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eta global gisa, pertsona guztiei iritsiko zaiena. Osasun 

Globala izeneko proiektu enblematikoa proposatzen du 

horretarako.

Bi akordio horien esparruan, 2022ko martxoaren 11n, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, 

Osasun sailburuak ordezkatua, eta Ginea Bissauko Osasun 

Publikoko Ministerioak elkar ulertzeko memorandum bat 

sinatu zuten Ginea Bissauko osasun-sistema sendotzeko.

Ondoren, eta elkar ulertzeko memorandum hori 

zehazteko, 2022ko ekainean, Osasun Sailak, Osakidetzak, 

eLankidetzak eta AIDA Ayuda Intercambio y Desarrollo 

GGKEak ekimen hau biltzen duen lankidetza-hitzarmena 

sinatu zuten.

Lankidetza sanitarioaren aldeko apustua instituziona-

lizatzeko, 2021eko ekainean, Osasun Sailak, Osakidetzak 

eta eLankidetzak jarduteko protokolo orokor bat sinatu 

zuten, non lankidetza-esparru bat ezartzen den pobre-

tutako herrialdeetako biztanleen premiei erantzuteko, 

eta proiektu horiek lagungarriak izan daitezen estaldura 

sanitario unibertsala lortzeko. Apustu hori indartu egin 

zen 2030 Agendaren Lehentasunen Euskal Programa 

onartzearekin batera, Eusko Jaurlaritzaren ahalegin eta 

proiektuak Garapen Jasangarrirako Helburuak betetze-

ra eta 2030 Agendaren helburuak lortzera bideratuz. 

Programaren konpromiso bultzatzaileetako batek osa-

sun publikoa partekatu nahi du, ondasun erkide, tokiko 

Lankidetza sanitarioaren arloko zenbait aldez aurreko esperientziaren fruitu da ekimen 
hau: Perurako misioa 2020ko udan ezagutzak eta COVID-19aren aurka bizi izandako 
esperientziak partekatzeko, Hegoaldeko herrialdeetako adingabeentzako laguntza 
sanitarioa 1997az geroztik edo Osakidetzako profesional sanitarioen parte-hartzea 
START taldearen larrialdi-misioetan hondamendi naturalei erantzuteko.

PROGRAMAREN 
AURREKARIAK 
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https://www.youtube.com/watch?v=-BdQ2Kuv1Hs&list=PLA__eTpoiluSZWLA-cKSrXSBDnopCZWi3


Munduko Bankuaren eta Osasunaren Mundu Era-

kundearen arabera, bizi-itxaropena jaiotzean 58 urte zen 

2020an, ugalkortasun-tasa 4,4 seme-alaba emakumeko, 

eta erditzeen erdiak soilik artatzen dituzte prestatutako 

langileek. Amen hilkortasun-ratioa munduko handiene-

takoa da (667, bizirik jaiotako 100.000ko). GIBaren pre-

balentzia 15 eta 49 urte bitarteko adin nagusikoen %3an 

kalkulatzen da.

GINEA 
BISSAU

Mendebaldeko Afrikan dagoen 2 milioi biztanleko herrialdea 
dugu Ginea Bissau, Senegal eta Ginea-konakry artean. Biztanleria-
ren %54 da 15 urtetik beherakoa, eta %3 soilik gainditzen du 60 urteko 
muga. Bi herenak pobretasunean bizi dira, hau da, egunean 2 dolar 
baino gutxiagorekin. 

15 urtetik beherakoa

Gainditzen du 60 urteko muga

%54

%3
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dira, baita kanpo-misioen behaketarekin ere, prestakun-

tza egituraturik gabe.

4 bloke kirurgiko daude, defizit argiekin ekipamen-

duari eta materialari dagokienez, baita zirkuituen eta fun-

tzionamenduaren definizioan ere. Anestesisten eskasiak 

urgentzia obstetrikoaren mende uzten du eguneroko 

praktika, eta gainerako espezialitateek itxaron egin behar 

dute. Arreta urgentea eta kirurgikoa doakoak dira.

Bitarteko diagnostikoen eskasiaren eta bitarteko 

horien fidagarritasun txikiaren ondorioz, tratamenduak 

enpirikoak eta farmako ugarirekin egindakoak dira, eta 

kirurgiak kasu urgenteak artatzen ditu batez ere, “ikusi 

edo ukitu daitekeen” patologia bidez programatutako 

beste batzuez gain (herniak, zati bigunak, ginekologikoa), 

normalean konplexutasun gutxikoak. Zesareak prozedura 

kirurgikoen ia %60 dira (gutxienez hilean 80, guztira 500 

erditze ingururen gain).

Testuinguru horretan, eta gaixoak ospitalera beren 

gaixotasunaren fase aurreratuetan joaten direla ere gehi-

tuta, ospitaleko hilkortasun-tasa oso handia da.

Erreferentziazko egitura nazional publikoa da HNSM. 

Egitura modular batekin (pabiloi independenteak), 720 

ohe ditu eta 8 asistentzia-zerbitzu. Barne Medikuntza, Ki-

rurgia Orokorra, Ginekologia eta Obstetrizia, Ortopedia 

eta Traumatologia, Pediatria, Oftalmologia, Larrialdiak eta 

Zainketa Intentsiboak. Loturako, laguntzako edo diagnos-

tikoa egiteko beste zerbitzu batzuk gehitzen zaizkie, hala 

nola Anestesia, Farmazia, Laborategia eta Erradiologia.

Ospitaleak ez du espezialistarik oro har, gutxi ba-

tzuk izan ezik, Venezuelan, Kuban edo Brasilen presta-

tutakoak. Oro har, mediku orokorrek zuzentzen dituzte 

zerbitzuak; gehienbat Raúl Díaz Argüelles Medikuntza 

Fakultatean prestatutako medikuak dira, eta Brigada 

Mediko Kubatarrak kudeatzen du fakultatea duela 35 

urtez geroztik, bertan irakaskuntza espainieraz ematen 

delarik. Zuzendari bat da zerbitzu bakoitzeko buru, eri-

zaintzako buruzagitza batekin batera, nahiz eta bi esta-

mentuen arteko koordinazioa oso txikia den (emaginekin 

gertatzen den bezala), eta ez dago maneiu-protokolorik. 

Esperientzia eta espezializazioa praktikarekin eskuratzen 

SIMÃO MENDES OSPITALE 
NAZIONALA (HNSM)
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PROIEKTUAREN

HELBURUAK

Ginea Bissauko osasun-sistemaren eta, bereziki, Simão Mendes Ospitale Nazionalaren 
kalitatea eta efizientzia indartzea, pazienteek tratamendu eraginkor bat izateko ekitatea 
eta aukera bermatuz, pazientearen jatorria eta ezaugarriak edozein izanda ere.

Helburu orokorra 

Helburu espezifikoak

 1.HE Prestakuntza sanitario jarraitua 

• Medikuen eta erizainen zerbitzuko prestakuntza (ohe-oinean).

• Aldian behingo saio kliniko eta bibliografikoak.

• Barne Mediku Erresidente espezialisten prestakuntzan laguntzea, kanpo-txandakatze babestu gisa. 

• Epe ertainera, espezializazio sanitarioko sistema bat sortzea.

 2.HE Asistentzia-kalitatea hobetzea 

•	 Gaitutako kanpo-langileak inkorporatzea:

	 •	Ebakuntzen	kalitatea	eta	segurtasuna	hobetzea,	baita	anestesia	ere.	

	 •		Erditzearen	arreta	oro	har	hobetzea,	amen	hilkortasun-tasa	eta	hilkortasun-tasa	perinatala	
murrizteko,	baita	balizko	ondorioak	ere.	

	 •	Gaixotasun	infekzioso	eta	kutsakor	nagusien	ondoriozko	hilkortasun-tasa	murriztea.

•	 Diagnostikoak egiteko protokoloak eta protokolo terapeutikoak sortzea.

•	 	Medikamentuak lortzea, batez ere larrialdietan, eta baliabide ekonomikorik gabeko  
pazienteen kasuetarako. 

•	 	Ospitaleko diagnostikoak egiteko oinarrizko bitartekoen funtzionamendua  
(Laborategia, Erradiologia) ziurtatzea.

 3.HE  Ospitale-kudeaketarako laguntza  
(Informazio Sanitarioko Sistema, zirkuituen definizioa...)

 4.HE Ebakuazio sanitarioak 
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Enfasi berezia jarriko dugu prozesu bakoitzeko fase guz-

tiak barnean hartuko dituzten “errutinak” eta protokoloak 

bereziki azpimarratuz, Kanpo Kontsulta eta Urgentzieta-

tik eta ospitalizazio-aretoan ingresatu arte (kirurgiaren 

kasuan prestaketa, teknika eta gomendioak barnean har-

tuz), eta ondorengo zainketak. Erabakiak modu bateratu 

eta koordinatuan indartzen saiatuko gara, urgentzietako 

bileratik programazio kirurgikora edo kasu klinikoen ez-

tabaida-saio eta eguneratze-saioetara.

Adierazle egoki batzuen bidez, errealitatea 
ezagutu ahalko da, eta emaitzak ebaluatu eta 
hobekuntzak proposatu.

AIDA GKEarekin dugun lankidetzak (oso sustraituta 

dago herrialdean eta 15 urte baino gehiago daramatza 

bertan lanean) erakunde horren esperientzia eta HNSMa-

ren erabaki-organoen zuzeneko inplikazioa aprobetxatzea 

ahalbidetzen digu, eta erakundeak pertsona kalteberenei 

osasun-zerbitzuak ahalbidetzeko egin duen ibilbide luzea 

ere lagungarria zaigu horretarako. 

Esperientziadun langileak modu jarraituan ospitalera 

inkorporatzean oinarritzen da ekimena, medikuntzako eta 

erizaintzako estamentuarekin batera eta modu koordina-

tuan lan eginez, zuzendaritzarekin lankidetza estuan, eta 

politika sanitarioa eta ezarritako lehentasunak errespeta-

tuz. Ospitaleko langile sanitarioen gaitasunak eta sinesga-

rritasuna indartu nahi ditugu, betiere patologia mediko-

kirurgiko nagusientzako erantzun iraunkor eta egoki bat 

izateko moduan.

Prestakuntza teorikoa eta, batez ere, praktikoa izango 

da, eta mailen arabera egituratutakoa: aurreratua (zerbi-

tzuen staff-ari zuzendutakoa), tartekoa eta oinarrizkoa. 

JARDUKETA-
ESTRATEGIA
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4 urteko iraupenarekin dago pentsatuta 
hasiera batean ekimena, eta zerbitzu 
medikuei zein kirurgikoei modu jarraituan 
laguntzen saiatuko gara, “kanpaina” edo 
laguntza puntualak baztertuz.

Lehenengo urtean, bi mediku internistak eta erizain ba-

tek indartuko dituzte zerbitzu medikoak, Urgentzietan zein 

ospitalizazio-plantetan eta Zainketa Intentsiboetan. Zerbitzu 

kirurgikoei laguntzeko 3 pertsona gehituko zaizkie gutxienez 

(funtsean, anestesian, kirurgian edo gineko-obstetrizian eta 

ebakuntza-gelako erizaintzan), gutxienez hilabeteko aldie-

tan. Premien, erabilgarritasunaren eta proiektuaren bila-

kaeraren ebaluazio etengabearen arabera, laborategiko, 

erradiologiako edo kudeaketako profesionalak gehituko 

dira puntualki, beste batzuk baztertu gabe une jakin batean.

Behin proiektuak hasierako egokitzapen-fasea gain-

ditzen duenean, prestakuntza sanitario espezializatuko 

egoiliarrak inkorporatzeko modua bilatuko da.

PROGRAMAREN

EGITURA ETA 
IRAUPENA

INfORMAZIO GEHIAGO:    

Osakidetzaren intraneta 
www.elankidetza.euskadi.eus 
info.cooperacionsanitaria@osakidetza.eus

PROIEKTUAN PARTE HARTU NAHI BADUZU: 

LANGILEAK 
HAUTATZEA
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*Interesatuei eskatzen da harremanetarako datuak, 

esperientzia profesionala eta lankidetzako informazioa, 

bere prestasunaz gain. Datuak babesteko legearen arabera 

tratatuko da informazio guztia. Eskaerei eman beharreko 

erantzuna, eskakizunak betez gero, modu pertsonalizatuan 

egingo da albait lasterren.

Izen-emate formularioa

https://www.elankidetza.euskadi.eus/osasun-globaleko-ginea-bissau-euskadi-lankidetza-programa/x63-content7/eu/
https://docs.google.com/forms/d/1wSqLY8slDGv6kQ82X-hx1Q1Y9_rYZAkgsoZvewQ7nvA/viewform?edit_requested=true



