
 
PRENTSA OHARRA-DOSIERRA 
 
 
JON ETXEBERRIA OSAKIDETZAKO ZUZENDARI 
NAGUSIAK URIBE-AREETAKO EGUNEKO 
OSPITALEA BISITATU DU, OSASUN 
MENTALEKO ARAZOAK DITUZTEN PERTSONEI 
ETENGABEKO ARRETA ESKAINTZEN DIEN 
ZENTRO BERRIA 
 
 
Osakidetzaren Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean dagoen Uribe-Areetako 
eguneko ospitale berriak udalerriaren zerbitzu-eskaintza osotzen du, 
irisgarritasuna hobetzeaz gain.  
 
Orain arte Bizkaiko beste eguneko ospitale batzuetara joan behar zuten 30 
pazienteri arreta emango die zentro berriak. 
 
 
 
Uribe-Areetako eguneko ospitalea Osakidetzaren Bizkaiko Osasun Mentaleko 
Sarean dagoen arreta-zerbitzu berria da eta osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonei eguneko etengabeko arreta intentsiboa eskaintzen die 
erregimen anbulatorioan, Getxoko esparru geografikoan. Lurralde osora 
hedatzen den Osakidetzaren Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareak buru-
nahasmendu larriak dituzten pertsonei ospitaleratzearen ordez eskainitako erdi 
mailako bitartekoetako bat da. Sarea 14 eguneko ospitalez eta 5 tratamendu 
asertibo komunitarioko taldez osatuta dago, eta 500 pazientetik gora artatzen 
ditu. 
 
Hogeita hamar pazienteri arreta eskaintzeko gaitasuna izango duen zentro honi 
esker, buruko gaixotasun larriak dituzten pertsonentzako arreta-zerbitzuen 
eskaintza handituko da Uribe eskualdean, eta, egungo zerbitzuak osatzeaz 
gain, irisgarritasuna ere hobetu egingo da; izan ere, esparru komunitarioko 
estaldura eskainiko die orain arte Zamudioko ospitalera edo beste ospitale 
batzuetara joatea beste aukerarik ez zuten pertsonei.   
 
Halaber, ospitalea zerbitzuan jartzeko arrazoia ospitale-azpiegiturek (kasu 
honetan, Zamudioko ospitaleko eguneko errehabilitazio zentroa) eskainitako 
zerbitzuak berrantolatzea da. Errehabilitazio ospitalearen egoitzan bertan 
dagoen eguneko ospitale horrek buru-nahasmendu larriekin gaixotutako ia 
Bizkaia osoko pertsonak artatu ditu azken hamabost urteetan, Uribe eskualdeko 
hogei paziente barne.  
 



Zerbitzua berrantolatzea eta Areetako egoitzara aldatzea hobekuntza 
nabarmena da irisgarritasunaren, normalizazioaren eta gizarteratzearen eta 
arreta komunitarioko eredu-garapenaren arloetan, eta Uribe eskualdeko 
Osasun Mentaleko bitarteko komunitarioen eskaintza osotzen du, Osasun 
Mentaleko Zentroan bertan kokatutako Uribe Algortako eguneko ospitaleari 
gehituta.   
 
 
Uribe Areetako eguneko ospitalearen baliabideak 
 
 
Arreta-jarduera 
 
Egunean zeharreko arreta eskainiko die komunitatearen babes intentsiboa 
behar duten eta osasun mentaleko arazo larriak dituzten pertsonei. Bere 
helburu nagusiak errehabilitazioa eta gizarteratzea dira, hala nola berriz ez 
erortzeko eta ospitaleratzeko prebentzioa. Buru-nahasmendu larriaren arreta-
prozesuan txertatuta dago.  
 
Psikiatriako kontsulta, erizaintzako arreta, medikazioaren kontrola, 
familientzako laguntza eta burujabetasuna hobetzeko errehabilitazio-jarduerak 
(auto-zainketak, eguneroko jarduerak) eskaintzen ditu, baita gizarteratzeko 
babesa ere.  
Arreta-metodologiaren ardatza banakako errehabilitazio-planak dira: 
 

Eguneko ospitalearen arreta-programak 
 
• Ebaluazio eta kontrol psikopatologikoa 
• Tratamendu farmakologikoa 
• Eguneroko jarduerak 
• Auto-zaintza eta Osasunerako Hezkuntza 
• Aisia eta aisialdia 
• Gizarteratzeko laguntza 
 
 
Arreta-taldea 
 
Eguneko ospitalean diziplina anitzeko talde batek dihardu. Hauek dira kideak: 
 
• Psikiatra 
• Psikologo klinikoa 
• Erizaina 
• Bi laguntzaile-begirale 
• Gizarte-langilea 
• Terapeuta okupazionala 
 
Eskualdean arreta ematen duten osasun mentaleko profesionalekin eta 
zerbitzuekin lankidetzan dihardute, eskualdeko arreta-buruaren 
zuzendaritzapean. Profesionaletako batzuek (psikiatra, psikologo klinikoa, 
gizarte-langilea, terapeuta okupazionala) eskualdeko beste zerbitzu batzuetan 



(eguneko ospitaletan) ere arreta eskainiko dute. Beste batzuek (erizaina eta 
begiraleak) aldiz, zentro honetan baino ez dute arreta-jarduera eskaintzen. 
 
 
Zentroaren arreta-gaitasuna hogeita hamar (30) pertsonakoa da eta 
astelehenetik ostiralera egongo da irekita, 8:00etatik eta 15:00etara. 
 
 
Espazioen banaketa 
 
Kontsulta-gelak, erizaintzako botikina, erabilera anitzeko gela eta sukalondoa 
ditu. Telefono-instalazioa ditu eta Osakidetzaren datu-sarera konektatuta dago.  
Ez du ekipamendu mediko berezirik behar.  
 
 
Irakaskuntza jarduera 
 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean eta bere Diziplina arteko Irakaskuntza 
Unitatean txertatuta egonik, eguneko ospitaleak graduondoko 
irakaskuntza-jarduera eskainiko die psikiatrian espezializatutako medikuei, 
psikologo klinikoei eta osasun mentaleko erizain espezializatuei. 
 
 
OSASUN MENTALEKO ARRETA URIBE ESKUALDEAN 
 
 
Uribe eskualdeko osasun-zerbitzuen artean daude Uribe Kostako, Erandioko 
eta Derioko helduentzako Osasun Mentaleko Zentroa, haur eta gazteentzako 
Osasun Mentaleko Zentroa, Uribeko eta Erandioko Osasun Mentaleko 
Zentroetan kokatutako eguneko ospitale bana eta tratamendu asertiboko 
komunitariorako taldea.  
 
Era berean, helduentzako zein haur eta gazteentzako arreta psikiatrikoko 
programak ditu, hala nola mendekotasunen, elikadura-nahasmenduen eta 
lehen gertakari psikotikoen gainekoak. Horiek guztiak artatzen lan egiten du 
diziplina anitzeko talde batek, psikiatriaz, psikologo klinikoz, gizarte-langilez, 
erizainez, terapeuta okupazionalez, administrariz eta zeladorez osatua.  
 
Zerbitzu horietan ospitaleko oheak daude, akutuen, azpiakutuen eta 
errehabilitaziokoen arabera sailkatuta (Zamudioko ospitalea). Gainera, 
ospitaleko larrialdiko arreta eskaintzen da (Gurutzetako ospitalea), eta beste 
zerbitzu komunitario batzuekin (behe-mailako gizarte zerbitzuak eta zerbitzu 
espezializatuak, lehen arretakoak eta arreta espezializatuko zerbitzuak barne) 
koordinazio-maila handia dute. 
 
2012an zehar, arreta-zerbitzu horiek 6.000 pazientetik gora artatu zituzten 
programa guztietan; alegia, 45.000 kontsulta baino gehiago.  
 
2013ko urtarriletik maiatzera artean, 4.700 pazientetik gora artatu dira, 21.000 
kontsulta baino gehiago eragin dituztenak.  



 
 
 
 
Arreta-jarduera 
 
 
 

URIBE ESKUALDEA OSASUN MENTALA 
2012 URTEA   

LEHENDABIZ
IKOAK 

ONDORENG
OAK 

PAZIENTEAK, 
GUZTIRA 

Derioko Osasun Mentaleko Zentroa 376 5.305 828 
Erandioko Osasun Mentaleko 

Zentroa 321 5.649 774 

Uribeko Osasun Mentaleko Zentroa, 
helduak 1.361 24.790 3.226 

LEHENDABIZ
IKOAK 

ONDORENG
OAK 

PAZIENTEAK, 
GUZTIRA 

Uribeko Osasun Mentaleko Zentroa, 
haurrak eta gazteak 629 6.819 995 

Haur eta gazteen buru-nahasmendu 
larriaren programa 86 

  
LEHENDABIZ

IKOAK 
PAZIENTEAK, 

GUZTIRA 
LEHENAK PROGRAMA, URIBE 57  138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013KO URTARRILA-MAIATZA    

 LEHENDABIZ
IKOAK 

ONDORENG
OAK 

PAZIENTEAK, 
GUZTIRA 

Derioko Osasun Mentaleko Zentroa 202 2.340 660 



Erandioko Osasun Mentaleko 
Zentroa 149 2.691 606 

 621 11.158 2.460 

LEHENDABIZ
IKOAK 

ONDORENG
OAK 

PAZIENTEAK, 
GUZTIRA 

Uribeko Osasun Mentaleko Zentroa, 
haurrak eta gazteak 351 3.597 778 

Haur eta gazteen buru-nahasmendu 
larriaren programa 73 

LEHENDABIZ
IKOAK 

PAZIENTEAK, 
GUZTIRA 

LEHENAK PROGRAMA, URIBE 18  151 
 
 

 
 
BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA 
 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko zerbitzuak garatzeko estrategiaren 
oinarrian eredu komunitario orekatua dago, arretarako bitarteko eta zerbitzu 
irisgarriak, normalizatuak eta gizarteratuak sortzea eta sendotzea bultzatzea 
eta ospitaleratzearen ordezko aukerak sustatzea xede direla.  
 
Hori horrela, ospitaleratzearen ordezko zerbitzu sanitarioen eta soziosanitarioen 
(eguneko ospitaleak eta zentroak) erabilgarritasuna, tratamendu asertibo 
komunitarioko eta etxeko arretako taldeak eta babespeko ostatuen sarea dira 
estrategia honen oinarrizko elementuak. Estrategia Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Osasun Mentaleko Estrategiako eta Espainiako Osasun 
Ministerioaren Estrategiako gomendioen araberakoa da, bai eta herrialde 
garatuetan osasun mentaleko zerbitzuak ezartzeari buruzko nazioarteko 
zuzentarauen araberakoa ere.  
 
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea ospitale-zerbitzuz eta ospitalez kanpoko 
zerbitzuz osatuta dago. Lehendabizikoen artean daude Bermeoko, Zamudioko 
eta Zaldibarko Ospitale Psikiatrikoak (akutuen unitate bat, azpiakutuen bi 
unitate, ospitale-errehabilitazioko hiru unitate eta ospitaleko oheak), eta 
bigarren artean, aldiz,  osasun mentaleko 25 zentro, 14 eguneko ospitale eta 
tratamendu asertibo komunitarioko bost, eskualde bakoitzean bat eta beste bat 
Bilbon, etxerik ez duten pertsonentzat. Bizkaia osora hedatutako arreta-
zerbitzuok lau eskualdeen arabera antolatuta daude: Uribe, Bilbo, Barnealdea 
eta Ezkerraldea. Hala, eskualde horietako biztanleei ekitatea eta irisgarritasun 
handiena eskaini nahi diete.  
 
Arreta-programen artean, helduentzako zein haur eta gazteentzako arreta 
psikiatriko orokorra eskaintzen da, hala nola mendekotasunen, elikadura-
nahasduren eta lehen gertakari psikotikoen tratamendua. Hainbat udalekin 
elkarlanean, genero-indarkeriaren biktimei eta buru-gaixotasun larriak dituzten 



etxerik gabeko pertsonei eskainitako berariazko arreta-programak esakintzen 
dira. 
 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainak 19 
 
  


