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KANPO KONTSULTETARAKO ERAIKIN BERRIA INAUGURATU DU 
GOIERRI-UROLA GARAIKO ESI-KO ZUMARRAGAKO OSPITALEAK  

 
Goizalde: kanpo kontsultetarako eraikin berria, handia, funtzionala eta modernoa, inguruko 

pazienteei kalitatezko arreta eskaintzeko eta haien laguntza-premiei eraginkortasunez 
erantzuteko. 

 
 

Zumarragako Ospitaleak gaur inauguratu du kanpo kontsultetarako instalazio berria; eraikin handia, funtzionala eta 
modernoa da, eta, hari esker «kalitate handiko prestazioak emango zaizkie inguruko biztanleei, eta behar bezala 
erantzungo zaie ESIaren egungo eta etorkizuneko espazio- eta asistentzia-beharrei». Horiexek izan dira Iñigo 
Urkullu lehendakariaren hitzak. Lehendakaria instalazioak ikusten izan da Osasuneko sailburu Jon Darpónekin eta 

Osakidetzako zuzendari nagusi Jon Etxeberriarekin, besteak beste. Ospitalea Goierri-Urola Garaiko ESIaren zati da, eta 

Erakunde Sanitario Integratu horrek Goierriko eta Urola Garaiko eta Erdiko lehen mailako arreta zein ospitalea bera 

biltzen ditu. 

 

Zumarragako ospitalea 1984an inauguratu zuten eta 30 urte bete berri ditu. Garai hartan, kontsultei zuzendutako espazioaren 

tamaina erabakitzeko, orduko eskaera hartu zuten aintzat. Eskaera hori gaur egungoa baino askoz ere txikiagoa zen, ez 

baitzeuden pazienteak erregimen anbulatorioan aztertzeko beharrezko diagnostiko-bitartekoak ez azpiegiturak. 



 
 

 
 

Diagnostikoa egiteko teknologien eta eskualdeko azpiegituren azken urteetako bilakaerak asko erraztu dute pazienteen arreta 

anbulatorioa, baina horretarako, ahalegin handia egin behar izan da, bai espazioak egokitzeari, bai ospitale barruko 

antolakuntza-kontuei dagokienez, gero eta espezialitate eta paziente gehiago baititu hark. Horregatik sortu zen  arreta 
anbulatorioari eskainitako instalazio berriak izateko premia, leku handiagoa behar baitzen, modernoagoa eta 

funtzionalagoa, zeuden espazio- eta asistentzia-premiei erantzuteko, eta kalitatezko arreta eskaini ahal izateko. Eskaera hori 

2020. urterako proiekzioarekin landu zen 2007-2020 aldirako Zumarragako Ospitaleko Plan Zuzendarian. 

Gaur, 2015eko uztailaren 8an, Plan Zuzendarian aurreikusitakoari aurrea hartuta, Zumarragako Ospitaleko kanpo-

kontsultetarako eraikin berria inauguratu dugu.Zerbitzuak uztailaren 13an irekiko ditu ateak. Goizalde 16 hilabetetan eraiki 

da, 2013ko urriaren 4an hasitako lanak egiteko ezarritako epea beteta. Eusko Jaurlaritzak 1.880.000 euroko inbertsioa 
egin du bertan. 

Kanpo-kontsultetarako eraikina egin izana eta haren kokaleku gisa Zumarraga aukeratu izana apustu garrantzitsua izan da 

Goierriko eta Urola Garaiko eta Erdiko biztanleei lehen mailako arreta, ospitale arreta eta arreta anbulatorioa eskaintzen dien 

Goierri-Urola Garaiko Osasun Erakundearen etorkizunerako.  Izan ere, «Asistentziaren baldintzak hobetuko ditu, bai 
pazienteei begira, bai haiek artatzen dituzten profesionalei begira» adierazi du Osasuneko sailburu Jon Darpónek.  

 

Hala, Kanpo Kontsulta berriekin, bi helburu bete nahi ditu Osakidetzak; batetik,  arreta anbulatoriorako zeuden 
espazio-eskaerak asetzea, eta, batez ere, modu eraginkorrean erantzutea pazienteen asistentzia-eskaerei. 
Urtean, batez beste, 100.000 hitzordu izaten dira, eta ia 60.000 paziente. Pertsona horiek, orain arte, ospitalean 
jasotzen zuten arreta. 
 



 
 

 
 

Premia horiek asetzeko, hainbat alderdi hartu dira kontuan: 

1- Irisgarritasuna: Bereiz dagoen eraikin bat denez, paziente anbulatorioei zuzendutako espezialitateak eskainiko ditu, eta, 

hala, ingresatuta dauden pazienteen joan-etorriak saihestuko dira. Hortaz, ez dira eraikin berrira eramango ia nahitaez 

bestelako diagnosi-probak behar dituzten kontsultak; esaterako X izpiak. (Honako espezialitate hauek ospitalean geratuko 

dira: ALERGIA, KARDIOLOGIA, GINEKOLOGIA ETA OBSTETRIZIA, HEMATOLOGIA, ERREHABILITAZIOA, ARNASA ETA 

TRAUMATOLOGIA). 

Giro bakoitza bereizi egin da, eta arreta berezia eskaini zaio pediatriako eremuari; hala, haurrentzako dekorazioa jarri da 

bartan, leku atsegin gisa ikus dezaten. 

2- Espezialitate bakoitzaren jarduera: espezialitate bakoitzaren premiak eta baliabideak baloratu dira, biztanleen eskarira 

egokitzen saiatzeko. 

3- Horretaz gain, aintzat hartu da espezialitateen eta/edo proba osagarrien arteko harremana, eta elkarrekin lotuta 

dauden espezialitateak talde berean bildu dira. Bestalde, espezialitate bakoitzak dagozkion proba osagarriak kontsultaren 

ondoan izatea ahalbidetu da.  

 
Laguntza-zerbitzuak eta espazioen banaketa 

 

Kanpo Kontsulten eraikin berria ingurumen-jasangarritasuneko irizpideei jarraiki eraiki da, 856 metro koadroko lursail batean,  
eta, guztira, 1.493 metro koadroko azalera du, hiru solairutan banatuta. 
 



 
 

 
 

Eraikinerako sarrera pazienteen harrera kokatuta dagoen lekuan dago. Beheko eta lehenengo solairuan argiztapen eta 
aireztapen naturala duten 30 gune daude, kontsulta medikoetarako eta erizaintzakoetarako, baita 12 laguntza 
zerbitzutako proba osagarriak egiteko ere.  

 
Honako hauek dira Kanpo Kontsultetan eskaintzen diren espezialitateak: 
 

ü  Oftalmologia. 2 kontsulta mediko. 

ü ORL: kontsulta mediko 1. 

ü Endokrinologia: kontsulta mediko 1. 

ü Neurologia: 2 kontsulta mediko. 

ü Pediatria: 2 kontsulta mediko eta erizaintzako kontsulta 1 

ü Erreumatologia: kontsulta mediko 1. 

ü Anestesia: 2 kontsulta mediko. 

ü Kirurgia orokorra: 2 kontsulta mediko eta erizaintzako kontsulta 1 

ü Urologia: 2 kontsulta mediko eta erizaintzako kontsulta 1 

ü Digestiboa: 2 kontsulta mediko eta erizaintzako kontsulta 1 

ü Dermatologia: kontsulta mediko 1 eta erizaintzako kontsulta 1 

ü Barne-medikuntza:kontsulta mediko 1 

 
Era berean, kirurgia-aurreko erizaintzako kontsulta 1 ere izango du.  

  



 
 

 
 

Aurreikuspenen arabera, urtean 55.000 pertsona artatuko dituzte instalazio berriek, eta horiei guztiei behar bezalako 

arreta eskaintzeko, kanpo-kontsultek profesional talde handia izango dute: 19 mediku, erizaintzako 13 profesional, 

erizaintzako laguntzaile 1, zeladore 1 eta 2 laguntzaile administratibo.  

Zerbitzuen ordutegia 8:00etatik 20:00etara izango da,  baina, hasieran, 8:00etatik 15:00etara egongo da zabalik. 

 

 
Zumarragako Ospitaleko kanpo-kontsulta berriak Osakidetzaren 

eraginkortasun asistentzialaren eta sinplifikazio administratiboaren beste 
adibide bat dira, betiere herritarrei zerbitzurik onena eskaintzea helburu. 

 

Teknologia aurreratua dute, gainerako osasun-erakundeetan bezalaxe, Osakidetza eskuragarri duen teknologia 

modernoenaren aldeko apustua egiten ari baita. 

Ildo horretatik, azpimarratzekoak dira urologiako kontsultan jarritako Urodinamia probak, Dermatologiako PUVA edo 

pazienteak artatzeko TOTEM delakoa, kontsultetarako harreraren kudeaketa berritzaileagoa ekarriko duena. 

 Urodinamia proba eta azterketa multzo bat da, eta maskuriaren eta uretraren funtzionalitatea ezagutzea da haien helburua, 
gernu-egitearen eta inkontinentzia nahasmenduen diagnostiko zehatzagoa gauzatzeko eta ahalik eta tratamendu 
onena eskaintzeko. Ospitalean ezarritako unitate horrek aurrez egiten ziren urologia-azterketak osatuko ditu. 



 
 

 
 

PUVA  delakoa Dermatologian erabiltzen den fototerapia-kabina bat da, eta hainbat gaixotasun tratatzeko erabiltzen da; 

bereziki, biztanleen % 3-4ri eragiten die psoriasia, baina baita bestelako gaixotasun dermatologiko batzuk tratatzeko ere; 

dermatitis atopikoa, pruritoa, parapsoriasia, bitiligoa, azaleko linfoma eta abar.  Ospitalean instalatu denak A eta B izpi 

ultramoreekin tratatzeko aukera ematen du; bi alternatiba desberdin dira horiek eta bakoitzak bere aukera terapeutikoak 

eskaintzen ditu. 

 

Kanpo Kontsulta berriak Osakidetzaren asistentzia-eraginkortasunaren eta administrazio-sinplifikazioaren beste 
adibide bat dira, betiere pertsonei zerbitzurik onena eskaintzeko; izan ere, teknologiaren aldeko apustua egiteaz gain, 
osasun-arreta kudeatzeko eta antolatzeko modu berrien alde egin da,  aurrez aurrekoak ez diren kontsultak, 

telemedikuntza eta abar bultzatuta, eta, hala, pazientearentzat beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestuta. 

Beste lan-ildo bat erizaintzako kontsulten bultzada da, besteak beste, paziente kronikoei jarraipena egiteko, osasun-

heziketarako, proba funtzionaletarako eta erregimen anbulatorioan gauza daitezkeen bestelako prozedurak egiteko.  

Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Sailak pertsonekiko eta haien ongizatearekiko konpromiso sendoa dute, eta horregatik 
jarraituko dute osasuneko ekipamenduetan eta azpiegituretan inbertitzen; azken batean, Euskal Osasun Sisteman 

inbertitzen, asistentziaren kalitatea, ekitatea eta unibertsaltasuna bermatzeko.  Eusko Jaurlaritzak ia 3.400 milioi euro zuzendu 

ditu osasun kontuetara 2015ean; horrek esan nahi du, batez beste, 1.568 euro eskaini zaizkiola urtean Euskadiko biztanle 

bakoitzari, eta, hala, osasunera diru gehien bideratzen duen autonomia-erkidegoa izan gara. 


