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Aita Menni ez da ohiko erakundea. Gainerako 
Ahizpa Ospitalarioen Zentroetan bezala, pertsona 
behartsuei, buru-eritasuna dutenei eta ezgaitasun 
mota desberdinei ematen zaien laguntzatik soilik 
uler daiteke.

Zentroa orain dela 121 urte sortu zuen Benito 
Mennik, gaixotasun mentala zuten emakumeak 
zaintzeko,  eta, gizarteari zerbitzua emateko duen 
bokazioari esker, egokitzen joan da gaur arte, be-
har berriak bereganatzen eta erronka berriak bere 
gain hartuz, nortasuna eta egiteko modua galdu 
gabe, balio ospitalarioez inguratuta eta gure gizar-
teko pertsona baztertuak eta zaurgarriak jasoz. 

Gure jokabidean Hospitalitatea baldin bada gida- 
tzen gaituen balio nagusia, erantzukizun sozia-
la da jokabide horretan geureganatzen dugun 
konpromiso iraunkorra.

Konpromisoa, batez ere, zaintzen ditugun per- 
tsonekin eta beren familiekin, kalitatezko zaintza 
lana emateko, alderdi biologikoak, psikikoak eta 
sozialak, espiritualekin, erlijiosoekin, etikoekin eta 
pertsonak bere ingurunearekin duen harremana-
rekin lotuz.

Konpromisoa gure laguntzaile familiarekin —gure 
xedea betetzea ahalbidetzen diguten eskuak—, 
egonkorra eta kalitatezkoa izango den enplegua-
ren eta etengabeko prestakuntzaren aldeko apus-
tu irmo eta ausartaren bitartez.

Konpromisoa geure errealitatearekin, erli-
jio erakunde garen heinean, eta Elizako beste 
erakunde batzuekin, horiekin karisma eta zerbitzu 
bokazioa partekatzen baitugu.

Konpromisoa arduratsu, etiko eta irabazi asmorik 
gabea kudeaketa ekonomikoarekin, sortutako ba-
liabideak berriro inbertitzen baitira.

Konpromisoa bizi garen gizartearekin, hurbilen 
dugunarekin eta, urrutikoarekin ere, beharrak di-
tuenarekin.

Konpromisoa, halaber, bizi garen ingurunearekin, 
gure esku dagoen guztia jarriz gure jarduerak in-
gurumenean duen eragina ahalik eta txikiena izan 
dadin.

Memoria honetan konpromiso horiek eta oinarrian 
dituzten datuak eta ekintzak jasoko ditugu.

Horien artean dago Obren Plan Zuzentzailea. Au-
rreko urtean bertan jasotako lan batzuk hasi ba-
ziren ere, 2019an hasi zen Gesalibarren hartzen 
gaituen eraikinaren fisionomia eraldatzen, modu 
ikusgarriagoan: administrazio-bulegoak birmol-
datzeari, jantoki berriari edo buru-eritasuna duten 
pertsonentzako etxebizitza iragankorrari Zainke-
ta Berezien Unitate berria gehitu zaio, eta horrek 
aukera emango digu segurtasun-neurri gehiga-
rriak behar dituzten osasun mentaleko kasuak 
artatzeko. Era berean, II. Unitate Balioaniztunak 
hobetu egiten du konplexutasun handiko zainketak 
behar dituzten pazienteentzako egoitza-espazio 
espezializatuen eskaintza. 

Gure taldeei lan-ingurune erosoagoa eta era-
ginkorragoa eskainiko dieten gune berriak dira, 
beren gaitasunak are hobeto garatu eta gure xe-
dea bete ahal izateko: zerbitzatzen ditugun pertso-
nen beharrei ahalik eta kalitaterik handienarekin 
erantzutea.

 

Sor monserrat Esparza  mikel Tellaeche
 Ama Gorena  Zuzendari Gerentea
 

AURkEZPENA

Erizaina baino gehiago da: laguna da.
Gaixoa baino gehiago da: gizakia da. 
Arreta medikua baino gehiago da: arreta pertsonala da. 
Ongizate fisikoa baino gehiago da: ongizate osoa da. 
Tratamendua ematea baino gehiago da: babesa eta maitasuna ematea da. 
Osasuna baino gehiago da: justizia da. 
Iragana baino gehiago da: etorkizuna da.

Aita menni.
Ospitale bat baino gehiago da: Hospitalitatea da.

HOSPITALITATEAREN kONPROmISOA
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GURE mISIOAk ETA BALIOEk 
DEfINITZEN GAITUZTE

Kongregazioaren misioak Hospitalitatearen ka-
risma gauzatzen eta adierazten du, premia duten 
pertsonei arreta espezializatua eta zainketa sozio-
sanitarioak eta psikopedagogikoak emanez, hori 
guztia arazo mentala edo desgaitasun intelektua-
la duten pertsonen prebentzioaren, errehabilita-
zioaren eta integrazio sozialaren bitartez.

Hospitalitateaz dugun ikuspegiak, premia duen 
pertsonaren harrera moduan ulertuta, ez du be-
reizketarik egiten arraza, sexu, ideologia, erlijio 
edo klase soziala dela eta.

Hospitalitatearen balioak funtsezko elementua 
dira gure Erakundean, eta bakar batean labur-
biltzen dira: HOSPITALITATEA. Balio horiek, pres-
takuntza eta asistentzi prozesuetan integratuta, 
baztertu ezinezko erreferentzia dira erakundeko 
arduradunen erabakiak gidatzeko eta euren por-
taerak inspiratzeko.

mUGAk GAINDITZEN DITUEN 
HOSPITALITATEA

Jesusen Bihotzaren Ahizpa Ospitalariak asisten- 
tziarako erakunde katoliko bat da, irabazi asmo-
rik gabea, eta 135 urte baino gehiago daramatza 
gaixotasun mentala, desgaitasun intelektuala eta 
bestelako gaixotasun batzuk dituzten pertsonen 
harrera, asistentzia eta gizarteratzearen arloan, 
bereziki ahulenak lehenetsirik.

1881eko maiatzaren 31n sortu zen Kongrega-
zioaren lehen zentroa, Ciempozuelos herrian, 
Madrildik kilometro gutxira, Jainkoaren San Joan 
Ordenako apaiza zen San Benito menniren esku-
tik, maria Josefa Recio eta maria Angustias Gi-
menezekin batera. 

Hirurek sentitu zuten beharrezkoa zela Erakunde 
bat sortzea gaixotasun mentala zuten emakumeek 
garai hartan sufritzen zuten bazterketa sanitario 
eta sozialari aurre egiteko, bi irizpide funtsezko 
bateratuta: karitatea eta zientzia. 

Gaur egun, Ahizpa Ospitalarien erakundeak 83 
zentro eta dispositibo baino gehiago kudeatzen 
ditu Afrika, Asia, Latinoamerika eta Europan, 
etengabe elkartasun bide bat proiektatuz mundu 
osoan artatzen dituen pertsonen alde. 

25 herrialdeetan dago presente, 17.300 osasun 
eta gizarte plaza baino gehiagorekin, eta azken 
urtean 2 milioi lagun inguru izan dira onuradun. 

Lan horiek 1.000 ahizpa eta 11.780 langile baino 
gehiagorekin entrega eta profesionaltasunari es-
ker egiten dira, euren lankidetza modu bolunta-
rioa eskaintzen duten pertsona ugarirekin batera.

NOR GAREN ZER EGITEN DUGUN

artatutako pertsona

asistentzia emateko ohe eta plaza

Psikiatriako ohe

Psikogeriatriako ohe

Desgaitasun Intelektualeko plaza

Ospitale Orokorreko ohe

Kalte Zerebraleko ohe eta plaza

Zainketa Aringarrietako ohe

zentro asistentzial

eguneko zentro

ospitale orokor

tutoretza fundazio

ikerketan espezializatuta fundazioa

laguntzaile

ESPAINIAkO PROBINTZIA kANONIkOA

OSPITALARIAk mUNDUAN

HOSPITALITATEA 8 BALIO 
HAUETAN GAUZATZEN DA

•	 Baztertutako pertsonen aldeko 
sentsibilitatea

•	 Gaixoei zerbitzua ematea
•	 Harrera askatzailea
•	 Osasun integrala
•	 Kalitate profesionala
•	 Gizateria arretan
•	 Etika jarduera guztietan
•	 Kontzientzia historikoa

  19
  115

  2
  2
  1

 7.413

 270.819
  8.062 
  2.618
  2.344
  2.486 

  318
    213 

  83

370 ZENTRO ETA DISPOSITIBO 
ASISTENTZIAL

25 HERRIALDE AfRIkA, ASIA, 
EUROPA ETA LATINOAmERIkAN

17.300 TOkI SANITARIO ETA SOZIAL

2
mILIOI

ARTATUTAkO PERTSONA

LERRO ASISTENTZIAL 

•	 Osasun Mentala
•	 Adineko Pertsonak
•	 Kalte Zerebrala

6  

•	 Desgaitasun Intelektuala
•	 Zainketa Aringarriak
•	 Ospitale Orokorra
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  2   bulego publikoaren arretarako eta 

 Etxetek biltegia, Gipuzkoako Foru   
 Aldundiko Laguntza Teknikoen 
 Informazio eta Baloraziorako Zentroa,   
 esleipen publikoarekin kudeatuta.

  6  zentro eta dispositibo asistentzial,  
 esleipen publikoarekin kudeatuta.

  16 zentro eta dispositibo, Aita Mennik 
aholkularitza espezializatuko 
zerbitzuak egiteko edo kanpo 

  13 zentro eta dispositibo asistentzial,  
 propioak edo esleipen publikoarekin  
 kudeatuta.

03 ZER EGITEN DUGU

  19 zentro eta dispositibo asistentzial,  
 propioak edo esleipen publikoarekin  
 kudeatuta.

  16 zentro eta dispositibo, Aita Mennik 
aholkularitza espezializatuko 
zerbitzuak egiteko edo kanpo 
kontsultak kudeatzeko.

AITA mENNI

 2017 2018 2019

Ospitaleko egonaldiak 295.444 299.929 313.565

Oheak 823 887 853
Osasun Mentala 194 186 181
Adineko Pertsonak 542 611 566
Desgaitasun Intelektuala 61 64 70
Kalte Zerebrala 26 26 36

 
Eguneko  zentroetako asistentziak 105.384 100.944 104.241

Plazak 445 493 506
Osasun Mentala 108 108 108
Adineko Pertsonak 286 332 344
Kalte Zerebrala 51 53 54

kanpo kontsultak 38.429 45.546 42.282

 AITA mENNI OSPITALEA + AITA mENNI GIZARTE ZERBITZUAk

03 ZER EGITEN DUGU

Aita menni Ospitalea LERRO ASISTENTZIAL

Osasun Mentala

Adineko Pertsonak

Kalte Zerebrala

Desgaitasun Intelektuala

4

Aita menni Gizarte Zerbitzuak
LERRO ASISTENTZIAL

Adineko Pertsonak

1

 
 2017 2018 2019
Ospitaleko egonaldiak 158.786 155.346 150.730 

Oheak 443 424 429
Osasun Mentala 194 186 181
Adineko Pertsonak 162 148 142
Desgaitasun Intelektuala 61 64 70
Kalte Zerebrala 26 26 36

 
Eguneko zentroetako asistentziak 57.421 54.666 54.147

Plazak 232 234 242
Osasun Mentala 108 108 108
Adineko Pertsonak 73 73 80
Kalte Zerebrala 51 53 54

kanpo kontsultak 38.429 45.546 42.282

 2017 2018 2019
Ospitaleko egonaldiak 136.658 144.583 162.835
Oheak - Adineko Pertsonak 380 463 424
Eguneko zentroetako asistentziak 47.963 46.278 50.094
Adineko Pertsonak 213 259 264

ZERBITZU

 Etxetek Programa 
 Gipuzkoako Foru Aldundia

1

  1

ETXETEk 2018 2019

kudeatutako eskaerak 4.825 4.250

Entregak 2.841 3.030
Entregatutako produktuak 4.747 5.436
Jasotakoak 1.983 2.389
Jasotako produktuak >5.000 4.790
Maileguan emandako produktuak >12.000 12.324
Lagundutako etxeak 4.967 5.129
Etxeko laguntzak 1.348 1.048

LERRO ASISTENTZIAL

Osasun Mentala

Adineko Pertsonak

Kalte Zerebrala

Desgaitasun Intelektuala

4
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40 326

3.733 25.195 €

PRESTAkUNTZA

EkINTZAk LANGILEAk

ORDUAk INBERTSIOA

71 426

5.382 78.625 €

PRESTAkUNTZA

EkINTZAk LANGILEAk

ORDUAk INBERTSIOA

04
19 ARRETA ZENTRO

GIPUZkOA

ARRASATE
•	 AITA mENNI OSPITALEA / Osasun Mentala, 

Adineko Pertsonak, Kalte Zerebrala, Desgaitasun 
Intelektuala

•	 URIBE EGUNEkO ZENTROA / Adineko Pertsonak
•	 URIBE EGUNEkO OSPITALEA / Osasun Mentala
•	 ERGüIN EGUNEkO ZENTROA / Osasun Mentala
•	 AZOkA EGUNEkO ZENTROA / Kalte Zerebrala

BEASAIN
•	 EZkIAGA EGUNEkO ZENTROA / Osasun Mentala

BERGARA
•	 BERGARAkO EGUNEkO ZENTROA / Adinekoak

DONOSTIA
•	 mALDATXO EGUNEkO ZENTROA / Osasun Mentala
•	 ZUATZU EGUNEkO ZENTROA / Kalte Zerebrala

ESKORIATZA
•	 ESkORIATZA EGUNEkO ZENTROA / Adineko 

Pertsonak

IRUN
•	 ANTZARAN EGUNEkO ZENTROA / Osasun 

Mentala

OÑATI
•	 SAN mARTíN EGOITZA / Adineko Pertsonak
•	 SAN mARTíN EGUNEkO ZENTROA / Adinekoak

SORALUZE
•	 EGUNEkO ZENTROA / Adineko Pertsonak

BIZkAIA

BILBO
•	 TXURDINAGABARRI EGOITZA / Adineko Pertsonak
•	 TXURDINAGABARRI EGUNEkO ZENTROA / 

Adineko Pertsonak
•	 EGAñA ZENTROA / Kalte Zerebrala

DURANGO
•	 Jm BARANDIARAN EGOITZA / Adinekoak
•	 Jm BARANDIARAN EGUNEkO ZENTROA / Adineko 

Pertsonak

AHOLkULARITZA ETA kANPO 
kONTSULTAk 16 LEkUETAN

GIPUZkOA 

ARRASATE
•	 ITURBIDE EGOITZA / Adineko Pertsonak

DONOSTIA
•	 IZA EGOITZA / Osasun Mentala
•	 GAINBEGIRATUTAkO PISUA / Osasun Mentala

OIARTZUN
•	 ERTZAINTZA / Osasun Mentala

ZUMARRAGA
•	 IBAIONDO HEZkUNTZA Z. / Osasun Mentala

BIZkAIA

BILBO
•	 BEkOETXE EGUNEkO Z. / Kalte Zerebrala
•	 LOIU - UDALOSTE EGUNEkO Z. / Osasun Mentala

ERANDIO
•	 ERTZAINTZA / Osasun Mentala

DERIO
•	 ERREkALDE EGUNEkO Z. / Osasun Mentala

GERNIKA
•	 LURGORRI EGUNEkO Z. / Kalte Zerebrala
GORDEXOLA
•	 ZUBIETE EGUNEkO Z. / Osasun Mentala

ORDUÑA
•	 GABRIEL mª IBARRA EGUNEkO Z. / Osasun 

Mentala

ARABA

ARKAUTE
•	 ERTZAINTZA / Osasun Mentala

GASTEIZ
•	 VITHAS SAN JOSE OSPITALEA / Osasun Mentala

ANDOIU
•	 ANDOIU-GORBEIA HEZkUNTZA ZENTROA / 

Desgaitasun Intelektuala
APODAKA
•	 APODAkA HEZkUNTZA ZENTROA / Desgaitasun 

Intelektuala

EIBAR
•	 ERAkUSkETA ETA BILTEGIA

ETXETEk
DONOSTIA
•	 BULEGOAk, ERAkUSkETA ETA BILTEGIA

03 ZER EGITEN DUGU PERTSONAk

GURE TALDEA DA GURE INDARRA
Kalitatezko arreta bermatzeko, beharrezkoa da profesional talde bat izatea, 
prestakuntza tekniko eta humanoa duena



kONTRATUA 2018 2019
Finkoa 378 441
Behin-behinekoa 144 131
Bitarteko finkoa 59 57

GUZTIRA 581 629

kONTRATUA 2018 2019
Finkoa 285 334
Behin-behinekoa 120 121
Bitarteko finkoa 36 45

GUZTIRA 441 500

AITA mENNI OSPITALEA AITA mENNI GIZARTE ZERBITZUAk

GIZONAk

%17
EmAkUmEAk

%83
GIZONAk

%9
EmAkUmEAk

%91

41 - 50 urte

%26

> 50 urte

%33

25 - 40 urte

%33

< 25 urte

%8

25 - 40 urte

%32
41 - 50 urte

%29

> 50 urte

%31
< 25 urte

%8

%70

%9

%21

%67

%9

%24



AITA mENNI


PROfESIONALAk

1.027


AHIZPAk

13

BILAkAERA

2014 2015 2016 2017 2018

pertsonetan

579 638 680 727 758

780 857 936 970 1.022

plantilla baliokidean

2019

760

1.027
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05 INfORmAZIO EkONOmIkOA

INSTALAZIOEN HOBEkUNTZA

OBREN PLAN ZUZENTZAILEA (2018-2027)

2018an Obren Plan Zuzentzailea jarri zen martxan (2018 - 2024), Gesalibarreko 
Aita Menni Ospitalea guztiz eraberritzeko. Planak, instalazioak eta ekipamenduak 
berritzeaz gain, azalera erabilgarria 3.300 m2 handitzea ere ekarri du.

06kALITATEA ETA BERRIkUNTZA

IRABAZI ASmORIk GABEkO ERAkUNDE BAT GARA
Gure kudeaketa ekonomikoa artatzen ditugun pertsonen zerbitzura dago.

Baliabideak efizientziaz kudeatu nahi ditugu, gure iraunkortasuna bermatzeko, hau da, 
laguntzaileekin eta oro har gizartearekin dugun konpromisoa bermatzeko. Pertsona 
guztiengana iristeko lan egiten dugu, haien gizarte- edo ekonomia-egoera edozein dela ere. 

AITA mENNI

ADINEKOAK

%54,8 
OSASUN MENTALA 

%20,5 

KALTE
ZEREBRALA

%13,6

DESGAITASUN 
INTELEKTUALA

%9

ETXETEK
PROGRAMA

%2,1 

JARDUEREN BANAkETANEGOZIO ZIfRAREN BILAkAERA 

2014 2015 2016 2017 2018

32,34 34,10 35,82 37,85 41,87

SARREREN BANAkETA kOSTU ARRUNTEN BANAkETA

INBERTSIOEN BILAkAERA

milioi €

2014 2015 2016 2017 2018

1,72 2,24 2,31 0,81 1,87
milioi €

2019

41,92

2019

2,49

  % %
  2018  2019
EUSKO JAURLARITZA - OSASUN S. 29,8 29,4
BIZKAIKO ALDUNDIA 26,5 22,3
GIPUZKOAKO ALDUNDIA 16,2 26,9
PARTIKULARRAK KOORDAINKETA 12,7 7,6
BESTEAK 6,6 0,6
PARTIKULARRAK PRIBATUAK 4,2 10,8
MUTUALITATE ETA ASEGURU-ETXEAK 3,3 1,8
ARABAKO ALDUNDIA  0,7 0,6

LANGILEAK

70,4% 
69,8% 

HORNIDURAK ETA  
EROSKETAK 

12,5%
12,2%

KANPOKO  
ZERBITZUAK 

7,4% 
8,4% 6,5% 

6,5% 
BESTE GASTU 

BATZUK

3,2% 
3,1%
AMORTIZAZIOAK

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Arantzazu
Eraikina 

berriztatzea

S. J. de 
Dios 1.a

S. J. de 
Dios 2.a

B. Menni
1. fasea

B. Menni
2. fasea Areto

nagusia

Eraikinaren
erdigunea

Instalazioen
gela

AME 3

PLUMES
U. Bal. 2

Egitura-
proiektua

Egitura-
lanak

Garbitegia

  PLU 2.a

Kanpoaldea
eta fatxada
bertikala

Fatxadak

Tailerrak

S. Jose
eraispena

Pisua

Galdara-
gela

 U. Bal. 1
2.a

Galeria

Serbitzuen
Eraikina

Jangela

Farmazia

Artxiboa

Transform.
Zentroa

Bulegoak

Hondakinak

Kartoi
Tailerra

Berrikuntza

Berotegia
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06 kALITATEA ETA BERRIkUNTZA

mUSAkOLA PROIEkTUA

Proiektu berritzaile berri hau erabiltzaileei eman-
dako zerbitzua hobetzera bideratuta dago. 

Zentroan zerbitzu komunak eta asistentziako 
teknologiak bilduko dira, eta bertan kokatuko dira 
egun Aita Mennik Arrasaten kudeatzen dituen 
zenbait kanpo zerbitzu:

•	 Eguneko zentroa menpekotasuna duten 
adineko pertsonentzat.

•	 Eguneko zentroa hartutako kalte zerebrala 
duten pertsonentzat.

•	 Eguneko ospitale psikiatrikoa

•	 Psikiatria eta Kalte Zerebraleko zerbitzuen 
kanpo kontsultak.

mEDIkAmENTUAk 
DOSIfIkATZEkO SISTEmA 
PERTSONALIZATUA 

2018ko abenduan lanak bukatu ostean, Farma-
ziako instalazio berriak jarri ziren martxan eta 
2019ak, berriz, medikamentuak dosifikatzeko sis-
tema pertsonalizatua ekarri du (DSP).

DSP sistema robotizatua da, medikamentuak 
ontziratze eta etiketatze lanak pertsonalizatzen 
dituena paziente bakoitzaren hartualdi bakoi-
tzerako, eta sendagaiak ematean huts egiteko 
aukerak neurri handi batean murrizten dituena. 

Aita Menni Ospitaleko arlo guztiek darabilte medi-
kamentuak banatzeko sistema berri hori.

2019AN EGINDAkO OBRAk

Laguntza arloak

II. UNITATE BALIOANIZTUNA 

Unitate berria Kalte Zerebraleko Zerbitzuaren 
menpekoa da, 10 pazienterentzako lekua du eta 
disziplina anitzeko asistentzia ematen die aldi 
baterako menpekotasun edo menpekotasun 
iraunkor egoeran dauden pertsonei. Hartutako 
garuneko lesioa duten pertsonez gain, ospitaleratu 
daitezke garuneko lesioak izan eta menpekotasun 
handia eta zaintzeko arazo konplexuak dituztenak 
ere, osasun ingurune bat behar dutelarik

ETXEBIZITZA ZERBITZUEN ERAIkINEAN

Gaixotasun mentala duten pertsonentzako aldi 
baterako unitate balioaniztuna da, hirugarren so-
lairuan dagoena, eta komunitatera itzuli aurretik 
pazienteei ospitaleratze unearen eta medikuaren 
altaren artean trantsizio mailakatua egitea ahalbi-
detzen die. 10 lagunentzako lekua du.

ZAINkETA BEREZIETAkO UNITATEA

Zerbitzu berria da, egonaldi psikiatriko luzea be-
har dutenei erantzuteko sortua, euste eta segurta-
sun neurriak behar dituzten profilentzat. 20 lagu-
nentzako lekua du. 

Arlo komunak eta laguntzazkoak

BULEGO NAGUSIEN BIRmOLDAkETA

Eraikin Nagusiaren lehen solairuan kokatuta dau-
den bulegoak egokitu eta berritu dira, laneko 
gune erosoagoa  eta berritutakoa lortzeko, estiloa 
eguneratuz eta lanpostu gehiagorekin. Bakarkako 
5 lan bulego sortu dira guztira eta lan egiteko 2 
gune, bakoitzean 8 lagunentzako lekua egonik. 

BERRIkUNTZA GELA

Eraikin Nagusiko bigarren solairuan espazio berri 
bat sortu da, Berrikuntza eta Bilera Gela.

JANGELA ETA SUkALONDO BERRIA

Bisitarientzako zein langileentzako jangela eta 
sukalondoa dauden gunea berritu da.

Antolamendu eta Kalitate Batzordea 2019ko ur-
tarrilean jarri zen abian. Honako hauek ziren au-
rreragotik osatzen zuten arloak, guztiak ere Os-
pitalean ibilbide luzekoak: Kalitatea, Lehiaketen 
taldeari dagozkion jarduerak eta Pazientearen Se-
gurtasun Batzordea. 

Orain, berriz, honako hauek ere osatuko dute Ba- 
tzordea: Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua (EAZ-
SAU), eta Datuak Babesteko eta Berrikuntzako 
Batzordea, denak ere antolamendua kudeatzeko 
eta laguntza asistentziala emateko arloak, ekin-
tzak koordinatu eta kudeaketan eraginkorragoak 
izateko helburuarekin. 

Lehen urte honetan, 2019. urtean, Batzordeak izan 
dituen helburuak taldeak koordinatzera, sinergiak 
bilatzera eta asistentzia taldeei barne komunika-
zioa ematera bideratu dira. 

Lantaldeak eta batzorde iraunkorrak osatu ziren, 
baita beste batzuk ere, denboran izaera mugatua 
zutenak, atzemandako beharren arabera. 

2019an Antolamendu eta Kalitate Batzordeak ha-
mar bilera egin zituen, Pazientearen Segurtasun 
Batzordeak sei egin zituen, eta Datuak Babesteko 
Batzordeak, hamar.

ANTOLAmENDU ETA kALITATE BATZORDEA

kALITATEA

•	 ISO 9001 ziurtagiriak
•	 Kudeaketa eredu berriak
•	 Osasun Ebaluazioa
•	 Probintzia prozedurak

ERABILTZAILEAREN ARRETA ZERBITZUA

•	 Informazio zerbitzua
•	 Erreklamazioen kudeaketa
•	 Alderdi interesdunen gogobetetzearen 

ebaluazioa

LEHIAkETA PUBLIkOAk

•	 Zerbitzuak emateko lehiaketa 
publikoen deialdiak

•	 Dirulaguntzak
•	 Kanpo aitorpenak

PAZIENTEAREN SEGURTASUNA

•	 Segurtasun Planaren koordinazioa
•	 Arriskuen azterketa
•	 Ohartarazpen sistemaren kudeaketa eta 

gertakarien azterketa
•	 Segurtasun prozesuen diseinua
•	 Segurtasun arloko Prestakuntzaren 

Kudeaketa

ARAUAk

•	 Baimenak kudeatzeko koordinazioa
•	 Ikuskapenen jarraipena eta kontrola
•	 Lege araudiaren kontrolaren koordinazioa

BERRIkUNTZA

•	 Etengabeko prestakuntza
•	 Lantaldeak
•	 Tresnak
•	 Laguntza ildoak
•	 Proiektu zorroa
•	 Praktika onen eta ispilu zentroen 

bloga

DATUEN BABESA

•	 Arriskuen azterketaren koordinazioa eta 
inpaktuaren ebaluazioa

•	 Datuak babesteko kudeaketa prozesuen 
diseinua eta ezarpena

•	 Gertakarien eta segurtasun arrakalen 
kudeaketa

•	 Arloetako aginte panelak eta programazioen 
hedapena

•	 Medikamentuaren kudeaketa
•	 Ospitale Obraren Oinarrizko Eskakizunen 

analisia

06 kALITATEA ETA BERRIkUNTZA
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ERABILTZAILEAREN ARRETA ZERBITZUA (EAZ)
kexak eta erreklamazioak

Aita Menni
Ospitalea

Arreta orokorra

Erizaintza eta 
oinarrizko zainketa 

Zerbitzu 
orokorrak

Administrazioa

42,97%

23,44%

3,91%

1,56%
Beste batzuk

28,13%

2019

2017 2018 2019

140 134 128

LAGUNTZAILEEI EGINDAkO GOGOBETETZE 
GALDETEGIA

MISIOA, BISIOA ETA BALIOAK

BARNE KOMUNIKAZIOA

LAN BALDINTZAK

MOTIBAZIOA - ERREKONOZIMENDUA

ANTOLAMENDUA ETA PLANIFIKAZIOA

LANSARIA ETA EGONKORTASUNA

TALDE LANA

HARRERA

ZUZENDARITZA ESTILOA

PRESTAKUNTZA ETA GARAPENA

KONPROMISOA

IRUDI INSTITUZIONALA

1 2 3 4

 3,01
 2,62
 2,77
 2,86
 2,64
 2,56
 2,95
 2,87
 2,92
 2,61
 3,03
 2,93

GOGOBETETZE OROKORRA 3,07

Txurdinagabarri 
Egoitza

Barandiaran 
Egoitza

108 83 86

15 44 38

17
7

4
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LAGUNTZA PROGRAmAk

DISfAGIA PERTSONA 
NAGUSIENGAN

Aita Menniko Disfagia Unitateak egiten duen la-
nari jarraipena emateko, 2019an Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Adinberri Fundazioak —Zahartze 
Osasuntsurako Estrategia— dirulaguntza eman 
zion Aita Menniri “Disfagia kodea” Proiektua gau-
zatzeko, adineko pertsonen hainbat egoitzatan. 

ARRETA GOIZTIARRA PROZESU 
ONkOLOGIkOETAN

Aita Mennik Bilbon duen Haurren Errehabilitazio 
Unitatean ematen die arreta prozesu onkologi-
koen edo horien tratamenduen sekuelak dituz-
ten haurrei. Han, errehabilitazio eta fisioterapia 
zerbitzuak jasotzen dituzte batez ere, Aita Menni 
Ospitaleak La Cuadri del Hospi-rekin daukan hi- 
tzarmen bati esker. Elkarte horrek Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitaleko Hematologia eta Onko-
logia Pediatrikoko Unitatean minbiziaren diagnos-
tikoa eta tratamendua duten haur eta nerabeen 
gurasoak batzen ditu.

Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatuta, 2018tik 
ari gara Laguntza Psikosozial Komunitarioko 
Programaren zerbitzua eskaintzen. 

Zerbitzu hori nahasmendu mental larria duten 
pertsonentzat da, eta euren etxean nahiz bizi diren 
komunitatean ematen zaie laguntza.

Errehabilitazioko esku hartzean zehar garatutako 

jarduerak hainbat saiotan antolatzen dira, astean 
gutxienez 2 saio eginez. Honako hauek dira esku 
hartze programa garrantzitsuenak: trebetasun 
instrumentalak, autozainketa pertsonala eta jar-
duera sozialak —aisialdia eta sustapen kultura-
la—.

2019an zehar, 34 pertsonari eman zaie laguntza 
(20 emakume eta 14 gizon).

ARRETA kOmUNITARIOA GAIXOTASUN mENTALA DUTEN 
PERTSONENTZAT   

Aita Mennik dituen laguntza ildo guztietan laguntza programen sorta ugari 
erabiltzen ditu, ikuspegiak eta diziplina askoko pertsona taldeak konbinatuz, 
jarduera terapeutiko eta errehabilitatzaile integralean. 
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2019ko maiatza eta ekainean zehar, “Enpresan 
berrikuntza kudeatzeko tresnak” izeneko saioa 
egin zen, AENOReko Carmen Baenaren eskutik, 
eta bertan 17 laguntzailek parte hartu zuten. 

Prestakuntzak 35 orduko iraupena izan zuen guzti-
ra, lau prestakuntza ekintzatan banatuta:

•	 Planifikazio estrategikoa eta berrikuntza.
•	 Ideiak sortzeko tresnak.
•	 Aukerak identifikatzeko tresnak.
•	 Balioa sortzeko ereduak eta tresnak.

BERRIkUNTZARI BURUZkO PRESTAkUNTZA

Prestakuntza ekintzaren helburua zen laguntzai-
leei eta arduradunei prestakuntza ematea enpre-
saren baliabideak, giza nahiz teknika eta ekonomia 
arlokoak, antolatu eta zuzentzeko, eskura dauden 
tresnen inguruan, honako xede hauekin:  

•	 Ezagutza berrien sorkuntza handitzea.
•	 Produktu, prozesu eta zerbitzu berriak izatea 

ahalbidetzen dituzten ideia teknikoak sortzea.
•	 Egun dauden produktu, prozesu eta zerbitzuak 

hobetzea.
•	 Ideia horiek ekoizpen, banaketa eta erabilera 

faseetara transferitzea.

PRESTAkUNTZA ETA EZAGUTZAREN 
TRANSfERENTZIA

Urte bakoitzean zehar, Aita Mennik prestakuntza eta ezagutza transferitzeko 
hainbat jarduera egiten ditu, horretarako zenbait formatu erabiliz: saio 
klinikoak, kasu zehatzak aztertzeko edo azterlanak edo ikerketak azaltzeko, 
Aita Menniko edo kanpoko profesionalek zuzendutako prestakuntza saioak, 
tailerrak eta mintegiak, aurkezpenak, etab. Beste erakunde batzuei ere 
eskaintzen diegu prestakuntza.

 IkASLE  PRAkTIkETAN121  20 UNIBERTSITATE ETA GOI mAILAkO 
IkASkETEN ZENTROAk

BESTE HEZkUNTZA ERAkUNDE 
BATZUk

14

Praktika edo irakaskuntza hitzarmenak: 
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BALIO OSPITALARIOEI 
BURUZkO PRESTAkUNTZA

Urrian, San Boi de Llobregateko (Bartzelona) 
Osasun Mentaleko Benito Menni Multzo Asisten- 
tzialeko zuzendari Joan Orrit Clotet doktorea eto-
rri zen Arrasatera, eta hitzaldia eman zigun, des-
berdintzen gaituzten balioei buruz, horiek baitira 
gure nortasuna zehazten dutenak, gure kultura 
ospitalarioa eta gure eguneroko lana eta horren 
aplikazioa inspiratzen dituztenak zentroen jasan-
garritasunari dagokionez.               

Saioan 80 laguntzailek parte hartu zuten, eta eu-
ren lanean balio ospitalarioak nola aplikatu dai-
tezkeen aztertu eta sakontzeko aukera izan zuten.

DESGAITASUNAREN 
EBALUAZIOA

Blanca Morera psikiatra hamar urtez Aita Menni-
ko laguntzailea izan zen, eta egun Donostia Ospi-
taleko Bioetika Asistentzialeko Batzordeko kidea 
da; urtarrilean saio bat eskaini zigun, desgaita-
sunak dituzten pertsonen eskubideei buruz. Na-
barmendu zituenen artean daude jarduteko gai-
tasunaren balorazioari dagozkion hainbat alderdi 
eta gaixotasun mentala duten pertsonen legezko 
desgaitasuna.

Gure gonbidatuaren hitzaldiaren ardatza izan 
zen Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei 
buruzko Konbentzioan (2006) onartutako testuan 
sartutako aldaketak, laguntza eredu baterantz bai-
toaz eta ez babes edo ordezkatze eredu baterantz.

Zainketa aringarriak behar dituzten pertsonen 
arretaren kalitatea hobetzeko helburuarekin, gure 
profesionalentzako etengabeko prestakuntza pro-
gramen barruan, azaroan tailer bat antolatu ge-
nuen, bizitzaren amaierako zainketen plangintza 
partekatuari buruz. 

Susana Diaz de Durana, erizaina eta Debagoiena 

ERREALITATE BIRTUALAREN 
ERABILERA TERAPEUTIkOAk

Errealitate Birtuala bezalako teknologiaren in-
guruan interes etengabea daukagunez, horren ha-
rira, Oroi plataformako arduradunek, abenduan, 
eurek duten errealitate birtualeko sistema aur-
keztu ziguten, adineko pertsonei zuzenduta.

Aita Menniko profesionalek sistema probatzeko 
aukera izan zuten, eta eskura dauden edukiak eza-
gutu ahal izan zituzten. 

Sistemaren oinarria da ingurune birtualetan mur-
giltzea, 360º-ko ikusmen betaurrekoen bitartez. 
Ingurune horiek adineko pertsonek dituzten por-
taera sintomak eta sintoma psikologikoak arintze-
ko prozedurei laguntzeko pentsatuta daude.

ESIko Etika Batzordeko lehendakaria, eta Jesus 
Millas, doktorea eta Osakidetzako aipatu batzor-
deko kidea, gure ospitaleak Arrasaten duen ikas-
gelaraino hurbildu ziren, eta, gure profesionalekin 
batera, alderdi hauei buruzko hausnarketak egin 
zituzten: horrelako egoeren aurrean kontuan izan 
beharreko alderdi medikoak, psikosozialak, eti-
koak, espiritualak eta komunikaziokoak.

BIZITZAREN AmAIERAkO ZAINkETEN PLANGINTZA PARTEkATUA
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ARIkETA fISIkOAk 
ADINEkOENTZAT DUEN 
GARRANTZIA

Aita Mennin, azken urteotan, bertako profesiona-
lak elkarrekin hausnarketa prozesu bat egiten ari 
dira, ariketa fisikoa ez egiteak eta sedentarismoak 
pertsona nagusiengan eragiten dituzten arazoak 
murrizteko, eta arazo horiei lotutako zenbait in-
guruabar aztertzeko, hala nola narriadura kogniti-
boa, patologia psikiatrikoak edo desgaitasuna.

Prozesu horren baitan, 2019ko saio klinikoetako 
bat azterlan honen aurretiazko emaitzak ezagu- 
tzeko erabili genuen: “Ariketa fisikoa adinekoen 
egoitzetan: tresna bat egoitzan dauden pertso-
nen hauskortasunari eta menpekotasunari aurre 
egiteko eta zaintzaile profesionalen bizi kalitatea 
hobetzeko”. Aurkezlea Maider Kortajarena izan 
zen, EHUko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko 
irakaslea eta Ageing-On ikerketa taldeko kidea. 

Taldea medikuntza, fisiologia, erizaintza, fisiote-
rapia, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzia, 
farmazia, nutrizio, biologia eta biokimikako es-
pezialistek osatzen dute, eta ariketa fisikoko esku 
hartzeak diseinatu, garatu eta gauzatzen ditu ospi-
tale, adinekoentzako zentro eta gizarte zentroetan, 
eta interbentzio horien gaineko azterketak egiten 
ditu.

DEmENTZIA 
fRONTOTENPORALA 

Dementzia frontotenporala sarrien agertzen diren 
endekapenezko dementzien artean hirugarrena 
da, Alzheimer gaixotasunaren eta Lewy gorputzak 
dituen dementziaren atzetik. Gure zentroetan ez 
da ohikoen agertzen den gaixotasuna. Hala ere, 
Aita Mennik badu dementzia horretan aditua den 
pertsona bat: Agustin Sagasta neurologoa. 

Sagasta doktoreak gaixotasun horri buruzko bera-
riazko saio klinikoa zuzendu zuen maiatzean, eta 
bertan bere ezaugarriak zehaztu zizkigun eta egun 
horri buruz dauden ezagutzak jakinarazi zizkigun.

NAHASmENDU mENTALA 
DROGA kONTSUmOARI LOTUTA

Apirilean, Eglee Castillo doktoreak eta Ana Isa-
bel Dominguez psikologoak euren azterketatik 
ateratako ondorioak azaldu zizkiguten: gaixota-
sun mentalaren eta droga menpekotasunaren 
arteko harremana, eta komorbilitate horrek gure 
egonaldi luze eta ertaineko unitateetan 2018an 
izan zuen eragina.

Nola eragiten du Substantziak Hartzeagatiko 
Nahasmenduaren diagnostikoak artatzen di-
tugun pertsonengan? Nola kudeatu dezakegu 
hobeto? Aita Menni Ospitaleak tratamendu in-
tegrala eskaintzen die gaixotasun mental larria 
duten pertsonei; Eglee Castillo doktoreak, droga 
menpekotasunen munduari buruzko ezagutza 

handia duenak, aurretiaz Gizazkia eta Etorkintza 
fundazioetan aritu izanagatik, eztabaida ireki zuen 
zentroko profesionalen artean, horrelako galderei 
erantzuten saiatzeko. 

Iritzi orokorra da jarraitu egin behar dela kontrolak 
egiten, analisien bitartez, kontsumoa detektatze-
ko, eta, batez ere, ekintza psikohezitzaileak egiten, 
hori prebenitzeko: pazienteek kontsumo nahiaren 
(“craving”) aurrean kontrol handiagoa izan deza-
ten, batez ere alta hartu ostean (egonkortasun psi-
kopatologikoa lortu dutenean), eta berriz jausteko 
probabilitate handia saihestu ahal izan dezaten, 
estupefazienteak hartzearen ondorio larriene-
takoa horixe baita. 
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PSIkIATRIAkO XXII. BILTZAR 
NAZIONALA 

Lege Psikiatriako Unitateko arduradun Iñaki Ma-
dariaga doktoreak eta Macarena Aspiunza psi-
kologoak zuzendu zuten “Lege Psikiatrikorako 
sarrera, ikuspegi praktiko bat” izeneko tailerra, 
Psikiatriako Egoiliarren Espainiako Elkarteak an-
tolatua, Psikiatriako XXII. Biltzar Nazionalaren bai-
tan. Han, “justizia terapeutikoaren” kontzeptuaren 
inguruko hausnarketa egin zuten eta Lege Psikia-
triako Unitatearen funtzionamendua azaldu zuten.

Aita Mennik antolatutako jardunaldia Donostiako 
Aquariumean egin zen. 2019ko urriaren 25ean, eta 
parte hartzaile izan ziren autismoaren espektroko eta 
desgaitasun intelektualeko nahasmenduen inguruan 
lan egiten duten profesional gailenak, Foru Aldundie-
tako teknikariak eta ordezkariak eta esparru horre-
tako hainbat erakundetakoak eta eragile sozialak. 

BILTZARRAk ETA JARDUNALDIAk

EUSkADIkO ETA NAfARROAkO 
PSIkIATRIA ELkARTEAREN 
XVIII. URTEkO BILERA

Maiatzean, Gasteizen egin zen Euskadiko eta 
Nafarroako Psikiatria Elkartearen, XVIII. Urteko 
Bilera. Aita Menni Ospitaleko Kalte Zerebraleko 
Zerbitzuko buru Jose Ignacio Quemada doktorea 
izan zen mahaietako baten lehendakaria, eta egun 
osasun mentalak duen egoera eta gizartean sortu 
tako eta Psikiatriak aurre egin beharreko arazoak 
aztertu zituzten.

•	 Lege Psikiatrikoko Unitatea
•	 Adinduentzako asistentziako teknologien az-

terketa konparatiboa 
•	 Gainkargagatiko esku hartzea menpekota-

sunak eta gaixotasun mentalak dituzten per- 
tsonen zaintzaileekin

Aita Mennik biltzarrak eta jardunaldi teknikoak antolatzen ditu lantzen dituen 
gaien inguruan. Bere profesionalek, era berean, horrelako ekitaldietan parte 
hartzen dute, ezagutzak partekatu eta eguneratzeko.

INTERNATIONAL CONfERENCE ON INTEGRATED CARE
Donostian egin zen apirilean eta Aita Mennik 6 poster aurkeztu zituen:

•	 Adinduen ahalduntze taldea Soraluzen
•	 Gaixotasun mental larriaren aurrean da-

goen estigmaren aurka borrokatzeko 
modu bat.

•	 Gaixotasun mental larria duten pertso-
nentzako zainketa integratua errehabili-
tazio psikosozialeko zentroetan.

JARDUNALDIA: “ESkU-HARTZEA 
DESGAITASUN INTELEkTUALEkO 
ZEIN AUTISTA ESPEkTROkO 
DESOREkAkO JOkABIDE 
NAHASmENDUETAN”
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GOyENECHE fUNDAZIOAREkIN 
EGINDAkO HITZARmENA

Aita Mennik eta Goyeneche Fundazioak hitzar-
mena sinatu zuten, fundazioak Aita Menniri Neu 
aplikazio informatikoaren erabilera lagatzeko. 
Aplikazioa multimedia sistema bat da, Pertsona 
Erdigunean duen Planifikazioaren (PCP) garape-
na ahalbidetzen duena, izan ere, paziente bakoi-  
tza eta bere nahiak, interesak eta beharrak hobeto 
ezagutzen laguntzen du. 

Bestalde, Aita Mennik Goyeneche prestatuko du 
desgaitasun intelektuala duten pertsonei lagun- 
tza emateko, eta bere esperientziarekin aplikazioa 
hobetzen lagunduko du. 

HARREmAN INSTITUZIONALAk

IñIGO URkULLU LEHENDAkARIAREkIN IZANDAkO BILERA

Iñigo Urkullu lehendakariak, Osasun sailburu Nekane Murgak lagunduta, 2019ko ekainaren 12an Ahiz-
pa Ospitalarioen ordezkaritza bat hartu zuen, zeinaren buru sor Matilde Porras baitzen, Espainiako Pro- 
bintziako Ahizpa Ospitalarioen Ama Nagusia.

Bilera horri esker, Euskadin Ahizpa Ospitalarioak egiten ari diren lana aitortzeaz gain, baliagarria izan 
zen gure ordezkaritzak lehendakariari aurkezteko Obren Plan Zuzentzailea, non datozen urteetan Aita 
Mennin egingo diren obrak jasotzen diren.

NAGUSILANEkIN EGINDAkO 
HITZARmENA

Nagusilan gobernuz kanpoko erakunde bat da, 
irabazi asmorik gabea, eta erretiratuek zein erre-
tiratu gabeek osatzen dute, euren borondatez 
abandonu, bakardade edo zaurgarritasun egoeran 
dauden adinekoei konpainia, kontsolamendu eta 
animoa emateko. 

Aita Mennik sinatu duen lankidetza hitzarmenari 
esker, pazienteak eta erabiltzaileak Nagusilane-
ko boluntariotzan sartu ahal izango dira, horrela 
izaera ofiziala emanez aspalditik egiten ari zen 
praktika bati.

Aita Mennik bere egitekoa komunitate baten barruan gauzatzen du, 
berarekin harreman estuan eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin 
lankidetzan, helburu komunak partekatuz. 

BOLUNTARIOTZA
Aita Mennik boluntario talde bat du, inolako interes truke gabe euren 
denboraren zati bat gure zentroetako pazienteei eta adinekoei konpainia 
emateko erabiltzen dutenak. 

SENTSIBILIZAZIOA

•	 Prestakuntza boluntariotzaren alorrean 
Debagoieneko ikastetxeetan.

•	 Irrati programetan parte hartzea (Euskadi 
Irratia), gure gizartean boluntariotza 
sustatzeko.

HITZARMENAK

•	 Mondragon Unibertsitatearekin batera, 
ikasleentzako boluntariotza programa bat 
jarri da martxan. 

BOLUNTARIOAk

108

07 GIZARTEAREkIkO kONPROmISOA

NAZIOARTEkO LANkIDETZA

Gaixotasun mentala duten emakumeak errehabilitatzeko, Aita Mennik We 
Are Like You programa garatzen du Monrovian (Liberia), Saint Benedict Menni 
Health Centrerekin elkarlanean; Afrikako herrialdean dugun zentro adiskidea 
da. Zentroaren inguruneko haurrak babestea ere kudeatzen du.

ARTATUTAkO EmAkUmEAk 

92
BABESEAN HARTUTAkO HAURRAk 

17
•	 Dirua biltzeko kontzertu solidarioak EAEko 

hiru hirietan.
•	 Sentsibilizazio ekintzak
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ERREfUXIATUAk

ZAPOREAk

•	 Aita Menni Ospitaleak bat egin zuen Zaporeak 
GKEak elikagaiak biltzeko egindako kanpai-
narekin, Lesbos uharteko (Grezia) errefuxia-
tu eremuetan dauden pertsonentzat, 2019ko 
abenduan eta 2020ko urtarril hasieran. Gehien 
bildu zirenak izan ziren arroza, dilistak, ba-
barrunak, txitxirioak, sardina kontserbak eta 
oliba olioa. Gainera, 3.000 € bildu ahal izan 
genituen Zaporeak GKEaren merchandising 
salmentari esker. Benito Menni Fundazioak 
ordainduko ditu Aita Mennik jasotakoa Grezia-
ra bidaltzeko gastuak. 
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ELkARTASUNA
Aita Mennik badu lantalde bat elkartasun proiektuetan parte hartzen duena, 
gure zentroetan sentsibilizazio jarduerak antolatzen dituena eta elkarlanean 
aritzen dena hainbat GKEren kanpainetan.

ELIkAGAI BANkUAk

•	 Arrasateko, Irungo eta Donostiako Errehabilitazio Psikosozialeko 
Zentroetako erabiltzaileek eta baita Bilboko Txurdinagabarri Egoitzako 
adineko egoiliarrek ere parte hartu dute, boluntario gisa, Gipuzkoa 
eta Bizkaiko Elikagai Bankuek supermerkatuetan elikagaiak biltzeko 
egiten dituzten kanpainetan.

CARITAS

•	 Elizbarrutiko Caritasen aldeko urteko bilketan parte hartzea.

•	 Beharra duten familia eta pertsonentzako 1.000 kilo arropa baino 
gehiago biltzea.

UNICEf

•	 “Tanta bakoitzak balio du” kanpainan Unicefekin elkarlanean aritu 
gara, ur, higiene eta saneamendu proiektuetan laguntzeko, herrialde 
txirotuetako haurren heriotzak desagerrarazteko helburuarekin.

•	 Benito Menni Fundazioak 7.000 euroko ekar-
pena egin zuen, Grezian barazkiak zein fru-
tak erosteko, hemendik ezin baitira produktu 
galkorrak bidali. 

ITSAS SALBAmENDU HUmANITARIOA

•	 Arrasateko eguneko ospitalea Grezian erre-
fuxiatutako pertsonengatik interesatu zen.  
Itsas Salbamendu Humanitarioko kide Izas-
kun Arriaranek Grezian errefuxiatuta dauden 
pertsonen errealitate latzaren berri eman zi-
gun. Halaber, Aita Mari ontziaren historia azal-
du zigun, lehenago arrantzako euskal ontzi 
izatetik orain erreskate ontzi bihurtu baita.  
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132 Hartutako kalte zerebrala, gaixotasun 
mentala, desgaitasun intelektuala edo 
autismoaren espektroko nahasmenduak 
dituzten kirolariak.

51 kirolari entrenatzeko talde erregularretan  
 (14 emakume eta 32 gizon): 









 8   Boccia

8   Ziklismoa

17  Igeriketa
   

7   Ping-ponga

11 Futbola

kIROL EGOkITUA ETA INkLUSIBOA

 

70  lagunek ariketa fisikoa egin zuten EPSZetan   
 garatu ziren  324  saioetakoren batean:   
 gimnasia, ariketa taulak, ibilaldiak, igerilekua,  
 yoga... 

TAILERRAk ETA EkINTZA BEREZIAk

•	 Iparraldeko erkidegoen arteko Boccia 
txapelketa.

•	 Piraguismoa.
•	 Big stand up paddle.
•	 Kalte zerebrala duten pertsonentzako 

futbol taldearen prestakuntza, Haszten 
eta Eibar KE klubekin elkarlanean.

AITA mENNI kIROL ELkARTEA (AmkE) 

mANOS UNIDAS

•	 Manos Unidasen bitartez, “Pertsonen berdin-
tasunean eta duintasunean sinesten dugu” 
kanpainan lagundu genuen. Aurten nabar-
mendu diren proiektuen artean daude elika- 
tzeko eskubidea, heziketakoa, osasunekoa, 
ura izatekoa eta saneamendua sustatzen di-
tuztenak, baita emakumeentzako berdinta-
suna bultzatzekoa ere. Emakumeei, txiroenak 
txiroenen artean izanik, aurten begirada be-
rezia eskaini die Manos Unidasek. 

GURUTZE GORRIA

ERREfUXIATUEI BURUZ GURUTZE GORRIAk 
DUEN PROGRAmA

•	 Lau pertsonak hartu dute parte boluntariotza 
programan, gure pazienteei konpainia egiteko 
helburuarekin eta, aldi berean, errefuxiatuen- 
tzat gizarteratzeko bide bat irekitzeko.

•	 Elkartasun Astearen barruan, Arrasateko 
eguneko ospitaleak jardunaldi bat antolatu 
zuen, eta Gurutze Gorriak egiten duen lanaren 
berri eman zuen, boluntarioek erakundean 
duten garrantzia nabarmenduz. 
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BIkAIN EBALUAZIO PROZESUA  

Bikain ebaluazio prozesuan parte hartzea, 
Hizkuntza Kudeaketaren Kalitatearen Bikain 
Egiaztagiria lortzeko.

•	 Euskara diagnostikoa 16 zentrotan.
•	 Ebaluazio bisitak.
•	 Bikain txostenaren idazketa.

AITA mENNIN EUSkARAREN APLIkAZIOA 
ANTOLATZEA 

•	 Euskararen 2020-2023 Plan Estrategikoa 
zehaztea.

•	 Euskara Planerako laguntza ofizialak eskatu 
eta kudeatzea

Konpromiso horri esker, Aita Mennik Kalitate 
Asistentzialeko Espainiako Elkartearen XXXVII. 
Biltzarrean parte hartu zuen, eta Aita Menniko 
Talde Motorreko bozeramaile eta psikologo Jose 
Antoni Ezquerrak honako azterlan honen berri 
eman zuen: “Genero ikuspegia menpekotasuna 
duten adinekoen eguneko zentroetan”.

Azterketaren helburu nagusia da beharrak eta 

EUSkARAREN EZAGUTZA LANTZEA

•	 Euskara saioak. 6 langilek parte hartu dute 
saioetan.

•	 Euskara maila egiaztatzea
•	 HABEko egiaztatze probak egiteko laguntza.

EUSkARAREN ERABILERA BULTZATZEA

•	 Zentroetan eta unitateetan euskararen 
erabilera ebaluatzea.

•	 Dokumentuak itzultzea.

EUSkARAREN ALDEkO GIROA SUSTATZEA

•	 Korrika eta Euskararen Eguna ospatzea.
•	 Euskarazko “pilulak” bidaltzea.

2014az geroztik, Aita Mennik Euskara Batzorde bat dauka, pazienteek, familiek 
eta langileek euskara erabiltzeko duten eskubidearen alde egiten duena. 
2019an, Batzordearen lan-arloak hauek izan dira:

EUSkARA

aukerak detektatzea, Aita Menniko Eguneko Zen-
troen kudeaketan generoaren ikuspegia integra- 
tzeko, bai erabiltzaileekiko harremanetan, bai se-
nide eta langileekiko harremanetan.

Erabiltzaileekin eta familiekin egindako lanaz gain, 
eguneko zentroak tokiko komunitateetan integra- 
tzeak indar eraldatzailea dauka genero rolen ikus-
puntutik.

Aita Menni emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin konprometituta 
dago lan-arloan, eta, horrez gain, desorekak desagertarazteko eta emakumeen 
aurkako indarkeria desagerrarazteko beharrezkoa den gizarte-aldaketara 
bideratutako kontzientziazio-neurrien alde egiten du.

BERDINTASUNA
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HONDAkINEN kUDEAkETA

Material hauek kudeatzen dira:

•	 Hiri hondakinen antzeko hondakin 
sanitarioak (materia organikoa, plastikozko 
ontzi hutsak, kartoia/papera, kristala/beira, 
pilak, metalezkoak, egurra eta arropa). 

•	 Hondakin sanitarioak.
•	 Bioarriskutsuak edo hondakin sanitario 

bereziak (sekrezioak, jariakin biologikoak, 
jariakin horiekin kontaktuan egon diren 
materialak…).

•	 Zitotoxikoak (iraungitako medikamentuak, 
fluoreszenteak, termometroak, orratzak, 
tonerrak, lubrifikatzaileak…).

EkINTZAk

•	 Hondakinen biltegi berriaren kudeaketa
•	 Edukiontziak egokitzea.
•	 Aita Menni Ospitalean inausketa eta 

lorezaintzako hondakinak konpostatzea, 
pazienteen eskutik.

kONTSUmOAk OPTImIZATZEA

EkINTZAk

•	 Garbitegi berriaren eraginkortasunaren 
jarraipena.

•	 Ontzi garbigailu efizienteagoak jartzea.
•	 LED argiak aldatzea.
•	 Egituren itxiturak hobetzea.
•	 Leihoak ordeztea.
•	 Igogailu hidraulikoen ordez elektrikoak 

jartzea.

BESTE EkINTZA BATZUk

•	 Auditoria energetikoak.
•	 Ingurumenaren Egunerako ekitaldiak eta ekintzak antolatzea (ekainak 5). 
•	 Baratze tailerrean nekazaritza ekologikoa sartzea (hitzarmena Ekoudalatxekin).
•	 Pazienteentzako birziklapen tailerra, kartoi eta plastikozko materialak, kapsulak, telak eta papera 

erabiliz, produktuak egiteko eta saltzeko. Jasotako dirua proiektu solidarioetarako erabiltzen da.

EmISIOEN kONTROLA

EkINTZAk

•	 Autoa partekatzeko ekimena. 75 lagun.
•	 Bizikleten aparkalekua handitzea.
•	 Tokiko lehengaien hornitzaileak, elikagaieta-

rako (0km). Konpromisoa Ausolanekin.
•	 Garbiketarako produktuak, Ekolabel ziurtagi-

riarekin, eta ontzi birziklagarriak.

INGURUmEN kUDEAkETA

kONTSUmOAk 2018 2019 * Ald. % 2019 ** Ald. % 

Ura 89.079 m3 87.943 m3   -1,56% 94.982 m3 +6,63%
Gasa 6.834.234 kW/h 6.668.950 kW/h -3,26% 7.474.386 kW/h +9,37%
Elektrizitatea 3.384.899 kW/h   3.249.739 kW/h   -0,75% 3.346.175 kW/h -1,14%

08 

Aita Mennik bat egiten du bere inguruko erakundeek duten konpromiso 
sozialarekin, eta horregatik parte hartzen du ingurumenaren defentsan eta 
klima aldaketaren aurkako kudeaketan, bere ingurumen kudeaketa hiru ardatz 
garrantzitsutan antolatuz: 

INGURUmENAREkIkO kONPROmISOA

* Ez dira sartzen Oñatiko S. Martin Egoitzaren eta Eguneko Zentroaren kontsumoak, horiek 2019an gehitu baitira. 
** Sartzen dira Oñatiko S. Martin Egoitzaren eta Eguneko Zentroaren kontsumoak, horiek 2019an gehitu baitira.
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