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BI.   ELKARGOA 

Medikuen Elkargoak profesionalen elkargoen lege orokorrak babesten 

dituen zuzenbide publikoko korporazioak dira. Demokratikoki osatutako 

egitura dute, ordezko gisa jarduten dute eta nortasun juridiko propioa 

ere badute. 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak funtsezko bi helburu ditu; batetik, 

mediku-jarduera eta elkargokideen lanbide-interesak ordezkatu eta 

horien alde egitea, eta, bestetik, elkargoak eskaintzen dituen zerbi-

tzuen erabiltzaile eta kontsumitzaileen interesak babestea. 

Elkargoari dagozkion funtzioen artean, hurrengo hauek azpimarra dai-

tezke:  

 Sendagileen lanbidea antolatzea -alor horretan Administrazi-

oari dagokionari kalterik egin gabe-, sendagileen lanbidearen 

ordezkaritza esklusiboa edukitzea eta lanbidea defendatzea. 

 Lanbidearen jarduna zaintzea eta elkargokideek printzipio 

etikoak eta deontologikoak betetzen dituztela zaintzea, eta 

elkargokideek ematen dituzten prestazio profesionalen kalita-

tea egokia izan dadila zaintzea.  

 Ahalik eta baliabide gehien sustatzea elkargokideen maila 

zientifikoa, ekonomikoa eta soziala une oro hobetzeko. 

 Herri agintariekin lankidetzan aritzea, osasuna babesteko es-

kubidea lortzeko, eta asistentzia sanitarioaren alorrean herrita-

rrek egiten dituzten erreklamazioei erantzutea. 

 Arabako Lurralde Historikoko sendagileak, medikuntzako lan-

bide-sozietateak eta lanbidea bera ordezkatu eta defenda-

tzeko ardura bere gain hartzea, eta Lanbideko intrusismoare-

kin lotutako gaiak aztertu eta salatzea eta intrusismoa ekidi-

teari buruz legeek ezartzen dituzten ekintzez baliatzea. 

 Profesional eta lanbide-sozietateko eta tituluetako erregistroa 

eramatea. 

 Lanbidearen eta elkargoaren arloetan diziplina-ahalmena 

erabiltzea elkargokideen ekintza batzuk zehatzeko, hala nola, 

bidegabeko lehia egitea, deontologia kodea urratzea eta 

profesionalak  
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2.1.    ICOMAk eskaintzen dituen zerbitsu nagusiak 

Elkargoa 

 Osasunari buruzko politika eta asistentzia-planak prestatzen 

laguntzea, bai eta horiek burutzen ere, eta ikasketa-planak 

gertatzen lankidetzan aritzea unibertsitateekin eta irakaskuntza-

ren inguruko beste erakunde batzuekin. 

 Eusko Jaurlaritzaren edo Gobernu Zentralaren arau-proiektuei 

buruz txosten nahitaezkoak egitea lanbidea ukitzen duten 

gaiak direnean, eta eskatzen zaizkion txosten eta irizpen medi-

koak egitea. 



 

2.2. Zuzendaritza batzordea  

Elkargoa 

 

Idazkariordea eta  

diruzaina:  

Alberto López de Ocáriz 

Alzola  
Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako espezialista 

 
 

Presidenteordea:  

Miguel Gutiérrez Fraile 
a 

Psikiatriako espezialista 

 

 

Bokala:  
 

Simón López Leza  
 

Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako espezialista 

 

 

Presidentea:  

Kepa Urigoitia Saudino 
a 

 Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako espezialista 

 
 

Idazkari orokorra*:  
 

Juan Miguel Cía Ruiz  
 

Barne Medikuntzako   

espezialista 
  

* 2020ko urtarrilean hil arte. 

 
 

Idazkari orokorra*:  
Gregorio Mediavilla Tris 

 

Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako especialista 
 

* ekainean sartu zen 

 

Bokala:  

Mª Mercedes Salazar 

Lázaro  
Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako espezialista 

 
 

Bokala:  

José Delpón Blasco  
Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako eta Obstetri-

zia eta Ginekologiako  

espezialista 

 
 

 

Bokala:  
 

Esther Oceja Barrutieta 
 

Barne Medikuntzako   

espezialista 

 

Bokala:  

José Miguel Samaniego 

Pérez  
Obstetrizia eta Ginekolo-

giako espezialista 

 
 

 

Bokala:  

Andrés Gay-Pobes    

Vitoria  
Kirugia Ortopedikoko eta 

Traumatologiako espezialis-

ta 



 
2.3. Deontologia Batzordea 

Elkargoa 

 

Funtzioak:  
 

 Zuzendaritza Batzordeari aholkuak ematea, medikuntzaren alo-

rreko etika eta deontologiarekin zerikusia duten gaiei buruz. Gai 

horietan, deontologia-arauak urratu diren edo ez baloratuko 

du, eta nahitaez irizpen bat eman beharko du, Zuzendaritza 

Batzordeak horri buruzko erabakia hartu baino lehen. 

 

 Diziplina erako prozedura guztien berri eman beharko du, au-

rretiaz eta isilpean, eta egokitzat jotzen duen proposamena 

egin beharko du.  

 

 Zuzendaritza Batzordearen osokoari aholkuak emango dizkio, 

bidegabeko lehiaren inguruko gaiei buruz. 

 

 Behar izanez gero, Deontologia Kode bat prestatuko du, elkar-

goaren lurralde-eremuan aplikatzeko. Kodearen proiektua Zu-

zendaritza Batzordeak onartuko du. 

 

 Medikuntzaren alorreko etikari eta deontologiari buruzko pres-

takuntza emateko, gai hori irakasteko eta hedatzeko ekintzak 

sustatzea. 
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Osaera:  

 
PRESIDENTEA:  

Juan Larumbe Ochoa 

(dimisioa aurkeztu zuen 2020ko 

abenduan) 

 

IDAZKARIA:  

Ignacio Díez López 

 

BOKALAK:  

Jesús Carlos Medina Revuelta  

José Miguel Arévalo  



 

2.4. Aholkularitza juridikoa 

Arabako Abokatuen Elkargoko 153. elkargokide 

den Julio Vázquez Díaz de Garayo abokatuaren 

esku egoten dira ICOMAko Zerbitzu Juridikoak.  

 

Zerbitzu Juridikoen 2020ko jarduera honela la-

burbiltzen da: 

 

Elkargoarentzako aholkularitza juridikoa 
 

 Batzorde Iraunkorra eta Zuzendaritza Batzor-

dearekin egiten diren aldizkako bilerak. 

 Zuzendaritza Batzordeari txostenak prestatzea. 

 Medikuen Elkargoetako Kontseilu Nagusiari Elkargoarekin lotutako 

gaien inguruko txostenak egitea. 

 Euskadiko Sendagileen Kontseiluko Estatutuen proiektua idaztea 

eta Arabako Sendagileen Elkargo Estatutuen aldaketa. 

 Administrazio Publikoetako kudeaketak, Elkargoko zenbait gai kon-

pontzeko. 

 Euskadiko Sendagileen Kontseiluko zerbitzu juridikoen arteko lanak. 

 

Deontologia Batzordearentzako aholkularitza 
 

Elkargokideen arteko txostenen eskaera edo partikularrek egindako 

erreklamazioen ondorioz Batzorde honek ezagutzen dituen espedien-

teetan. 

 

Elkargokideentzako aholkularitza juridikoa 
 

 Jardun profesionalarekin lotutako gaien inguruan argitzen diren 

kontsultak, aurrez aurre, telefonoz eta posta elektroniko bidez.  

 Elkargoko aparteko espedienteetan aholkua. 

 Epailearen agerraldia lehenengo orientazioa. 

 Defentsa juridikoa erantzukizun zibileko poliza kolektibotik eratorri-

tako erreklamazioetan 
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2.5. Lantegiak 

Elkargoa 

 
 

Administrazio-burua:  
Rosa Blanca Gómez de Segura 

Pérez del Notario 
(erretiroagatik utzi zuen jarduera 

abenduan) 

 

Komunikazio arduraduna: 

Lourdes Lorenzo Sierra 

Administraria:  
Mª Carmen Gómez Aguilera 

   
 

Administraria:  
Ana Cía Arguiñano 

Ekonomiko kudeaketaren arduraduna 

Rosa Herrero Castillo 

 
 



 

Korporazio 

jarduerak 

2020 
m 



 
3.1.   Probintzian 

Bilerak 

 

 

 

 

 

2020an, COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioz, aldatu egin 

ziren elkargoaren agenda, ekintzak eta jarduerak. Izan ere, Arabako 

Medikuen Elkargo Ofizialak profesionalak eta gaixoak babestea izan 

zuen xede, elkargokideekin eta gizartearekin hartutako konpromisoari 

eutsiz. 
 

Covid jarduera bereziak 
 

Medikuek COVID-19ak eragindako pandemia profesionaltasunez ku-

deatu dutela babestea.  Otsailaren amaieran, AUOko barne-

medikuntzako mediku bati koronabirusa diagnostikatu zioten. Lehenbi-

ziko kasua izan zen, eta hainbatek haren profesionaltasuna zalantzan 

jarri zuen. Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak salaketa horiei erantzu-

teko jakinarazpen ofiziala egin zuen, Barne Medikuntzako kide guztiei 

babesa erakutsiz. 

  

Elkargoko talde-jarduerak eta prestakuntza-ikastaroak atzeratzea. Ara-

bako Medikuen Elkargo Ofizialak, koronabirusa zabaltzen ari zela ikusita 

eta administrazioen gomendioei jarraikiz, erabaki zuen prestakuntza-

ikastaroak, ekitaldiak eta talde-jarduerak atzeratzea (martxoaren 3an 

zeuden aurreikusita, egoitzan bertan).  

  

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren egoitzan bandera haga-erdian 

eta xingola beltza jartzea, Covid-19agatik hildako mediku profesiona-

len dolu-seinale moduan. 
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Korporazio jarduerak 

Elkargoaren aurrez aurreko bulegoa ixtea.  

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren egoitza itxita egon zen martxoa-

ren 17tik maiatzaren amaierara arte. Dena dela, elkargoak eta admi-

nistrazioak ez zioten lan egiteari utzi. Etengabeko arreta eman zen 

(telefonoz eta online), eta hitzordua, kudeaketak egiteko bulegora 

joatea nahitaezkoa zenean. 

  

Asistentzia-karga areagotzearen ondorioz elkargokide boluntarioak 

inskribatzea.  

Martxoaren 16an, ehun bat mediku arabar inskribatu ziren Eusko Jaurla-

ritzaren Osasun Sailaren boluntarioen zerrendan, hala behar zuten uni-

tateetan haien es-

perientziarekin la-

guntzeko. Ekimenak 

harrera ona izan 

zuen elkargokideen 

artean (bi egune-

tan 80 mediku in-

guru inskribatu zi-

ren) eta Arabako 

Udalak nahiz Ara-

bako ESIren Zuzen-

daritzak Elkargoa-

ren lana aitortu zu-

ten.  

  

 

Egoeraren aurrean laguntza sanitarioa eman zuten medikuak doan 

kolegiatzea.  

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak doan kolegiatu zituen egoeraren 

aurrean laguntza sanitarioa emateko bat egin zuten mediku arabarrak. 

Behin-behineko neurri bat izan zen, eta erretiratutako elkargokideek 

ere ez zuten elkargoko kuotarik ordaindu, nahiz eta haien lan-egoera 

aldatu. 

 

 

 

Batzorde Iraunkorrak Asteroko bilera 

Zuzendaritza batzordea 9 ohiko osoko bilkura  eta berezi hiru 

Batzar Orokorrak 2 

 

 

 

 



 

3.1.   Probintzian –Covid jarduera bereziak 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren Gizarte Langintzak beren kar-

gura adingabekoak dituzten elkargokideei laguntzeko zerbitzua jarri 

zuen martxan, pandemiak eragindako lanaldi luzeen eta lan-baldintza 

gogorren ondorioz lana eta familia bateragarri egiteko arazoei aurre 

egiteko.  

  

Erantzukizun Zibil Profesionalaren Aseguruaren ordainketa zatikatzea 

eta elkargoko kuotaren ordainketa atzeratzea. 

Apirilaren amaieran, Elkargoak beren 

kontura lan egiten duten 

(autonomoak) mediku arabarrei au-

kera eman zien elkargoko kuotaren 

ordainketa hurrengo hiruhilekora atze-

ratzeko, hala eskatzen bazuten. Horrez 

gain, Elkargoaren poliza kolektiboari 

atxikita jarduera pribaturen bat dauka-

ten elkargokideei erantzukizun zibileko 

aseguruaren ordainketa zatikatzea 

ahalbidetu zien.  

  

  

Lankidetzarako akordioa, COVID-19a detektatzeko test serologikoak 

eta/edo PCRak baldintza ekonomiko onetan lortzeko. Arabako Medi-

kuen Elkargo Ofizialak lankidetzarako akordio bat sinatu zuen Oqui-

ñena doktorearen laborategiarekin. Horren bidez, Arabako Medikuen 

Elkargo Ofizialeko elkargokideek  eta, 

egoki baderitzote, lehen ahaidetasu-

neko senideek, COVID-19a detekta-

tzeko test serologikoak eta/edo PCRak 

egin ditzakete, abantaila eta baldintza 

ekonomiko hobeagoetan, publikoaren-

tzat ezarritako tarifa eta prezioekin al-

deratuta.  
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Korporazio jarduerak 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak koronabirusaren krisian laguntza 

psikologikorako programa jarri du martxan, elkargokideentzat. Pro-

grama honen bitartez, medikuek doako laguntza jaso dezakete, konfi-

dentzialtasun osoz. Gaixo dagoen Medikuari Arreta Integrala emateko 

Programaren barruan dago, eta neke emozionalari eta psikologikoari 

aurre egiten laguntzea du xede.  

  

Koronabirusaren kontrako borrokan hildako lankideei omenaldia egi-

teko bi minutuko isilunea. Maiatzaren 14an, Arabako Medikuen Elkargo 

Ofizialak bi minutuko isilunea egin zuen egoitzako sarreran, Covid-

19aren kontrako borrokan lehen lerroan egoteagatik dena eman du-

ten medikuen oroimenez. Xingola beltza nagusitu zen, eta probintziako 

beste profesionalei ere dei egin zitzaien hildako lankideei merezimendu 

osoa emateko omenaldira.  

  

Medikuek, erizainek, haginlariek, farmazialariek eta albaitariek gai-

xoari kalitatezko arreta emateko osasun-langileen lana balioan jar-

tzeko kanpaina bultzatu dute.          

Arabako elkargoek,  "Beti zure al-

boan” lelopean, herritarrei hela-

r a z i  n a h i  d i e t e  o sa s u n -

profesionalek haien osasuna zain-

tzeko duten konpromisoa. Karte-

lak Gasteizko osasun-zentro, kon-

tsulta, farmazia eta markesinetan 

daude ikusgai, eta profesionalen 

ahalegina eta dedikazioa islatzen 

dituzte, gaixoen aldamenean 

egoteko beti.  

  

Beherapenak eta eskaintza bereziak profesional sanitarioentzat 

Enpresa askok beren produktu eta zerbitzuetan eskaintzak eta behera-

penak esk  
 

 



 

3.1.   Probintzian –Covid jarduera bereziak 

Covid-aren biktimei omenaldia, Katedral Berrian 

Uztailaren 25ean meza egin zen, pandemiaren ondorioz hildakoak 

omendu eta herri osoa konfinatu ze-

nean lehen lerroan egon ziren langi-

leak aitortzeko. Mezatara 450 per-

tsona inguru bildu ziren. Arabako Me-

dikuen Elkargo Ofizialeko lehendaka-

ria, Kepa Urigoitia jauna, eta osasun-

arloko eta erakundeetako beste or-

dezkari batzuk ere han izan ziren. Se-

gurtasun-neurriak bete eta musukoak 

erabil zituzten. 

  

Adingabeak ikastetxeetara ez 

bertaratzea edo musukoak ez 

erabiltzea justifikatzeko ziurtagi-

riei buruzko informazio-kartela, 

kontsulta medikoetarako.    

Arabako Medikuen Elkargo Ofi-

zialak kontsulta medikoetarako 

kartel bat diseinatu du, jakinaraz-

teko ez daukatela inolako esku-

menik eskola-umeak ikastetxera 

ez bertaratzea justifikatzeko.  

   

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak CGCOMen Adierazpena sinatu 

zuen, herritarrei ardura eskatu eta administrazioek Covid19aren kontra 

eraginkortasunez jarduteko.                  

Jakinarazpenean, osasun-agintariei lankidetzan jarduteko eskatzen 

zitzaien, eta haien “moteltasuna” zuzendu eta hainbat baliabide es-

leitu eta aktibatzeko (arauemaileak zein langileen arlokoak). 
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Korporazio jarduerak 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak Ospitaleko Plazaren izena alda-

tzea proposatu dio Udalari, profesional sanitarioen aitorpen gisa. 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 

Gasteizko Udalari eskatu zion kale edo 

plaza bat profesional sanitarioei dedika-

tzeko, herritarren osasuna zaintzeko 

(Covid-ak eragindako krisi sanitarioan 

zehar, bereziki) konpromisoaren eta aha-

leginaren aitorpen gisa. 
   

Arabako medikuen Elkargo Ofizialak 

urriaren 27ko medikuen lanuzte nazio-

nala babestu du, 29/2020 Errege Dekretu Legegilearen kontra.   

Araudiak espezialista-titulurik gabeko eta Europar Batasunetik kanpoko 

profesionalak, titulua homologatuta ez daukatenak, kontratatzea ahal-

bidetzen du. 

  

Arabako Medikuen Elkargo Ofizia-

lak COPE Vitoriaren “Urteko ara-

barrak” saria jaso du, profesional 

sanitarioek koronabirusaren kontra 

egindako lanaren aitorpen gisa. 

Urriaren 29an ospatu zen ekitaldia, 

Europa Jauregian.  

  

 

 

 

Arabako medikuek, erizainek, haginlariek, farmazialariek eta albaita-

riek Covid-19aren kontrako txertaketa babestu dute, eta guztion eran-

tzukizuna dela adierazi. 

 

 

 

 

 



Covid19aren aurretik, Medikuen Elkargoak bere agendako hainbat 

ekintza burutu zituen: 

 

Miguel Gutierrez doktorea Euskal Herriko Medikuntzaren Errege Akade-

miako kide izendatzea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilboko Zientzia Medikoen Akademiaren 125. urtemuga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Probintzian 
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Korporazio jarduerak 

Gasteizen ez zen sekula horrelako ekitaldi bat 

egin. Urtarrilaren 30ean ospastu zen, Elkargoaren 

ekitaldi aretoan. Akademikoaren harrera publi-

koan, Arabako Medikuen Elkargo Ofizialeko le-

hendakariordeak patologia duala izan zuen hiz-

pide. Gaur egungo arazo batez mintzatu zen, 

eta aipamen berezia egin zion drogek eragin-

dako psikosiari. 

 

 

Urtarrilean egin zen ekitaldia, Bilbon. Ara-

bako Medikuen Elkargo Ofizialeko lehen-

dakariordea, Alberto López de Ocáriz 

doktorea, bertaratu zen. 

 

 

Arabako Medikuen Elkargo Ofiziala SOVASHTAren XXII. bileran. 

Otsailean, Hipertentsio Arterialaren Euskal Sozietatearen 

bilera egin zen. Inaugurazioan egon zen Kepa Urigoitia 

doktorea, Arabako Medikuen Elkargo Ofizialeko lehen-

dakaria. 
 

Beste elkargo profesional batzuekin bilerak  

Arabako Medikuen Elkargo Ofiziala Arabako Haginlarien 

Elkargoak antolatutako ospakizunera eta Bizkaiko Medi-

kuen Elkargo Ofizialaren urteroko ekitaldira bertaratu 

zen. 

 

Sanitarioen kontrako erasoen aurkako nazioarteko 

eguna 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 

‘Gaixoarentzako kalitatezko arreta’ lelopean, pre-

bentziorako eta gaitzespenerako kanpainarekin 

bat egin zuen, beste behin. Bi kartel handi jarri zi-

tuzten egoitzaren fatxadan, areagotzen ari den 

arazo honi ikusgaitasun handiagoa emateko.  

Bihotz-biriketako suspertzea eta Aireko Buxa-

duraren oinarrizko maniobrak egiten erakus-

ten du, eta baita desfibriladorea erabiltzen 

ere. Herritarrei zuzenduta dago, hil edo bi-

ziko egoerak detektatu, biziraupen-katea 

aktibatu eta helduei, umeei nahiz bularreko 

haurrei oinarrizko maniobrak egiteko.  Bideo 

didaktikoak dira, laburrak, eta urriaz geroztik 

eskuragarri daude Medikuen Elkargoaren eta Udalaren webetan eta 

Youtube kateetan. 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak eta Gasteizko Udalak formazioa 

emango dute online, suspertze-teknikak erakusteko herritarrei 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren Bilera 

Nagusia 

Abenduaren 28ko bileran, aho batez onartu 

zituzten 2021eko aurrekontu orokorrak, eta 

elkargoko kuota eguneratu zen. 



 

3.2.   Autonomia erkidegoan 

Bilerak 

 

 

 

 

 

Jarduerak 

Osakidetzarekin sinatutako hitzarmenak, 

otsailean, “Osakidetzako medikuen norta-

suna jakinaraztea Euskadiko Sendagileen 

Elkargoen Kontseiluari” eta “Osakidetzako 

gaixoaren segurtasunari buruzko ikastaroa”. 

  

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak Euska-

diko Sendagileen Elkargoen Kontseiluaren zuzendaritza utzi du. 2020ko 

otsailean, Arabako Elkargoak Gipuzkoako Elkargoaren eskuetan utzi 

zuen ESEKren zuzendaritza.  

 

Covid berezia 
 

Aseguru-etxeei eskatzea sektore pribatuan lan egiten duten medikuei 

kalteak konpentsatzeko.   

  

Lan-arriskuen gidaliburu laburra, ESEKren elkargoetako aholkularitza 

juridikoek eginikoa. Horrez gain, enpresa kontratatzaileen aurrean di-

tuzten eskubideak jasotzen ditu. 

  

Euskadiko Sendagileen Elkargoen Kontseiluak musukoa erabiltzeko 

erantzukizunetik salbuesteko ziurtagiri medikoak eskatzearen gainean 

iritzia agertu du. Elkargokideei gogoratu die ziurtagiri horiek egiazkoak 

izan behar direla, inori gustua emateko obligaziorik gabe, eta  euren 

elkargora joatera animatzen die, presiorik izaten badute.  
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Korporazio jarduerak 

Bilerak 

 

Jarduerak 

Elkargoaren Erakunde Medikoaren lantalde-

etan parte hartzea. Arabako Medikuen El-

kargo Ofizialeko lehendakariak, Kepa Urigoi-

tia jaunak, lantaldeek urte osoan zehar egin-

dako bileretan parte hartu zuen, “Medikuen 

Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren Estatu-

tuen gaineko bileran”, besteak beste. 

  

 Komunikabide sanitarioen ekitaldietara 

bertaratzea; Diario Médico egunkariaren 

formatu berriaren aurkezpenera, urtarrilean, 

besteak beste.  

Elkargoaren Erakunde Medikoaren urteurre-

neko ekitaldiak aurkeztea, otsailean  
 

3.3.   Estatuan 

CCMPVko bilerak 4 

“PAIME-Sendagile artean” hitzarmena-

ren jarraipenerako batzorde mistoaren 

bilera 

2 

Osasun sailburuarekiko bilerak 
2 

Batzar Orokorretan Arruntak 10 eta berezi bat 

Idazkarien Batzarretan 1 

Mahaikideen Batzarretan 

Mediku Erretiratuen Kidegoan 0 

Medikuntza Pribatuaren Kidegoan 2 

Hiriko Lehen Mailako Arretaren Kidegoan 0 

Herriko Lehen Mailako Arretaren Kidegoan 1 

Ospitaleko Arretaren Kidegoan 2 

Administrazio publikoaren Kidegoan 2 

Mediku Tutoreen Kidegoan 2 

 



 

Administrazioa 

2020 
m 



 

4.1.   Elkargokideen estadistika  
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Administrazioa 

 Academia de Ciencias Médicas 

 Asociación Española de Evaluación de Impacto en la Salud (EIS) 

 Asociación de Médicos Empresarios del Territorio Histórico de Álava 

 Asociación de Profesionales Titulados Jubilados de Álava (PROTJUBAL) 

 Foro de Geriatría “AGURE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 2020an informaziozko izapideak hasi zituen, 

baina ez zuen zehapen-prozedurarik abiarazi. 
  

Aldez aurreko informazioak eta zehapen-prozedurak 

  
· 2020ko aldez aurreko informazio guztira: 2 

 Amaitutak: 2 

 zehapen-prozedurak: 0 

  

Kontsumitzaileek edo erabiltzaileek haien izenean eta/edo elkarteen bidez jarritako 

kexak eta erreklamazioak 

  

 2020ko kexak, guztira: 2 

 Konpondutakoak : 2 

  Ezetsitakoak : 2 

 

 
Adinaren araberako banaketa: 

 

 

Adina Guztira 

% 

 

< 35 388 19,1% 

35 -44 379 18,7% 

45 -54 322 16,9% 

55- 64 532 26,3% 

65 -69 199 8,9% 

> 70 204 10% 

  2024 
  

Generoaren araberako 

Elkargokide 2024 

Gizonak 889 

Emakumeak 1135 

0
200
400
600
800

1000
1200

2020ko txistena 

 

 
 

Alta hartu 139 

Baja 104 

Heriotzak 13 

Honorífikoak 45 Naziotasun espainarra 134 

Beste naziotasun 5 

4.2.   ICOMAn egoitza duten elkarteak 

4.3.   Erreklamazioak eta kexak 

behin-behineko 24 alta 

eman ziren apirilean 

Covid19 larrialdiagatik 

G
izo

na
k 

Em
a
ku

m
ea

k 



 

4.4.   Kolaborazio-akordioak 

Agrupación Mutual Aseguradora A.M.A. 
 

AMA Aseguruarekin lankidetza hitzarmena sinatu zuen 

ICOMAk. Honela bi aldeen arteko hitzarmena manten-

tzen da, baterako proiektuak aurrera eramateko. Aldi 

berean, bi elkarteen arteko harremanak indartu ziren, 

lehendik egonkorrak zirenak.  

 

Gasteizko Udala  
 

Beste urtebetez, Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 

Gasteizko Udalarekin lankidetzan bihotz-biriketako biz-

kortzerako (BBB) eta aire-bidearen buxaduraren (ABB) 

oinarrizko maniobretarako prestakuntza-programa jarri 

zuen martxan: “Quincena del Corazón -BihotzAraba”. 

Herritarrei zuzendutako programa honek doako online 

bideo ikastaroak biltzen ditu. 

  

  

Mutual Médica 
 

Aurreikuspen sozialarekin informazio erlazionatua, baita 

ere Langile Autonomoko Araubide Bereziaren (R.E.T.A.) 

alternatibarekin emateko asmoz, ICOMA-k lankidetza-

hitzarmen bat mantentzen du Mutual Medica-rekin. 

Elkargoaren web-orrian zehar, Arabako sendagileak sar 

daitezke aurreikuspen sozialeko mutualitate honen in-

formazio guztirako link bat bidez.  
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Administrazioa 

Artium Museoaren Fundazioa  
 

2010etatik sinatutako kolaborazio akordioaren esker, 

Arabako Medikuen Elkargoak zenbait onura eskura 

zitzan: jarduera sozial edo korporatiboetarako muse-

oko guneak erabiltzea (Elkargoaren urteko jaian adibi-

dez…), ARTIUMek antolatutako zenbait ekitalditarako 

gonbidapena (behin-behineko erakusketetako artistek 

edo komisarioek egiten dituzten bisita gidatuak barne), 

Fundazioak editatutako argitalpen guztien igorpena 

eta museorako deskontuak, besteak beste. 

 

Urtero sarrerak bidaltzen ditu elkargokideentzat 

  

  

 

CaixaBank  
 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak finantza-

erakundearekin lankidetzarako hitzarmen bat dauka 

sinatuta, eta, horren bidez, probintziako elkargokideek 

abantailaz betetako zerbitzu eta produktu finantzari-

oen aukera zabala dute eskura.  

 

Horrez gain, 2020an, Caixabankek Arabako Medikuen 

Elkargo Ofizialarekin kolaboratu zuen MIR espezializazi-

orako beka deialdian. 

  

 

 



 

Prestakuntza 

jarduerak 

2020 
m 



 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak antolatutako prestakuntza-jarduerak 
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Prestakuntza jarduerak 

  Pandemiaren ondorioz, elkargoek eta gainerako prestakuntza-

erakundeek beren egitaraua berrantolatu egin behar izan zuten. Mar-

txoaren hasieran, Arabako Medikuen Elkargoak erabaki zuen egoitzan 

egitea aurreikusitako prestakuntza-ikastaroak, ekitaldiak eta jarduerak 

atzeratzea. Aurrez aurreko zerbitzua baino ez da lehengoratu, baina 

oso puntuala da eta segurtasun-baldintza oso zorrotzekin egiten da. 

Hain zuzen, edukiak online ematen jarraituko dira (Elkargoarenak eta 

akreditatutako beste antolatzaile batzuenak); izan ere, teknologia be-

rriek elkarkideentzako interesezko edukiak partekatzea ahalbidetzen 

dute. 

 

Online prestakuntzetan kolaboratzea 

  

2020an, Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak ikastaroak eta weminarrak eskaini 

zizkien elkargokideei, hainbat erakunderekin lankidetzan.  

  

Kolaborazioen artean, garrantzitsuenetako bat izan zen Espainiako Elkargoaren 

Mediku Antolakuntzaren prestakuntzarako Fundazioarekin egindakoa; izan ere, 

elkargoari hainbat prestakuntza-jarduera eskaini zizkion, online egiteko: 

 El buen quehacer del médico  

 Recertificación de las competencias de los médicos y Validación Periódi-

ca de la Colegiación (VPC) 

 Medicina Paliativa en niños y adolescentes. 237h 

 Curso On-line: El Médico Interno Residente: Responsabilidad y Marco le-

gal. 

 Programa Integral de Deshabituación Tabáquica post Covid-19  

 Atención Médica al final de la vida. 

 Formación Docente para Tutores MIR 

 Rastreo Covid-19, vigilancia epidemiológica de casos y contactos 

 Protección Radiológica para el uso de las radiaciones ionizantes. 46 horas 

lectivas 

 Webinar "Aerosoles y Covid-19" para colegiados del ICOMA 

Azaroaren 18an 



 

Txosten  

ekonomikoa 

2020 
m 



 

Ustiaketa kontuak 
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Txosten ekonomikoa 

 

 

 

Ustiaketa kontuak 

Jarduerarenak 

 
Elkargokideen kuotak 

 
Diru-laguntzak 



 

Laguntzak  

eta sariak 

2020 
m 



 

7.1.   ICOMAren Obra Soziala 

ICOMA Gizarte Ekintza “Fundación para la Protección Social de la    

OMC” delakoak jasotzen zituen prestazioei eta etorkizunean jasoko    

dituenei erantzuteko, eta Elkargoko Idazkaritzari atxiki zitzaion.  
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Laguntzak eta sariak 

Pandemiaren ondorioz, ezinezkoa izan zen Arabako Medikuen Elkargo 

Ofizialak kolegiatu egoiliar berriei ongietorria egitea. 

  

Nahiz eta ekitaldi ofizialik ez egin, egoiliar berriek zin hipokratikoa, elkar-

gokide txartela eta Deontologia Medikoko Kodea jaso zituzten, eta 

beste hainbat ale eta sari ere bai.  

  

Elkargoak, gainera, Arabako Medikuen 

Elkargo Ofizialaren VIII. Gizarte Langintza 

Saria eman zion 2020an BAME azterke-

tan notarik altuena atera zuen elkargoki-

deari, Izaro Arriola Ayastuy doktoreari. 

Laguntza prestazioak     : 1 

       Mediku baliaezina: 1 

 

Hezkuntza prestazioak:  9 

       Bekak: 2 

 

Heriotza prestazioak:  13 

7.2.   Egoiliarrei ongietorria egitea 

 

Raquel Ara  

Paula Arce  

Izaro Arriola  

Paula Bordallo  

Rocío Bordallo  

Mihaela Madalina Buda  

Maialen Carrión Esteban 

Eva Centurión  

Juan Pablo Chart  

Héctor Cruz  

Carmen María Del Pozo  

Javier Delgado  

Álvaro Díaz de Tuesta 

Beatriz Erro  

Marina Escribano  

Maialen Etxebarria  

Israel Fernández  

Mónica Fernández  

Andrea Gainzarain  

Aitor Galarza  

Ainara García  

Sara González de Alaiza  

Iratxe Grima  

Marta Gutiérrez  

Irma Gutiérrez  

Pablo Helguera  

Lara Ibáñez  

Olga Iglesias  

Ainhoa Intxausti  

Sergio Simón Jara  

Iago Lareo  

Garazi Leanizbarrutia  

Gorka Llorente  

Marta López  

Ainhoa Marcaida  

Carmen Martín  

María Isabel Martín  

Ainara Martín  

María Martínez  

Jorge Mendiola  

Aida Menéndez  

Marta Múgica  

José Alberto Padilla  

Diego Pizarro  

Iratxe Portillo  

Annabel Prigent  

Irati Puertas  

Guillermo Ramos  

María Roco  

Andrea Sánchez  

Begoña Santos  

Alejandra Segurado  

Paule Solagaistua  

Helena Sustatxa  

Ane Isabel Tomé  

Itxaso Urigüen  

Ihara Varilla  

Amaia Vesga  

Itziar Vizcay  

Klara Zabala 

Mediku egoiliar berriak 



 

7.3.   BAME espezializaziorako bekak 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak BAME Prestakuntzarako Beken II. 

Deialdia jarri zuen martxan. Deialdiak xede du mediku profesional kole-

giatuei beren espezialitateko prestakuntza-programaren barruan nazi-

oko eta nazioarteko zentroetan txandakatzeko dirulaguntzak ematea, 

haien egoiliar-urteetan prestakuntza osagarriko proiektuak gauzatzen 

laguntzeko. 

  

Guztira, zazpi beka eman ziren: bost beka nazioko 

zentroetan txandakatzeko (500 eurokoa bakoitza) 

eta beste bi atzerriko zentroetan txandakatzeko 

(1.000 eurokoa bakoitza). Behintzat lau asteko ego-

naldiak egin ziren, 2019ko apirilaren 1etik 2020ko 

apirilaren 1era arte.  

  

Pandemiaren ondorioz, beken alternatiba bat bilatu 

behar izan zuten (egoiliar berriei ongietorria egiteko 

ekitaldian eman ohi dira). 

 

 

 

24 

Laguntzak eta sariak 

2019an, Gabonetako Haur Marrazki Lehiaketaren hamahirugarren edi-

zioa egin zen.  

  

Arabako elkargokideen oinordekoek parte har zezaketen, bederatzi 

urtera bitarteko neska-mutilek, hain zuzen.  

 

8 urteko Mathias Borja izan zen irabazlea, “Errege Mago berriak itxaro-

pen-notekin” marrazkiarekin. Urte hartako Gabonetako zorion-txartel 

bihurtu zen. 

 

Gabonetako Haur Festa 

bertan behera geratu zen, 

pandemiaren ondorioz. 

Hala ere, parte-hartzaileek 

oparia jaso zuten.  
 
 

7.4.   Gabonetako Haur Marrazki Lehiaketa  

Irabazleak: 
 

Francisco Javier De la Torre Gomar  

Aitor Eiras Fernández  

María Gil Azkue 

Miren Juldain Mondragón: 

Ainhoa Lecuona Irigoyen 

Daniel Martínez Jiménez 

Pablo Uriol Moñiz 

 



 

7.5.   ICOMAren festa 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren urteroko festa bertan behera ge-

ratu zen, pandemiaren ondorioz. Dena dela, Zuzendaritza Batzordeak 25 

urtez kolegiatuei aitorpeneko eta ohorezko titulua eta Arabako Medi-

kuen Elkargo Ofizialaren urrezko hiru domina ematea erabaki zuen. 
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Actividades corporativas 

 

 

 

Elkargokide honorifikoak 
 

Miguel Ángel Alba Villota 

Ander Andía Berrojalbiz 

Nekane Arana Tamayo 

Ramón Arrizabalaga Guereñu 

Fernando Ayerdi Salazar 

María Luisa Azpitarte Soraluce 

Juan Azurmendi Aguirre 

Iñaki Bilbao González 

María Rosa Blasco Martínez 

María Nieves Cameno Argote 

Alfonso Casi Casanellas 

Ángel De Loma-Osorio Montes 

José Luis Diaux González 

María Isabel Echebarría Bilbao 

Ángel César Elorriaga Campos 

Luis Francisco Eraña Ledesma 

Rosa Esquisabel Martínez 

Ramón Foronda García 

Eduardo María García Langarica 

María Ángeles Garrido Fernández 

Francisco J. Gómez Pz. de Mendiola 

Miguel Ángel Gómez Sáez 

José Antonio Gómez-Zapiain Elorza 

 

 

Javier Gorostiaga Ayastuy 

María Lourdes Insagurbe Ullíbarri 

María Rosario Letamendi Guereta 

María Carmen Marquínez Porres 

Cándido Martínez Blázquez 

Yolanda Olaizola Nogales 

Alejandro Orbe Berasategui 

María Nieves Pérez González 

Violeta Asunción Pérez-Enciso Montejo 

Daniel Reurich Ruiz 

Ramón Ruiz de Gauna Lpz. de Heredia 

José Miguel Ruiz de Gordoa Armentia 

Gregorio Sancho Leza 

Manuel José San Sebastián Portero 

Mariano Sanvicente Oar 

José María Sanz Prieto 

María Nieves Saracíbar Oyón 

Josefina Trueba Barquín 

Francisco Javier Urbina Ruiz de Eguino 

Luis Uribe-Echevarría Díaz 

Joseba Zabala Galán 

Jesús Oscar Zabalza Mantilla 

25 urte elkargokidetuak 

 

José Ángel Ajona García 

Ángel Francisco Alba del Rio 

María  Concepción Albarrán Sánchez  

Miren Maite Alfageme Beovide 

María Ángeles Alonso Molina 

M. Begoña Aurrecoechea Fernández  

Juan Francisco Azofra Palacios  

Jesús Javier Barrio Martínez  

Emma Blanco Guzmán 

María Blanca Catón Santaren 

Inmaculada Del Río Guevara 

Severina Domínguez Fernández 

Fernando Fonseca San Miguel  

María Blanca García San Vicente  

 

 

 

Ana Isabel Gil Moreno  

Luis Honorato González Pérez  

Sebastián Iribarren Diarasarri  

Iñigo Martínez de Santos Zurbitu 

Sofío Mateo Cáceres  

Francisco Javier Maynar Moliner 

María Ángeles Ogueta Fernández 

Estrella Prieto Sánchez 

Marta Purificación Quintana Uriarte  

Ignacio Roy López-Cano 

María Teresa Rubio Hernández  

Carlos Ruiz de Vergara Laorden  

Rafael Segura Luzón  

Imanol Vega Encina 

ICOMA urre- dominak 
 

 Juan Miguel Cía,  

 Serafín Romero Agüit 

 Rosa Blanca Gómez de Segura Pérez del Notario 



 

Komunikazioa 

2020 
m 



 

8.1.   Barne komunikazioa 

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak informazio-jarduera indartu eta 

bereziki koronabirusean oinarritu zuen haren komunikazioa. Pandemia-

ren lehenbiziko hilabeteetan, Elkargoak barne-mailan egin zituen aha-

legin guztiak: elkargokideekin komunikazioak areagotu eta sanitarioei 

borroka horretan laguntzeko jarduerak aurreikusi zituen. Arabako Medi-

kuen Elkargo Ofizialak hainbat zirkular bidali zituen, eta herritarrak eta 

profesionalak elkargoaren beraren eta beste erakunde ofizialen gai-

nean informatzeko (jakinarazpenak, jarduerak, agiriak...) leihoa sortu 

zuen webean. 

 

Albistegia 

Elkargoaren albistegia 2020ko martxoan 

desagertu zen. 1988an sortu eta 155 ale 

argitaratu zituen guztira. Elkargokideek 

hilerokoa paper-formatuan jasotzen zu-

ten. Covid19ak jarduera eten egin zuen 

eta, horrekin batera, komunikazioa ere 

bai. Hori dela eta, Elkargoak komunika-

zio digitala hautatu zuen berehalako 

informazioa emateko. 

  

Aldizkari elektronikoa eta zirkularrak 

2020an, posta elektronikoa izan da elkargoaren eta elkargokideen ar-

teko komunikabide nagusia.  Buletinak (informazio desberdinak biltzen 

ditu) nahiz zirkularrak (noizean behingo eta berehalako jakinarazpe-

nak) bidali dira. Informazioa formatu desberdinetan bidaltzeko sistema 

horri esker, pandemian informazio-fluxua murriztea eta bi noranzkoko 

komunikazioa arintzea lortu da, eta komunikabiderik eraginkorrena eta 

baloratuena bihurtu da. 

  

Bidalitako buletinak: 17 

Bidalitako zirkularrak: 42  
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Komunikazioa 

ICOMA  aldizkaria 

ICOMAk berezko komunikabide bat 

dauka, Elkargoko albisteak biltzeko eta 

elkargokideek beren lanbidearekin lotu-

tako gai interesgarrien inguruan duten iri-

tzia agertzeko. Koronabirusak agertu zire-

nez, Elkargoak bi zenbaki guztiak eman 

zizkion probintziako espezialistek Covid19-

ren aurka egindako lanari. 

 

Twitter: @icomalava   

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 

@icomalava Twitter kontua dauka. Mila 

eta berrehun tweet baino gehiago 

argitaratu dira. 299 jarraitzaile ditugu 

eta 110 konturen jarraipena egiten 

dugu 

 

Instagram: @icomalava   

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak 

@icomalava Twitter kontua dauka. 

Ehun argotalpenak ditu, 300  jarraitzaile 

eta 70 konturen jarraipena egiten du. 

 

Youtube kanala 

ICOMAk bere Youtubeko kanalan  egiten 

dituen gertaera guztiak biltzen ditu.  

 

 

 

 ICOMA  aldizkaria 

ICOMAk berezko komunikabide bat dauka, Elkargoko albisteak biltzeko 

eta elkargokideek beren lanbidearekin lotutako gai interesgarrien ingu-

ruan duten iritzia agertzeko. Koronabirusak agertu zirenez, Elkargoak bi 

zenbaki guztiak eman zizkion probintziako espezialistek Covid19ren aur-

ka egindako lanari. 

 

Twitter: @icomalava   

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak @icomalava Twitter kontua dau-

ka. Mila eta berrehun tweet baino gehiago argitaratu dira. 299 jarrai-

tzaile ditugu eta 110 konturen jarraipena egiten dugu 

 

Instagram: @icomalava   

Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak @icomalava Twitter kontua dau-

ka. Ehun argotalpenak ditu, 300  jarraitzaile eta 70 konturen jarraipena 

egiten du. 

 

Youtube kanala 

ICOMAk bere Youtubeko kanalan  egiten dituen gertaera guztiak bil-

tzen ditu.  



 

ICOMAren web orria 
 

www.icoma.eus web-orria Elkargoko zerbitzuen eta jardueren informa-

zio osoa biltzen du, eta sektoreko albisterik garrantzitsuenak ere bai, 

elkargokideentzat bereziki interesgarriak diren gaiei buruzko gune mo-

nografiko finkoekin. Lan-eskaintzak, iragarkiak eta prestakuntza-

jarduerak biltzen ditu, eta horiekin batera galdetegiak, argazki. Maia-

tzean, icoma.eu domeinutik icoma.eus domeinura aldatu zen, bai el-

kargoaren webgunean, bai Elkargoaren eta elkargokideen postetxee-

tan. 

 

Webgunearen Bulego birtuala 

 

Gune honen bidez, elkargokideek beren 

izapideak egin ditzakete. Izapide horiek 

Elkargokideko bulegoan  baita webgu-

nearen bidez egin daitezke, Omnibus 

Legearen eskakizunei jarraiki: elkargoki-

dearen alta eta baja eskaerak, norbere datuak ezagutzea eta al-

datzea, elkarte profesionalen erregistroa, elkargoko ikastaroetarako 

izen-emateak, errezeten taloitegiak enkargatzea edo elkargokidea-

ren gelen erreserba, beste batzuen artean.  

 

Webguneko sarrerak 

Elkargoarekin izandako komunikazio horien erregistro bat sortzen du 

sistemak.  
 

2020an, %22 baino gehiago handitu zen tresna horren erabilera. 
 

Onartutakoak: 326 

- Eskaerak: 56 

- Kontsultak: 227 

- Iradokizunak: 28 

- Kexak eta erreklamazioak: 0 

28 

Komunikazioa 

Martxoaren erdialdean, koronabirusaren berri izan genuenean, Elkar-

goak erabaki zuen denbora luzean elkarrizketarik ez ematea, eta aha-

legin guztiak egitea egoerari aurre egin eta herritarren osasuna berma-

tzeko. Eskaera mediatikoa etengabekoa eta egunerokoa izan zen, 

hilabeteetan zehar. Arabako Medikuen Elkargo Ofizialak, erakunde 

eskuduna den aldetik, une zehatzetan informazioa ahalbidetzea era-

baki zuen, eta urtearen bigarren erdian joera hori zabaltzen joan zen. 

  

2020an, Arabako Medikuen Elkargo Ofizialaren Komunikazio Sailak 25 

prentsa-ohar idatzi zituen, erakunde honek zer betekizun duen jakitera 

emateko. 

  

Prentsan izandako arrastoa: 
 

Nabarmentzekoa da Arabako Medikuen Elkarteak komunikabideetan 

izan zuen arrastoa; izan ere, elkargoari buruzko 165 aipamen egin ziren 

guztira, komunikabide digital eta sare sozialak desberdinetako aipa-

men ugariez gain. 
 

 

 Elkargoak balioespen 

positiboa du inpaktuen 

% 97ko berrian.  

 Arabako Mediku Elkar-

goa %67n protagonista 

izan da prentsako arras-

toan. Covid informazio 

guztien protagonista 

nagusia da, gainerakoei 

protagonismoa kenduz 
 

 

 

8.2.   Kanpo komunikazioa 

 

 



 

2020 

m 


