
22.000 larrialdi —helduenak zein pediatrikoak— artatuko direla kalkulatu dute. 
 
2014. urtearen hasieran, kirurgia handi anbulatorioko bi ebakuntza-gelak eta 
prozedura endoskopiko eta kirurgia txikikoetarako gela bat zerbitzu ematen hasiko 
dira. 
 
 
HERRITARRENTZAKO INFORMAZIOA 
 
Maiatz hasieran, Osasun Sailak posta bidez jakinarazi zien Busturialdeko eta Lea-
Artibaiko herritarrei osasun-prestazio berri horiek martxan jarriko zirela. Eskutitz 
hartan, Osasun Sailak berariazko telefono-zenbaki bat (94 627 40 00) eman zien 
herritarrei, informazio gehiago eskatzeko edo zalantzak argitzeko. Horrez gain, 
eremu hartako herritarrek asistentzia-eredu berri horren gaineko informazioa zuzen-
zuzenean jaso dezaten, Osasun Sailak ate irekien jardunaldiak antolatu ditu 
ekainaren 10etik 15era bitartean, Gernika-Lumoko ospitalearen zerbitzuak eta 
instalazioak ezagutu nahi dituzten herritarrentzat. 
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