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ZABALGANAKO OSASUN ZENTROA: zentro berri bat, 
Zabalganako auzoan, zerbitzurik onena eskaintzeko eta egungo 

nahiz etorkizuneko asistentzia-premiak asetzeko   

 

Zabalganako osasun zentro berria Zabalgana auzoko Ilustrazioaren hiribideko 42 zenbakian dago, eta Gasteizko auzo 

gazte horretako 21.400 bizilagunei eskainiko die osasun-estaldura; horietatik, 15.000 inguru helduak dira, eta 

6.400, umeak Orain arte, inguruko auzoetako osasun zentroetan izan dira artatuak horiek guztiak. 

 

Hartara, Zabalgana auzoak egun dituen osasun-arloko premiei erantzuten zaie, bai eta etorkizunean izango 

dituenei ere. Zentro berriak, halaber, gaitasuna izango du auzo horretako hazkunde demografikoari zerbitzua emateko, 

auzoak oraindik handitzen jarraitzen baitu, eta, ondorioz, hazkunde demografikoak ere aurrera darrai.  Alde horretatik, 

aurreikusita dago hurrengo urteetan zentroak 30.000 laguni emango diela osasun-asistentzia. 

 

Zabalgana auzoko bizilagunak pixkanaka txertatuko dira osasun zentro berrian. Lehendabizi, bizilagunen erdiak 

pasatuko dira zentrora, hau da, orain arte San Martingo osasun zentroan inskribatuta egon direnak –9.200 lagun, 

zehazki–. Horiek urtarrilaren 15etik aurrera hasiko dira zentro berrian. Gainerakoak  

 

 

 



 
apurka-apurka sartuko dira, eurek zentro berrian hastea eskatu ahala, alegia.  Espero da auzoko bizilagun guztiak 6 

hilabeteko epean izango direla artatuak Zabalganako osasun zentro berrian. 

 

 

ARTATUTAKO BIZTANLE-KOPURUA 

21.400 LAGUN 

Helduentzako Medikuntza Orokorra:  15.000 Pediatria: 6.400 

 

 

Zabalganako osasun zentro berrian, 6.700.000 euroko inbertsioa egin da, eta hainbat zerbitzu eskainiko ditu: Familia-

medikuntza, Pediatria, eta Erizaintza, bai eta Bezeroaren Arretarako Gunea ere (administrazio-atala). 

Horiekin batera,  Emakumearentzako Arreta Zentro bat (EAZ) izango du, eta Zabalganako Osasun Mentaleko 

Zentroa  ere han izango da. 

 

 

 



 
Zabalganako zentroa Osakidetzaren eraginkortasun asistentzialaren eta sinplifikazio administratiboaren beste 

adibide bat da, betiere herritarrei zerbitzurik onena eskaintzea helburu.  

 

Hasiera batean, zerbitzu guztietan, bi tresna bakarrik erabiliko dira, historia kliniko digitala (Osabide Lehen Mailako 

Arreta) eta Ospitaleekiko lotura informatikoa (Osabide Globala); orobat, teknologia berriak erabiltzea sustatuko du 

zentroak, hala nola osarean edo osasun-karpeta. 

 

 Autozaintzari garrantzi handia emango zaio. Asistentzia- eta osasun-taldearen beste lehentasun bat izango da 

pazienteen ahalduntzea eta gaikuntza, hau da, beregainak izatea gaixotasun kronikoen kudeaketan, horrek ekarriko 

baitie bizi-kalitate hobea izatea. 

 

 Pazientearen Arretarako Gunean, herritarren premiak kudeatzeko eredu berria erabiliko da,  Osakidetza pixkanaka 

sartzen ari dena osasun zentroetan. Hala, kendu egingo dira informazio-mahaiak; erabiltzaileei eta pazienteei modu 

pertsonalizatuan eta konfidentzialtasuna zainduz emango zaie arreta, eta zerbitzu hori ematen duten langileen 

arretarako gaitasuna hobetuko da (informazioa, OTI hitzordua, iradokizunak, erreklamazioak, eta abar).   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Zabalganako osasun zentro berria urtarrilaren 15ean hasiko da lehenengo pazienteei arreta eskaintzen. Egun bat 

lehenago, asteartean –urtarrilak 14–, sarrera libreko egun bat antolatuko du Osakidetzak, 10:00etatik 18:00etara, 

erabiltzaileek eta langileek zentroa ezagutu dezaten, martxan jarri baino lehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZABALGANAKO OSASUN ZENTROA: Asistentzia zerbitzuak 

Asistentzia zerbitzuak 

Zabalganako osasun zentro berriak lehen mailako arreta zerbitzuak eskainiko ditu, 8:00etatik 20:00etara, astelehenetik 

ostiralera: Familia-medikuntza, Pediatria, eta Erizaintza, arreta programatua eta larrialdikoa eskainita bai zentroan bertan, bai 

etxean.  

 

Emakumearentzako Arreta Zentroan (EAZ), halaber, ginekologia- eta emagin-zerbitzuak eskainiko dira, eta, han, funtsean, 

kasu hauek artatuko dira: haurdunaldiak, kontrazepzioa, cervix minbiziaren baheketa, eta abar.  

 

Zabalganako osasun mentaleko zentroa eta Salburuako osasun mentaleko zentroa urtarrilaren 15ean zabalduko dira, eta, 

horrela, azken pausoa emango da Arabako Osasun Mentaleko Sarea (AOMS) berrantolatzeko prozesuan. 

Zabalganako osasun zentroan, 18 urtetik gorako pertsonak artatuko dira, zerbitzu hauek eskainita: osasun mentaleko 

balorazio-zerbitzuak, tratamendua, orientazioa eta laguntza soziala, lehen mailako arretarekiko koordinazioa, eta zenbait 

programa espezifiko. Zentro horretan, urtero 22.000 kontsulta emango zaie 4.300 bat paziente desberdini. 

 

 

 

 

 



 
Langileak 

 

Zabalgana auzoko bizilagunen asistentzia-premiak asetzeko eta zerbitzurik onena eskaintzeko, 45 langile arituko dira 

lanean zentro berrian, eta, guztira, 34 kontsulta eskainiko dira Medikuntza Orokorrean, Pediatrian eta Erizaintzan, 8 

kontsulta EAZ-en (ginekologia eta emagina), eta 20 kontsulta helduentzako osasun mentaleko zentroan.  

 

Zentroan, halaber, erabilera anitzeko gela bat egongo da, erditzea prestatzeko, pazienteen talde -kontsultak egiteko, 

irakaskuntzarako, tabakoaren aztura kentzeko, Osasun Eskolarako, eta abar. 

 

Plantilla pixkanaka handitu eta egokituko da, betiere zentrora atxikitako pertsona-kopurua aintzat hartuta.  

Hasieran batean, hauek izango dira zentroko langileak: 7 familia-mediku; 4 pediatra; ginekologo 1; 2 emagin; 8 

erizain; erizaintzako laguntzaile 1; eta 6 administrari. Osasun mentaleko zentroan honako hauek arituko dira: 6 

psikiatra; 2 psikologo; osasun mentalean espezializatutako 4 erizain; gizarte-langile 1; erizaintzako laguntzaile 1; 

eta 2 administrari.  

  

 

 

 

 

 



 

ZABALGANAKO OSASUN ZENTROA: Tokiaren antolamendua 

 
 
Erakinak bi solairu ditu. Beheko solairuan, gune eta zerbitzu gehienak biltzen dira, zentroaren funtzionaltasuna 

bermatze aldera, eta ahalik eta malgutasun handiena lortzeko . Hala, solairu horretan daude bezeroaren arretarako gunea, 

langileen eremua, Emakumearentzako Arretarako Zentroa, Medikuntza Orokorra, Pediatria, Erizaintza, eta aterakuntza- eta 

sendaketa-gelak nahiz proba funtzionaletakoa. Lehenengo solairua, osorik, helduentzako Osasun Mentaleko Zentroak 

hartzen du. 

 
Beheko solairua 

 

Helduentzako lehen mailako arreta: 10 kontsulta.  

Helduentzako erizaintza: 10 kontsulta. 

Pediatria: 6 kontsulta 

Pediatriako erizaintza: 6 kontsulta. 

Espezialitateak: kontsulta mediko 1. 

Espezialitateko erizaintza: kontsulta 1. 

Sendaketa, larrialdiak, proba funtzionalak eta kirurgia txikia: 3 kontsulta.  

 

 



 
Harrera-lekua, administrazio-unitatea eta Bezeroaren Arretarako Gunea. 

Front Office: 5 postu. 

Back Office: 8 postu. 

 Bulegoak. 

Erabilera anitzeko talde-gela, gela txikiagoetan banatzeko aukera duena. 

2 bilera-gela. 

Liburutegia  

Aldagelak, biltegia, garbiketa-gela, eta bestelako zerbitzuak. 

 

Emakumearentzako Arreta Zentroa (EAZ) 
 

Ginekologia: 4 kontsulta.  

Emagina: 4 kontsulta. 

Bilera-gela.  

Harrera-tokia eta administrazio-atala. 

Itxarongela.  

 
 
 
 
 



 

Lehen solairua 
 
Helduentzako Osasun Mentaleko Zentroa 

 

Psikiatria, psikologia, erizaintza eta gizarte-langilea: 20 kontsulta. 

Botikina: erizaintzako kontsulta 1. 

Talde-terapia: 4 gela. 

Erlaxazio-gela 1. 

Bilera-gela 1. 

Itxarongela 1. 

Egoiliarrentzako kontsultak (psikiatrak, psikologoak, erizain espezialistak). 

Harrera-tokia eta administrazio-atala. 

Historia Klinikoen artxibategia.  

Biltegia. 

 
 
 
 
 

 

 


