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IÑIGO URKULLU LEHENDAKARIA: «URDULIZKO 
ALFREDO ESPINOSA OSPITALEAK 

OSAKIDETZAREN ZERBITZU PUBLIKO 
UNIBERTSAL ETA KALITATEZKOA EGUNEZ 

EGUN HOBETZEN ETA INDARTZEN 
JARRAITZEKO APUSTU SENDOA EGIN DUGULA 

ERAKUSTEN DU» 
 

Iñigo Urkullu lehendakariak Urdulizko Alfredo Espinosa ospitale berria 
inauguratu du gaur, erakundeetako eta Bizkaiko gizarteko 150 ordezkari 

gonbidatuz lagunduta 
 

Ospitale berria errealitate bihurtu da gaur. Horri esker, Uribeko eta Mungialdeko 
herritarren osasun-arreta hobetuko da, baita Euskal Osasun Zerbitzuaren 

kalitatea eta hurbiltasuna ere, eta Uribe eskualdeko gaur egungo eta 
etorkizuneko beharrei erantzungo zaie. 

 
Euskadi aurten ospitale publiko berri bat martxan jarri duen autonomia-erkidego 

bakarra da. Ospitalea, gainera, Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetan 
azpiegitura publiko batean egin duen inbertsio handiena da 

 
Gaur egungo egoera ekonomikoan, Eusko Jaurlaritzak, lau urteotan, 153 milioi 

euro inguru inbertitu ditu Osakidetzako lehen mailako osasun-azpiegituretan eta 
ekipamenduetan 

 
 

Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Urdulizko Alfredo 

Espinosa ospitalea inauguratu du gaur, Jon Darpón Osasuneko sailburuaz, 

Osakidetzako zuzendari nagusi Jon Etxeberriaz eta 150 gonbidatuz lagunduta. 

Gonbidatuen artean, Alfredo Espinosaren senideak zeuden, baita beraien 

babesarekin Urdulizko ospitalea errealitate egiten lagundu duten 

erakundeetako, udaletako, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bizkaiko gizarteko 

ordezkariak ere (bizilagun-elkarteak, paziente-elkarteak, enpresak...), eta 

ospitale moderno, funtzional eta eroso hau irekitzearekin pozik agertu dira. 



 
 

 2 

Ospitaleak Uribeko eta Mungialdeko bizilagunen osasun-arreta hobetuko du eta 

haien gaur egungo eta etorkizuneko eskaerei erantzungo die. 

 Inaugurazio-ekitaldian bi bideo proiektatu dira: bata, ospitaleari 

buruzkoa; bestea, berriz, Alfredo Espinosari eta Agirre lehendakariaren 

gobernuan egin zuen lanari buruzkoa. Horrez gain, instalazio moderno eta 

funtzionalak bisitatu dira. Iñigo Urkullu lehendakariak gonbidatu guztien 

aurrean azpimarratu duenez, Urdulizko Alfredo Espinosa ospitalea Bizkaiko 
gizartearentzat eta Euskal Autonomia Erkidegokoarentzat, oro har, albiste 
bikaina da, eta Eusko Jaurlaritzarentzat pertsonen osasuna lehentasunezkoa 

dela frogatzen du. «Euskadi aurten ospitale publiko berri bat martxan jarri 
duen autonomia-erkidego bakarra da eta Urdulizko ospitaleak Osakidetzaren 

zerbitzu publiko unibertsal eta kalitatezkoa egunez egun hobetzen eta 
indartzen jarraitzeko apustu sendoa egin dugula erakusten du».  

Lehendakariaren hitzetan, Urdulizko ospitalea Eusko Jaurlaritzak 
osasun publiko unibertsal eta kalitatezkoaren alde duen konpromisoaren 
isla da, eta era berean, elkarren segidako hainbat gobernuk euskal osasun 
sistema publikoaren alde apustu egiten jarraitu dutela erakusten du; izan 

ere, Osakidetzaren ospitale berri hau sortzeko prozesua azken hiru 

legegintzaldietan garatu da, beti helburu berberak izanik. Urdulizko Alfredo 

Espinosa ospitalea, gainera, Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi honetan 
azpiegitura publiko batean egin duen inbertsio handiena da. Gaur egungo 
egoera ekonomikoan, lau urteotan, 153 milioi euro inguru inbertitu ditugu. 
Euskal gizarteak Osakidetzako lehen mailako osasun-azpiegituretan eta 

ekipamenduetan egindako inbertsio bat izan da, lehendakariak nabarmendu 

duenez. 

Era berean, lehendakariak ospitale berriko hornidura eta ospitale berriak 

barne hartzen duen espezialitate eta zerbitzu sorta zabala azaldu du –sorta 

hori zabaltzen joango da–, gaixotasunak diagnostikatzeko eta tratatzeko 
abangoardiako teknologia duela nabarmenduta. 

Ospitale berria datorren uztailaren 7an jarriko da martxan; kanpoko 

kontsultak eta erradiologia-zerbitzua, hain zuzen. Hurrengo sei hilabeteetan, 
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kanpoko kontsultetan 23.500 pazienteri eta erradiologia-zerbitzuan 
26.000tik gorari emango zaie arreta. 

Era berean, mota horretako azpiegitura bat martxan jartzea 

profesionalentzat erronka bat dela baina ilusioa pizten diela nabarmendu du. 

Ildo horretan, ospitale berri horretan lan egingo duten profesional guztiak –600 

baino gehiago eta 400 lanpostu berri baino gehiago– gobernu honek 

pertsonekin duen konpromisoarekin aurrera jarraitzera animatu ditu, Osakidetza 

euskal gizartearentzat hurbiltasunaren, arretaren eta kalitatearen aldetik 

erreferente izan dadin.   

Azkenik, lehendakariak erakunde publikoen inplikazioa eta laguntza 
eskertu ditu; hau da, Uribe ESIarekin pertsonei ematen zaien arreta hobetzeko 

akordio soziosanitario bat sinatu duten eskualdeko udalena, Bizkaiko Foru 

Aldundiarena eta Urdulizko Udalarena, ospitalea eraikitzeko lurzorua 

lagatzeagatik. 

Halaber, Gabriel María Inclán eta Rafael Bengoa sailburu ohien aurrean, 

hiru legegintzalditan ospitale hau posible egiteko lan egin duten Osasun 
Saileko eta Osakidetzako pertsona guztiei eskerrak eman dizkie.  

Ospitale berri hau orain arte Gurutzetako ospitalean artatzen ziren 

Uribeko eta Mungialdeko pertsonengan pentsatuz jarri da martxan. 

«Adinekoengan pentsatuz, emakumeengan pentsatuz, haurrengan pentsatuz... 

Pertsonak izan dira osasun-zerbitzu berri honen ardatza; azpiegitura funtzional 

moderno eta eroso bat eduki ahal izan dezaten… beraien bizilekutik gertu», 

esan du lehendakariak, bukatzeko. 
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