
 
 

 
 

MUNGIAKO OSASUN ZENTROA 
 
 

 
 
 

2014ko azaroaren 21a 



 
 

 
 

MUNGIAKO OSASUN ZENTROA 
  

Zentro zabala da, funtzionala, erraz iristeko moduan dago, eta kalitatezko arreta 
eskaini nahi die udalerriko 20.000 bizilagunei. 

 
 

Mungiako osasun-zentro berria Loradi enparantzako 1. zenbakian dago (azoka inguruan), eta udalerri horretako 20.018 
bizilagunei eskainiko die osasun-estaldura ─horietatik 15.948 helduak dira, eta 4.070 umeak─. Orain arte, 

udalaren jabetzako eraikin batean, udaletxetik gertu, ematen zitzaien arreta. Mungialdeko udalerrietako 6.300 auzokoek 

ere bisitatu egingo dute, Mungiako zentroan ematen den arreta espezializatua behar dutenean. 

 

 

ARTATUTAKO BIZTANLE-KOPURUA 
20.018 PERTSONA 

Helduentzako Medikuntza Orokorra:  15.948 Pediatria: 4.070 

 

 



 
 

 
 

 

Mungiako osasun-zentro berria udalak lagatako 1.564 m2-ko lursail batean dago, azokaren inguruan (El Ferial ere 

esaten zaio). Inbertsioak 2.830.000 euro jo du, guztira: obraren kostua 2.590.000 € izan da, eta ekipamenduarena, 

berriz, 240.000 €. 

 

Eraikinak laukizuzen forma du, soila eta trinkoa da eta 2.677 m2 erabilgarri ditu: lurzoru-mailatik gorako bi solairu eta 

sotoko solairu bat. Lehen mailako arretako eta arreta espezializatuko egungo eta etorkizuneko beharrizanei erantzuteko 

pentsatuta dago. Eraikin handiagoa denez, orain arte zentrotik kanpo ematen ziren bi zerbitzu sartzeko aukera egon 
da: erditzeko prestaketa eta gimnasioa, fisioterapia eta elektroterapiarekin. 
 

Osasun-zentroak, beraz, hauek ditu: 19 kontsulta, Familiako medikuntza, Pediatria eta Erizaintzarako; kontsulta 1, 
emagina, erditzeetan arreta emateko gela batekin; gela 1, larrialdi, sendaketa eta ateratzeetarako; proba 
funtzionaletarako gela 1; EAG Etengabeko Arreta Gunea; 9 kontsulta, arreta espezializaturako; erradiología-, 
fisioterapia- eta elektroterapia-gelak, eta Bezeroen Arretarako Eremua (administrazio-arloa). 

 

Bezeroen arretarako eremuak antolamendu-eredu berria dakar, Osakidetza zentro berrietan egiten ari denaren 

ildotik: herritarren beharrizanak kudeatzeko gunea. Bezeroei arreta egiteko pull moduko bat da, 6 posturekin: 

horietatik hiru, erabiltzaileari arreta hurbilago eta pertsonalagoa eskaintzeko dira (informazioa, zitak edo hitzorduak, OTI, 

iradokizunak, erreklamazioak, eta abar). 

 
 



 
 

 
 

 
MUNGIAKO OSASUN ZENTROA: Asistentzia zerbitzuak 

 
Asistentzia zerbitzuak 
 
Mungiako osasun-zentro berriak lehen mailako arreta zerbitzuak eskainiko ditu, 8:00etatik 20:00etara, astelehenetik ostiralera: 

Familia-medikuntza, Pediatria eta Erizaintza, arreta programatua eta larrialdikoa emanda bai zentroan bertan, bai etxean.  

Espezialitate-kontsultak ere eskaintzen ditu, hala nola: Ginekologia, Dermatologia, Kardiologia, Kirurgia Orokorra eta Digestio 

Aparatukoa, Traumatologia eta Errehabilitazioa. Gainera, Etengabeko Arretako Gunea ere badu (EAG), 8:00etatik 20:00etara, 

astelehenetik ostiralera, eta 24 orduz larunbat, igande eta jaiegunetan. 

 
Profesionalak 
 

Asistentzia-beharrak bete eta udalerriko biztanleei zerbitzurik onena ematen ahalegintzeko, profesionalen talde zabala 

du zentro berriak, 39 pertsonek osatua: 10 familia-mediku, 5 pediatra, emagin 1, 12 erizain, 2 erizaintzako 
laguntzaile eta 9 administrari.  
 

 



 
 

 
 

 
MUNGIAKO OSASUN ZENTROA: Tokiaren antolamendua 

 
 
Erakinak lurzoru-mailatik gorako bi solairu ditu, bai eta soto bat ere. Beheko solairuan: Bezeroen Arretarako Eremua, 
Medikuntza eta Erizaintza Orokorreko kontsultak eta Pediatriakoak, zenbait gela ─proba funtzionalak, larrialdiak, 
ateratzeak eta sendaketak─ eta EAG delakoa. Lehenengo solairuan: Medikuntza Espezializatua, Emakumearentzako 
Arreta, Errehabilitazioa (gimnasioa), Erradiologia eta langileentzako eremua eta EAG. Sotoko solairuan, berriz: 
artxiboa, biltegi sanitarioa, aldagelak, mantentze-lanetarako instalazioak eta langileentzako aparkalekua. 

 
Sotoko solairua 
 

      Artxiboa 

      Material sanitarioaren biltegia 

      Aldagelak 

      Mantentze-lanetarako instalazioak eta beste zerbitzu batzuk 

      26 aparkaleku 

 
 
 



 
 

 
 

 
Beheko solairua 

 
 Medikuntza Orokorraren eremua (400 m2): 

Itxaroteko gunea 

Familia-medikuntza: 7 kontsulta 

Helduentzako erizaintza: 7 kontsulta 
 

 Pediatria-eremua (120 m2): 

Itxaroteko gunea 

Pediatriako medikuntza: 3 kontsulta 

Pediatriako erizaintza: 2 kontsulta 
 

 EAG Etengabeko Arretako Gunea (137 m2): 

  Itxaroteko gunea 

  Etengabeko Arretarako kontsulta mediko 1 

  Sendaketa- eta ateratze-gela 1 
 

 Proba funtzionalen eremua, larrialdi-, ateratze- eta sendaketa-gela. 

 Bezeroen Arretarako Eremua ─harrera-lekua, hitzorduen kudeaketa eta unitate administratiboa─ (230 m2) 

Itxaroteko gunea 

Front Office: 3 toki 



 
 

 
 

Back Office: 3 toki 

Bulegoa 

 

Lehen solairua 
 
     Medikuntza Espezializatuaren eremua, 9 kontsultarekin (305 m2): 

Ginekologia 

Dermatologia 

Kardiologia 

Kardiologiako proba-gela 

Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatuko Kirurgia 

Traumatologia (medikua eta erizaina) 

Errehabilitazioa 

Kontsulta multifuntzionala 

 Emakumearentzako Arreta Eremua (76 m2): 

Emaginaren kontsulta 

Erditzea prestatzeko gela 

 Errehabilitazio Eremua (114 m2): 

Gimnasioa 

Fisioterapia eta Elektroterapia 



 
 

 
 

 

 Erradiologia-eremua (75 m2): 

X izpien gela 

Kontrol-gela 

Bi kabina, aldageletarako 

 

 Bertako langileen eta EAGren eremua (195 m2): 

Bilera-gela 1 

Erlaxazio-gela 1 

5 gela, bakoitza bere komunarekin 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


