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IÑIGO URKULLU: “OSAKIDETZAKO 
PROFESIONALEK SORTZEN DUTEN GIZA 

KAPITALAK BERMATZEN DIE EUSKAL 
HERRITARREI KALITATEKO ZERBITZUA”  

 

Lehendakariak Donostia Unibertsitate Ospitaleko Neonatologiako 
eta Pneumologiako area berriztatuak bisitatu ditu, baita Gipuzkoa 

laborategi berriki robotizatua ere, eta azpimarratu du egindako 
esfortzua, errakuntzak minimizatzeko eta instalazioetako 

erosotasuna eta berritasuna hobetzeko 
 

 
Osakidetzako profesionalek sortzen duten giza kapitala da kalitateko 

zerbitzua bermatzen diena euskal herritar guztiei. Horixe esan du gaur goizean 

Iñigo Urkullu Lehendakariak Ospitaleko Neonatologiako eta Pneumologiako 

areak eta Gipuzkoa laborategiko instalazioak, guztiak oraintsu berriztatuak, 

bisitatu ondoren. 

 

Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak, zeina Jon Darpon 

Osasun sailburuarekin eta Jon Etxeberria Osakidetzako zuzendari 

orokorrarekin batera egon baita instalazioen ikustaldian, azpimarratu du 

Osakidetzako langileek Zerbitzu publikoa emateko duten bokazioa. Eusko 

Jaurlaritzak partekatzen duen konpromisoa da hori, eta egunez egunez islatzen 

da  osasun arretaren etengabeko hobekuntzan Euskadin.  

 

Lehendakariak gogora ekarri du aurten 3.422 miloi euro bideratuko 

direla Osasun Sailera, hots, aurrekontuaren ia hiru eurotik bat. “Jakitun 

gara herritarren beharren hazkuntzaz –adierazi du–, baina egiaztaturik dago 

ezen, dugun antolamendu profesionalari esker, kalitateko zerbitzu bat 

bermatu diezaiekegula euskal herritar guztiei.  

 

Urkullu Lehendakariak ikuskaturiko zerbitzuetako hiru ezaugarri  

azpimarratu ditu (komunak direnak Donostia Unibertsitate Ospitalean bertan eta 

Osakidetza guztian):  "segurtasuna eta errakuntzak minimizatzea, paziente 

eta profesionalentzako erosotasuna, eta inbertsioak eta modernizatzea 

(instalazio berriztatuetan froga daitekeena, laborategien robotizazioa barne). 
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JAIOBERRIEN UNITATEA 

 

DUO eta Donostialdea ESIko Jaioberrien Unitatea ospitaleko Ama-haurren eraikinean 

dago. Unitateko instalazio berriztatuetan espazioak hobeto banatuta daude eta 

argitasuna zainduta dago, zarata-maila gutxiagotua egoteaz gain. Horri guztiari esker, 

gurasoek erosotasun eta intimitate handiagoz gozatzen dute. Orain guztiz 

diferentziaturik daude kasu larriak artatzen dituen Neonatologiako Zainketa 

Intentsiboen Unitatea eta Neonatologiako Zainketa Ertainen Unitatea. Lehenengoan 

intentsiboetako zonalde berrian 12 box daude, eta zainketa ertainetan 28 inkubagailu. 

 

 Zortzi medikuz, 35 erizainez eta 22 laguntzaile osatuta dago unitateko profesional 

taldea bi ospitaleratze-motaz arduratzen da. Alde batetik, 37. astea baino lehen 

jaiotzen diren haurtxo goiztiarrak artatzen dira, zeinek gestazio-adinaren, 

heldutasunaren eta pisuaren arabera zenbait osasun-arazo izan ditzaketen; eta, 

bestetik, 40 asterekin jaiotako haurtxoak ere artatu daitezke, larria izan ez arren 

zainketa berezi batzuk eskatzen dituen osasun-arazoren batengatik (arnasketakoa, 

infekziosoa…), haien osasun egoera orokorrak hobera egin dezan. 

 

Gutxi gora-behera 650 haur artatzen dira unitatean urtero, hots, Gipuzkoan jaiotako 

haur guztien ehuneko hamar inguru. Izan ere, ospitalean bertan jaiotako haurren 

arazoak konpontzeaz gain, unitatea erreferentea Gipuzkoa osoarentzat, bai zentro 

publiko zein pribatuei gagozkiela. Unitatean ospitaleraturiko haurtxo guztien artean iaz 

150ek zainketa intentsiboak behar izan zituzten. 

 

PNEUMOLOGIAKO UNITATEA 

 

Pneumologia Unitatea, hemendik aurrera 4. solairuko 4. unitatean kokatua, erabat 

birmoldatu da; instalazioak hobetu dira, gasak, berogailua eta kontsumo txikiko 

argiteria jarrita, hain zuzen ere. Bereziki zaindu dira erabiltzaileen eta profesionalen 

segurtasuna eta erosotasuna, laneko gune zabalen bidez. Modu honetan, obra 

berrientzako protokoloari jarraikiz, solairuko gune bat erabiliko da bilerak egiteko. Era 

horretan, paziente, senide eta medikuen arteko konfidentzialtasuna bermatuko da, 

baita intimitatea ere.  

 

14 medikuk, 4 egoiliarrek, 15 erizainek eta erizaintzako 11 laguntzailek osatzen dute 

solairuko osasun-taldea. Unitate honetan, iaz 1.335 ospitaleratze izan ziren eta batez 

besteko egonaldia 5,55 egunekoa izan zen. Solairuak 15 gela bikoitz eta isolamenduko 

2 gela (indibidualak, esklusarekin eta presio negatiboarekin) ditu. Obrako kostua eta 

solairuko ekipamenduarena 1.209.319 eurokoa izan da. 
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GIPUZKOAKO LABORATEGIA 

 

Gipuzkoa Laborategia, zeina Bidasoko ESIko, Goierri-Urola Garaiko eta Donostialdeko 

laborategien balioak eta erantzukizuna bateratzeko ahaleginetik eta elkarlanetik sortua 

den, Sareko Laborategien ereduan oinarritzen da; sare horretan, laborategi bakoitza, 

bere nortasuna galdu gabe, independentzia funtzionaleko eredu batean txertatzen da, 

eta kudeaketa korporatiborako eredu bat du, sarearen iraupena bermatzeko balio 

duena. 

 

Laborategiak eta Anatomia Patologikoa biltzen dituen Diagnostiko Biologikoko 

Sarearen Plan Zuzentzailea zertarako sortu den azaltzeko, batetik azaldu behar da 

diagnostiko biologikorako gaur egungo eskaintza gehiago optimizatzeko eta 

arrazionalizatzeko beharra egon dela; hortaz, batetik, eskaintza hobeto banatu da 

lurraldean, eta, bestetik, zentro guztien arteko osagarritasuna eta lankidetza hobetu 

da, asistentziaren kalitate-maila igota. Proiektuak bere barnean biltzen ditu 

Osakidetzako diagnostiko biologikorako zerbitzu guztiak, laborategiak eta Anatomia 

Patologikoko zerbitzuak; eta horietan, ia 1.000 profesionalak egiten dute lan. Urtero 

110 milioi euro inguruko aurrekontua izaten du proiektuak. 

 

Laborategian, 8.000/9.000 analisi-hodi prozesatzen dira egunero; horregatik, oso 

garrantzitsua da segurtasuna laginaren trazabilitatean. Sistema automatizatu bat dago, 

horretarako, behar diren operazio guztiak egiteko gai dena lagina manipulatu gabe; eta 

lagin hori era seguruan gordetzea ahalbidetzen du, analisia berriz egitea suertatzen 

denerako.  Urteroko aurrekontua 4,25 milioi eurokoa da. 

 

 
 

 

 

 

 

    En Donostia- San Sebastián, 3 de febrero 2016 


