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Memoria honi buruz
2020ko GEK eta Jasangarritasun Memoria honek IMQ Taldeak eta haren
mendeko sozietateek 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean
gauzatutako ekimen nagusiak azaltzen ditu, konpainiaren 2020-2021 Plan
Estrategikoan ezarritako gidalerroei eta helburuei jarraituz. Argitalpen honekin, gainera, estaldura ematen zaio Informazio Ez Finantzarioaren eta Aniztasunaren Txostenari. Txostena Global Reporting Initiative (GRI) gidaren eta
GRI Standards 2016 aplikagarrietan definitutako printzipio eta edukien arabera egin da.
Era berean, jasangarritasunaren eta gizarte erantzukizun korporatiboaren
arloko antolaketa-konpromisoak zehazten ditu gizarte-, ingurumen- eta
ekonomia-ikuspegitik, eta Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko eta
2030 Agenda ezartzea lortzeko ekarpena finkatzeko borondatearen berri
ematen du.

IMQ Taldeak enpresa gizartearen ikuspegitik arduratsua izatearen alde egiten du,
bere jarduera garapen sozioekonomiko, gizatiar eta ingurumenarekiko jasangarriarekin harmonizatuz, jasangarritasuna erakundeak bere hazkunde eta negozio estrategia lehentasunezko interes taldeek planteatzen dizkioten erronka eta eskaerekin
lerrokatzeko duen gaitasuna eta ahalegina dela ulertuta, eta zerbitzuaren, eraginkortasunaren, profesionaltasunaren, kalitatearen, lankidetzaren eta errespetuaren konpromisoetan, printzipioetan eta balioetan oinarritutako harreman-eredua eskainiz.
Taldeak konpromiso sozial hori eta GEK jasotzen ditu bere Plan Estrategikoan
eta Kudeaketa Planean. GEK Politika bat du, lehiakortasuna eta korporazioaren
ospea hobetzeko eta komunitatearekin eta erreferentziazko publikoarekin balioa eta konfiantzazko loturak sortzeko bidetzat jotzen duena. Hori guztia erantzukizuna eta gizartean eragin positiboa izango duen kultura, zerbitzu-bokazio
iraunkorra eta jokabide inplikatua, gardena eta etikoa sustatuz.
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Zuzendaritzaren ikuspegia
Presidentearen gutuna
2020. urtea, zalantzarik gabe, COVID-19aren urte gisa ezagutuko da historian zehar. Pandemiak eta haren ondorioek beste ezerk ez bezala baldintzatu dute gure bizitza, alderdi sozialean, ekonomikoan, laboralean eta
baita pertsonalean ere, hau izanik ere gure osasun sistemak inoiz aurre
egin behar izan dion erronkarik handienetako bat.

Beatriz
Astigarraga
Aguirre

IMQn geure azalean bizi izan dugu aurrekaririk gabeko egoera honen erasoa, eta erronkaren tamainak eskatzen zuen ahalegin eta inplikazio guztiarekin aurre egin behar izan diogu. Bai arlo asistentzialetik (sanitarioa, soziosanitarioa eta prebentzioarena), bai aseguruen arlotik ere, gure borondate
eta prestutasun osoa erakutsi eta eman genuen hasiera-hasieratik, guztiona
zen helburu bakar horretan laguntzeko. Lehenengoaren kasuan, gure ekipamendu eta instalazioak behar zenerako jarriz, buru-belarri aritzen diren gure
langileen konpromisoarekin batera; eta bigarrengoan, berez aseguragarria ez
den arrisku bati, pandemiarenari, estaldura eta arreta emanez, sektoreak bere
egin duena laguntza desinteresatua eskaintzeko.
Ekimen publiko eta pribatua, beti elkar osatzera datozen arren, egoera honen aurrean are gehiago lotu izanak berebiziko garrantzia izan du kutsatzeen
areagotzea moteltzeko eta paziente guztiei behar bezalako arreta eman ahal
izateko. Zorionez, txerto bat eskura edukitzeak ateak zabaltzen dizkio etorkizun itxaropentsu bati; espero dezagun, etorkizun horrek ekarriko dituela, pixkanaka bada ere, bizitzan hain beharrezkoa dugun normaltasunerako dosiak.
Era berean, IMQrentzat gure akziodunek jabetza-ereduaren inguruan zabaldutako hausnarketa-prozesuak markatutako urtea izan da; orainaldiari, baina, batez ere, gure bezeroei zor diegun zerbitzuaren eta arretaren
etorkizunari oinarri sendoak ezarri nahi dizkion erakunde baten eredua,
bezeroa baita gure proiektu guztien eta erakundea mugitzen duten energien erdigunea.
2020an ere mugarri garrantzitsua izan zen Kudeaketa Aurreratuaren Euskal
Saria, Bezeroen modalitatean. Euskalitek egindako auditoria sakon baten ondoren lortu zen eta, 2019an lortutako Urrezko A-ren ondoren, etengabe hobe-

tzeko bokazioa berretsi zuen. Ondo egindako lanarekiko konpromisoa, berritzeko eta hobetzeko nahiarekin. Aurten, gure zerbitzu eta instalazioen maila
altua bermatzen duten beste kalitate-egiaztagiri batzuk ere lortu nahi dira,
besteak beste, Zorrotzaurre Klinikaren Joint Commission berritzea, gaur egun
munduko osasun-erakundeei ematen zaien osasun-kalitate eta -segurtasun
arloko sari handiena.
2020ko lorpenen artean, halaber, IMQ Aseguruak-en preskripzio elektronikoaren prozesua abian jarri izana nabarmendu nahiko nuke, gure bezeroek orain arte paperean egin behar izaten zituzten izapide asko alferrikako bihurtu baitira, eta baita wellcome pack digitala sortu izana ere. Bi
proiektu horiek aukera ematen digute azken urteetan gure bezeroei erosotasuna, bizkortasuna eta eraginkortasun handiagoa eskaintzeko egiten ari
garen ahaleginean aurrera egiteko. Digitalizazioaren bide horrek ez du atzera-bueltarik gizartearen arlo guztietan baina, batez ere, osasunaren arloan,
eta funtsezkoa bezain saihestezina dela erakusten ari da, egunero fruitu eta
gauza berriak ematen dituelako.
Era berean, hazkunde- eta hedapen-urte bat izan da, zentro berriak ireki baitira, hala nola Barakaldo eta Henao. Bestalde, Kolon eta Zurriola hobetu dira
eta maila goreneko zerbitzu edo ekipamendu berriak sartu dira, esaterako,
Zorrotzaurre Klinikako Onkologia Erradioterapikoko Unitatean bigarren azeleragailu lineala jarri da, Espainian minbiziaren aurkako tratamenduan teknologiarik aurreratuena duena.
Hemendik aurrera, ereiten eta etapak gainditzen jarraitu behar dugu, hobetzeko, eraldatzeko eta hazteko asmo sendoarekin, berrasmatzen jarraitzeko
aukera izateaz gain, ikaskuntza garrantzitsuena jasaten ari garen garai honetan desberdintasuna markatzen jarraitu behar dugula jakinda, geure buruari
eta patuak une bakoitzean eskaintzen digunari ahalik eta probetxu handiena
ateraz. Hori guztia, pertsona-talde handi bati esker, pertsona horiek lanean
aplikatzen duten talentuari, ilusioari eta ahaleginari esker, eta gure bezeroek
haietaz arduratzea eta haiei ahalik eta pozik handiena ematea gure lehentasuna dela sentitzen jarraitzeari esker.
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Zuzendaritzaren ikuspegia
Zuzendari Nagusiaren gutuna
Pandemiak lehentasun kolektibo guztien erdigunean jarri du osasuna. Osasun-larrialdiak, maila guztietan izan duen eragin gogorrak eta arrazoi horregatik hartu behar izan diren erabakiek, askotan konplexuak izan direnek, eragin handia izan dute herritarrengan eta enpresetan 2020an zehar. IMQren
kasuan ere horixe izan da gure kezka eta ardura nagusia. Egoera bereziki zailean sortutako osasun-beharrei erantzuteko ahalegin handiagoa egin behar
izan da eta, horrez gain, egun bakoitza mugarri eta ikaskuntza bihurtu da,
gero eta garrantzitsuagoa bihurtu delarik pertsonak eta haien sufrimendua
arintzea.

Javier
Aguirregabiria
González
de Echávarri

Gure zentro guztiak zabalik egon dira, gure profesionalak erabat bideratuta
daude zerbitzurik onena ematera eta, konpainia gisa, hasiera-hasieratik gaixotasunaren aurka borrokatzeko beharrezkoa izan den guztian erakundeekin lankidetzan aritzeko borondate garbia erakutsi dugu. Aseguruak, oro har,
modu solidarioan erantzun du planteatutako beharrei estaldura emanez,
arrisku hori aseguragarria ez den arren eta, ondorioz, osasun-polizetako estalduretatik kanpo dagoen arren. Era berean, gure profesional eta osasun zentroei laguntza ekonomikoa eman diegu, COVID-19ak kutsatutako aseguratuei
laguntzearen ondoriozko kostu igoera handiak gure gain hartuz.
Krisiak, gainera, berrikuntzak ezartzera eta abian diren aldaketak bizkortzera behartu gaitu, bereziki digitalizazioaren esparruan. Testuinguru
horretan, gure kasuan, nabarmentzekoa izan da preskripzio digitaleko
proiektua gauzatzea, bezeroei paperezko izapide ugari alde batera uzteko
aukera ematen dien lehen aseguru-etxe bihurtu gaituelako. Proiektu horrek funtsezko aldaketa ekarri du bezeroarekin harremanak izateko moduan, eta esperientzia atseginagoa eta gardenagoa eskaini dio, online eta
kanal anitzeko informazioarekin; horrez gain, itxaron-denborak eta gure
bulegoetara alferrikako joan-etorriak murriztu ditu. Proiektua wellcome
pack digitalarekin osatu dugu. Horri esker, aseguruaren dokumentazio

guztia eta hura erabiltzeko behar diren elementuak berehala eta arin eskuratu ahal izango ditugu.
Etorkizuna eraikitzen jarraitzeko ere lan egin dugu, bai aurrez aurre, bai telefonoz eta bai digitalki, eskaintzen dugun arreta hobetzeko. Eta bezeroak
proiektu espezifiko eta estrategikoarekin duen esperientzia hobetzeko ere lanean jarraitu dugu. Proiektu horrek Eusko Jaurlaritzaren onarpena jaso du,
Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Sariarekin.
Zailtasunak zailtasun, hedapen urtea izan da, zentro berriak jarri baitira martxan: Barakaldoko IMQ kontsulta anitzeko zentroa eta Deustuko eta Henaoko
IMQ hortz- eta errehabilitazio-zentroak. 2021ean, bestalde, aurreikusita dago
Gasteizen beste zentro bat irekitzea, IMQ Abendaño. Ekimen horiei, Amarica
eta IMQ Colónen egindako hobekuntzak eta IMQ Zurriolaren handitzea gehitu behar zaizkie. Zerbitzu eta espezialista berriak dituzte, gure bezeroei behar
duten arreta osoa eta espezializatua eskaintzeko.
Gure zentroetako bikaintasun- eta segurtasun-estandarrak hobetzen jarraitu
dugu, kalitate-ziurtagiri eta -akreditazio berriekin; besteak beste, IDISek Zorrotzaurre klinikari emandako hirugarren izarra edo Joint Commission International berritu izana.
Era berean, gure konpromiso soziala bultzatzen jarraitu dugu erreferentziazko ekimenekin, bereziki kirolaren arloan. Euskadin ekonomiari eta enpleguari betidanik
egin ohi diegun ekarpena egin dugu berriro. Hori guztia IMQ osatzen duen giza
talde handiaren dedikazio, inplikazio eta profesionaltasunari esker egin da: akziodunek, profesionalek eta egunero ahalegina egiten duten eta erantzukizuna hartzen duten pertsona guztiek laguntzen dute IMQk, enpresa lider gisa hazten jarraitzeaz gain, gure bezeroen beharrei erantzun eraginkorra eskaintzen ere jarrai
dezan. Haiek dira, azken batean, gure lanari zentzua eta bultzada ematen diotenak.

XEDEA
DUEN
ENPRESA
Bere jardueraren esparruan,
IMQk zuzeneko ekarpena egiten dio
euskal gizartearen ekonomia-, gizarte- eta
ingurumen-garapenari, zuzeneko balioa
sortuz. Aldi berean, komunitateari ekarpen
erantsia egiten dioten ekimenen garapena
babesten du.
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Xedea duen enpresa
IMQk konpromiso soziala eta pertsonentzako zerbitzua izateko bokazio ukaezina adierazi zuen bere
sorreran. Gaur egun, 86 urte baino
gehiagoko ibilbidea egin ondoren, kolektibitatearekin lotura estua izateko bokazio hori bere lanari
eta helburu korporatiboari atxikita
dago.

XEDEA

BALIOAK

Gure konpainia liderra da Euskadin osasun pribatuan. Pertsonak zaintzen ditugu, eta bizitza
osoan laguntzen diegu oso garrantzitsua den gauza batean:
osasunean.

IMQ bere bezeroekin, bere pertsonekin, bere akziodunekin eta gizarte osoarekin konprometitzen duten
balioez hornitu da eta balio horiek
defendatzen ditu. Balio horiek IMQ
Taldea osatzen dugun guztion parte hartzearekin egin dira, eta defini
gaitzaten eta inspira gaitzaten nahi
dugu, ezarritako helburuak betetzeko. Bezeroa funtsezko zutabe
izatea, berrikuntza, konfiantza eta
gertutasuna, talde-lana, etika, lidergoa, kaudimena, bikaintasuna,
etengabeko hobekuntza… mugiarazten gaituzten, bultzatzen gaituzten eta identifika gaitzaten nahi
dugun motorrak dira.

Apustu hori egunero berritzea funtsezko helburua da, eta ekimen, inbertsio eta etengabeko hobekuntzei ekitera garamatza, ez bakarrik
gure jarduera garatzeko, baita ongizaterako eta aurrerapen orokorrerako ekarpen gisa ere.

Gure profesional medikoak,
gure pertsonak eta IMQ Taldea
osatzen dugunok esku onenetan zaudela sentitzeko egiten
dugu lan.

Horretarako, Gizarte Erantzukizun
Korporatiboko estrategia bultzatuko dugu, gizartean eta ingurunean eragin positiboa izan dezan.
Aldi berean, Taldearen Plan Estrategikoaren ardatzetan eta bere
xedean, ikuspegian eta balioetan
txertatuko dugu.

IKUSPEGIA

Gure xedearen, ikuspegiaren eta
balioen bidez, garena eta izan nahi
duguna islatzen dugu, eta horregatik pertsona talde handia ari gara
lanean, bezeroarekin, berrikuntzarekin eta erantzukizun sozialarekin
konprometitua. Lan horrek gero
eta emaitza hobeak eta konpainiaren kaudimen handia dakartza.

Aldi berean, uste dugu beharrezkoa dela gure xede korporatiboan
Garapen Jasangarriko Helburuekiko eta Agenda 2030ekiko konpromisoa txertatzea, horiek eskatzen
duten erronka eta ahalegin kolektiboari laguntzen saiatuz.
Uste dugu guztion artean hartu behar ditugula, baita enpresa-munduan ere, etorkizun jasangarriagora eramango gaituzten
neurriak, ekonomiaren, ingurumenaren, gobernantzaren eta gizartearen arloko neurriak, duintasunaren, pertsonen, oparotasunaren,
planetaren, justiziaren eta etorkizuneko belaunaldien alde lan egiten duten jarrera, ekintza, aliantza
eta balioetan oinarrituta.

Euskadiko enpresa liderra izaten
jarraitu nahi dugu, pertsonena
eta pertsonentzako.
Gure bezeroa harritu nahi dugu,
gure taldea konpromisoa hartzera bultzatu eta Gizartearekin konektatu.
Hazten jarraitu nahi dugu, hobeak izan, beste 85 urte betetzeko oinarriak jarri.

BEZEROAK
grina sortzen
digu:
Gure izateko
arrazoia da

AUSARTAK
gara:

HURBIL
gaude:

TALDE bakarra
gara:

Aurreratu egiten
gara, etorkizunak
kezkatzen gaitu

Konfiantza
sortzen dugu

Pasioz, etikaz,
arduraz eta gizarte
konpromisoz

PERTSONA
IRABAZLEAK
nahi ditugu:
Ausartzen diren
pertsonak,
eredugarriak

Beti HOBEAK
izatea:
Kaudimendunagoak,
errentagarriagoak,
eraginkorragoak
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Konpromisoa GJHekin
POBREZIARI
AMAIERA
EMATEA,
BERE FORMA
GUZTIETAN ETA
MUNDU OSOAN

IMQ Solidarioa proiektua, UNICEFekin

Gure lan-taldea

garapen-bidean dauden herrialdeetako
haurren eskubideen alde.

2.551 pertsona

19.787 € bilduta
538 bezero solidario

LAN DUINA ETA
HAZKUNDE
EKONOMIKOA

%7 1 kontratu mugagabeak
%29 aldi baterako kontratuak
17.377 prestakuntza-ordu
50 online ikastaro baino gehiago
IMQ IKASGELAn

Micrositte Coronavirus berria

Preskripzio digitalaren zerbitzua
OSASUNA
ETA ONGIZATEA

97.000 izapideren murrizketa
zerbitzu medikoetarako sarbidean.

ALIANTZAK
AURRERA
EGITEN
JARRAITZEKO

Honako hauei atxikitako erakundea gara:
Nazio Batuen Munduko Ituna
UNESPA
ICEA

Txat medikoa online
2.000 kontsulta baino gehiago

KALITATEZKO
HEZKUNTZA

Lankidetza-hitzarmenak
unibertsitateekin eta
prestakuntza-zentroekin
297 ikasle prestatuta gure klinika
eta zentroetan.

PRODUKZIO
ETA KONTSUMO
ARDURATSUAK

ENERGIA
ESKURAGARRIA
ETA EZ
KUTSATZAILEA

Baliabideen erabilera eraginkorra hobetzen
dugu, hala nola urarena edo energiarena,
eta sortzen ditugun hondakinen kudeaketa
jasangarria egiten dugu.

Ekipamendu, instalazio, eraikin,
berokuntza- eta hozte-sistemen eta
argiteriaren auditoretza energetikoak
egiten ditugu, aurrezteko eta
energia-eraginkortasuneko neurriak
hartzeko eta instalazio berriztagarriak
jartzeko.
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Gure interes-taldeak
IMQk 2018an definitu zituen lehentasunezko interes-taldeak eta, harrezkero, harremana eta balio-ekarpena lantzen jarraitu du, lankidetza-eredu iraunkorra, arina eta
emankorra finkatzeko ahaleginean.

GIZARTEA
AKZIODUNAK
ADMINISTRAZIOA

GOBERNUORGANOAK

GURE
INTERES-TALDEAK
HORNITZAILEAK

PERTSONAK

(arretazkoak eta
arretazkoak ez direnak)

BEZEROAK
ALIATU
ESTRATEGIKOAK

10
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Itxaropenak eta beharrak
Nork?

Haien beharrak, espektatibak

- Aktibo dauden profesional medikoak

Gure espektatibak

- Errentagarritasuna

- Errentagarritasun handiagoa sortzea
- Ekintzaren balioa handitzea
- Inplikazioa eta lankidetzan aritzea

- Kudeaketaren emaitzak ezagutzea
- Informazio argi eta xehatua eskuragarri edukitzea,
erabakiak hartzeko
- Betetzeko nahikoa tresna edukitzea (ardura)

- Kudeaketako gardentasuna ziurtatzea
- Aldizkako informazio xehatua ematea
- Plan Estrategikoa Lideratzea
- Erabakiak egoki gauzatzea ziurtatzea

PERTSONAK

IMQ Taldea osatzen duten 2000
pertsona baino gehiago

- Lan-egonkortasuna
- Lan-baldintza onak
- Proiekzioa eta lan-ibilbidea
- Prestakuntza

- Talde profesional efiziente eta kaudimenduna sortzea
- Konpainian inplikatua eta bezeroarekin konprometitua
- IMQren parte izateaz harro

ALIATU
ESTRATEGIKOAK

- Segur Caixa Adeslas
- Kutxabank

- Negozioa sortzea
- Helburu eta proiektu komunei erantzutea
- Osagarritasun handiagoa lortzea

- Negozioa sortzea
- Ezagutza trukatu eta sinergiak sortzea
- Win-win harreman bat sortzea
- Aliatu-sarea handitzea

BEZEROAK

- IMQ Aseguruen bezeroak: aseguratuak
- Hainbat negozioko pazienteak eta
euren senideak
- Bezero pribatuak
- Enpresak

- Euren osasun arazoak konpontzea
- Zerbitzu azkarra, itxaronaldirik gabea eta
kalitatezkoa lortzea
- Fidagarritsuna izatea: osasun koadroa eta klinikak,
esku onenetan egotea
- Kalitate-prezio erlazioa

- Bezeroetan haztea eta negozioa sortzea
- Beharrak eta itxaropenak hobeto ezagutzea
- Ahalik eta zerbitzu onena ematea
- IMQren jarraitzaile bilakatzea

HORNITZAILEAK

Arretazkoak:
- Profesional medikuak
- Ospitale multzoak eta klinikak
- Beste batzuk

- Bezeroei eta negozioari dagokionez haztea
- Hitzartutako baldintzak betetzea
- Konfiantzazko harremana ezartzea

- Bezero esperientzian eta kalitate estandarretan
inplikatzea
- Aliatu estrategikoak sortzea
- Konfiantzazko harremana ezartzea
- Betekizuna ebaluatzea

- Osasun Sailak
- Aldundiak
- Tokiko Aldundiak
- Osakidetza

- Egungo legeria betetzea
- Gizartea eta ingurua inplikatzea eta tartean sartzea
-O
 sasun publikoaren eta pribatuaren arteko oreka
zaintzea

- Indarrean dagoen legeria betetzea, maila guztietan
- Hainbat esparrutan elkarlanean aritzea
- Lankidetza publiko-pribatu gehiago sortzea

- Gizartea, oro har
- Paziente elkarteak

- Inguruan inplikatzea eta tartean sartzea
- Hainbat esparrutan elkarlanean aritzea: osasuna,
kirola, kultura, hezkuntza, ingurumena…
- Baliabideak sortzea
- Ingurumenarekiko ardura

- Presentzia handiagoa izatea
- Irudi ona
- Bizi-ohitura osasungarriak sustatzea
- Kirolean, kulturan, hezkuntzan eta abar parte hartzea
eta horiek sustatzea
- Solidarioak izatea

AKZIODUNAK

- Profesional mediko erretiratuak
- Hildako medikuen senideak
- Akziodunen Batzar Nagusia

GOBERNUORGANOAK

- Medikuen Sozietateko Administrazio
Batzarra
- IMQ Taldearen Administrazio Batzarra

(arretazkoak eta
arretazkoak ez direnak)

- Arretazkoak ez direnak

ADMINISTRAZIOA

GIZARTEA

2020ko
MUGARRIAK
Beste urte batez ere hobetzeko dugun
etengabeko nahiak markatuta eta ekimen
eta proiektu berriak abian jarrita, gure
bezeroei behar duten eta espero duten balio
bereizgarria, arreta eta zerbitzua eskaintzen
jarraitzeko .
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Eskaintza zabalduz
l

l

l

l

l

l

IMQ-k ahalegin handia egin du 2020. urtean
osasun-laguntza emateko COVID-19aren krisialdian.

bere

bezeroei

anitzeko

zentroetako

l

bakoitzean
l

Osasun-langileei laguntza psikologiko espezifikoa emateko zerbitzua
(Igurco eta Klinikak), COVID-19 pandemiaren testuinguruan.

l

Osasun-krisialdian galerengatiko doluari arreta emateko talde espezifiko
bat sortzea.

l

Adineko bezeroei laguntza eta aholkularitza ematea telefonoz, eta
ordainketa zatikatzea/atzeratzea arrisku ekonomikoa duten kolektiboei.

l

Bi hortz-klinika berri irekitzea: IMQ Barakaldo eta IMQ Henao.

l

IMQk online testamentua abiarazi du IMQ Heriotzak produktuan.

l

IMQ Zorrotzaurre Klinikako Neurokirurgiako Unitatea berritu da.

l

IMQ Zurriola Zentro Medikoko instalazioak hobetzen ari gara.

l

Kalitatearekiko eta pazientearen
segurtasunarekiko konpromisoa
l

Psikologia eta psikiatriako zerbitzu osoa ematea kanpo-kontsultetan,
modalitate telematikoan (bideo-kontsulta edo telefono bidezkoa).
IMQ Aseguruak-en kontsulta
zerbitzu-zorroa zabaltzea.
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Zerbitzu berriak ezartzea: lantokietan segurtasunera eta prebentziora
bideratutako COVID-19 testak eta prozedurak egitea IMQ Prebentzioetan.

l

l

l

l

l

l

l

l

IMQ Aseguruak-ek Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Saria jaso du
Bezeroak 2020 elementuan.
 71.000 arreta, zerbitzu eta proba baino gehiago pandemiaren hilabete
2
gorenetan.
ISO 9001 ziurtagiria berritu dugu. Erabateko irismena.
IMQ Aseguruak-ek I+G+b kudeatzeko sistemaren UNE 166002 ziurtagiria eta
Aenorrena lortu ditu, COVID-19aren aurrean jarduteko protokoloarengatik.
IMQ Prebentzioak ISO 9001 ziurtagiria berritu du. Erabateko irismena.
IMQ Zorrotzaurre Klinikak 3. aldiz berritu du Joint Commission
International-a, eta berriro ziurtatu dira kalitate-arauak (ISO 9001),
Pazientearen segurtasuna (UNE 179003), Ingurumena (ISO 14001), I+G+b
(UNE 166002), eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren arloan, OSHAS
18.000 arautik ISO 45000 araura igaro da.
IMQ Zorrotzaurre Klinikak QH IDIS (QH***) fundazioaren hiru izarrak (sari
nagusia) berritu ditu.
IMQ Areeta, IMQ Avenida, IMQ Zurriola, IMQ Doña Casilda hortz-kliniken
UNE 179001 ziurtagiria berritu dugu eta, lehen aldiz, IMQ Deustu
hortz-klinika berria ziurtatu dugu.
 alitatearen (ISO 9001) eta Pazientearen Segurtasunaren (UNE 179003)
K
ziurtagiria berritu da IMQ Colon, IMQ Amarica eta IMQ Zurriola kontsulta
anitzeko zentroetan.
ISO 9001 kalitate-arauaren ziurtagiria berritu dugu IMQ Doña Casilda
(Podologia), IMQ Ajuriaguerra eta IMQ Areeta (Errehabilitazioa)
zentroetan, eta lehen aldiz ziurtatu da arau honetan IMQ Deustu
zentroa (Errehabilitazioa).
Igurco Orue Pazientearen segurtasun-arauan ziurtatu da berriro (UNE
179003).
IMQ Igurcoko egoitza-zentroak ISO 9001 kalitate-arauan ziurtatu dira
berriro.
IMQ Igurco Zorrozgoiti adinekoen egoitzak eta eguneko zentroak
Cuidados Dignos Fundazioaren Libera-Care egiaztagiria lortu du.
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Konpartitzen
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Laneko estresaren arloko prestakuntza-hitzaldiak kolektibo profesionalei
eta elkarteei.
Parte hartzea World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and
Musculoskeletal Diseases (Virtual WCO-IOF-ESCEO 2020) biltzarrean.
2020 ICFSR Biltzarrean parte hartzea, “Prevalence and factors associated
to sarcopenia in very old communities dwelling people with high
comorbidity” aurkeztu zen.
Hitzaldia EKALME-SEMES EUSKADI Urgentziei eta Larrialdiei buruzko
XXIV. Jardunaldietan. CONSTRUYENDO-GARATZEN: “Adinekoak: zure
adinak paziente geriatrikoa izatea baldintzatzen ez duenean”.
EHU 2020 udako ikastaroa: “Sektore soziosanitarioaren problematika.
Sintesia.- COVID-19aren eragina sektorean”.
HEALTHY AGEING WORKSHOPS UK-BASQUE COUNTRY, a challenge for
innovative solutions biltzarra, Kontsulatu Britainiarrak Bilbon antolatua:
“The vision for private social and Health-care Services”.
 egietako Kirurgiako Iberoamerikako Elkartearen web-mintegia: “Kataraten
B
kirurgia nahasmendu kognitiboa duten pazienteetan. Pazientearekin eta
haren ingurunearekin komunikatzeko tresnak ezagutzea”.
Zahartzaroari buruzko web-mintegia: “Adineko pazientearentzako
arreta COVIDaren garaian”.
IMQ Zorrozgoiti egoitzan dauden adinekoen senitartekoek informazioa
eta kezkak partekatzeko familiari laguntzeko online talde bat sortu dute.
Pandemia-egoeran dauden adinekoengana kultura hurbiltzeko programa.
 ankidetza-hitzarmenak Anputatutako Pazienteen
L
Elkartearekin (ANDADE) eta Minbiziaren Aurkako
Elkartearekin (AECC).

Espainiako
Espainiako

Deustuko Unibertsitateko Osasun Kudeaketa Masterrean eta EHUko
Onkologia Oinarrizkoa eta Klinikoa Masterrean elkarlanean.
Bilboko Mediku Zientzien Akademiaren XLVII. Aste Mediko-neurologikoa,
IMQk babestua.
Laneko Arriskuen Prebentzioaren Legearen 25. urteurrenari buruzko
IMQ Prebentzioen jardunaldia.
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Berrikuntzan eta hobekuntzan
inbertitzen
l

360º-ko ikuspegia eta bultzada gure bezeroei emandako kanal anitzeko
arretan.

l

IMQk preskripzio digitala ezarri du.

l

Osasun-laguntzako zorroaren robotizazioa.

l

IMQren app-a, hirugarren baloraziorik
dagokionez aseguruen sektorean.

onena

IMQren app-aren funtzionalitate berriak eta hobekuntzak.
IMQk beste urrats bat eman du digitalizazioan welcome pack-arekin.

l

l

l

l

funtzionaltasunari

l

l

l

l

l

l
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INFO33+ etengabeko hobekuntzan: kodifikazioari laguntzeko tresna –
Kodifika.

l

l

l

IMQ Igurcok abian jarri du egoitzetan koronabirusa duten adinekoentzako
errehabilitazio fisikoko programa berritzaile bat (Ageingon), EHUrekin
lankidetzan.
Bizkaiko adinekoen egoitzek COVID-19ko alerta goiztiarreko programa
pilotu aitzindaria ezarri dute, hondakin-uren analisiaren bidez.
IMQ Igurcok erregistroak automatizatzeko programa aitzindari bat jarri
du abian Euskadin

l

l

l

l

 rradiologia Zerbitzua eta konstanteen dorreak Historia Klinikoan
E
integratzea.
 NCOEXP proiektua, beste enpresa-partzuergo batekin lankidetzan,
O
paziente onkologikoek tratamenduan zehar duten esperientzia
ezagutzeko eta hobetzeko sistema bat diseinatzeko.
 spazioak birpentsatzea pazienteengan duten eraginaren ikuspegitik:
E
Eguneko Ospitale Onkologikoan aplikatutako nanotektura. III. Fasea.
IMQ Zorrotzaurre Klinikaren proiektua Bizkaia Open Future-n: (erronkak
ebazteko teknologia berriak aplikatuz) BBB birtuala eta presentziala
konbinatuz (LUDUSekin lankidetzan).
IMQ Kliniketan bideo-deiak zabaltzea COVID ingresoak humanizatzeko.
 onecta plataforma berria abiaraztea, funtzionaltasun gehiagorekin eta
K
erabiltzaileentzako ingurune atseginago batean IMQ Prebentzioetan.

Aliantza berriak
l

l

 liniken HISa INFO33+ bezalako beste informazio-sistema batzuekin eta
K
aplikazioekin (konstanteen dorreak) integratzea.

Egoitza Gardenak App-a garatu eta ezarri da IMQ Igurcoko zentro
nagusietan.

IMQ Igurcok lankidetza-hitzarmena sinatu du EHUko Hezkuntza eta
Kirol Fakultatearekin, adinekoen zentroetan praktikak egiteko.

l

Deustu Bizirik-eko 200 enpresa baino gehiagoren sarean sartu da IMQ.

l

Lankidetza-hitzarmena ANDADErekin (IMQ Klinikak + IMQ Igurco).

INDIGO HISa ezarri da IMQ Zorrotzaurre Klinikan.
IMQ Zorrotzaurre App berria finkatzea: pazienteak eta senideak
informatuta edukitzea.

l

Paperik gabeko klinika: sinadura digitala, eskaerak Langilearen Atarian
kudeatzea, Erizaintzako mugikortasuna…

l

UNESPAren jardunbide egokiei atxikitzea datuen babesaren arloan.

l

Merkaturatze-akordioa berritu dugu Kutxabankekin.

Zitostatikoak (kimioterapia) agintzeko, baliozkotzeko eta administratzeko
segurtasun informatikoko proiektua

 ankidetza-hitzarmena APNABIrekin, eta pertsona bat sartzea IMQ
L
Zorrotzaurre Klinikan 2020an.
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Konpromiso soziala
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ingurumenarekin

Hainbat prestakuntza-zentrotako ikasleek eta IMQ Igurcoren egoitzetako
eta eguneko zentroetako adinekoek belaunaldien arteko harremana
mantentzen dute teknologia berriei esker.
EHUko Medikuntza eta Erizaintzako ikasleek IMQrekin osatzen dute
prestakuntza.
COVID-19ari buruzko informazio interesgarria duen webgune espezifiko
bat sortzea.
Jostailuak eta arropa biltzeko kanpaina IMQ Kliniketan.

Praktikak IMQ Kliniketan, nazioko eta nazioarteko unibertsitateekin
lankidetzan.
IMQ Prebentzioak 10 web-mintegi jarri zituen martxan, 1.200
inskripziorekin, % 80ko bertaratze-mailarekin eta 10etik 8,5eko
asebetetze-mailarekin.
Nazio Batuen Mundu Itunarekiko konpromisoari eutsiz.
Osasun-azterketak Athletic Club, Alaves, Bilbao Basket, Baskonia, S.D.
Eibar eta Donostiarra Kaiarriba taldeetako jokalarientzat.
Guggenheimekin,

OLBErekin

eta

l

l

l

l

l

CZ Ikastetxeekin eta EgazTxorierrirekin lankidetzan aritzea DBHko eta
Batxilergoko ikasleentzat “ate irekiak” antolatzeko.

Kultura babesten
Orfeoiarekin.
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Donostiako

Konpromiso solidarioa UNICEFekin, Mirada Solidaria Fundazioarekin eta
Pequeño Deseo Fundazioarekin, besteak beste.

l

l

ISO 14001 ziurtagiria berritzea IMQ Aseguruak-en.
IMQ Kliniketan ISO 14001:2015 eta ISO 50001:2011 ziurtagiriak berritzearen
aldeko apustua eginez beste urtebetez.
 lektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoa murriztea, IMQ Kliniken
E
girotzea eta berokuntza kontrolatzeko sistema optimizatuz.
IMQ Virgen Blanca Klinikan etxeko ur beroa sortzeko eta girotzeko
sistema optimizatzeko instalazioak berritzea.
Argi fluoreszenteen ordez, Led teknologiakoak jartzea IMQ Kliniketan.
J atorri fotovoltaikoko eta kogenerazioko
kontsumoa handitzea IMQ Zorrotzaurren.

energia

elektrikoaren

IMQk bat egin du Adiskidetasunaren Basoan 200 zuhaitz baino
gehiagoren landaketarekin.

SENDOTASUNA
ETA
HAZKUNDEA
Aberastasuna eta enplegua sortzen
ditugu gure erkidegoan,
finantza-jasangarritasunaren esparruan.
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Ekarpen sozioekonomikoa
Hazkundea eta errentagarritasuna
IMQk hazkunde sendoa izan du
2020an, zenbaki onak izan baititu diru-sarreretan, negozio-emaitzetan, bezeroetan eta enpleguan,
bazkideei eta akziodunei etengabeko etekina emanaz eta euskal
gizartearentzat aberastasuna sortuz. Eragin ekonomiko positiboa

izan zuen, 479 milioi eurotik gorako fakturazioarekin, eta 648 milioi
eurotik gorako ekarpena egin zion
euskal BPGari, horietatik 350 aseguru-etxearenak.
Aldi berean, sendotu egin du Euskadiko aseguruen sektorearen barruan

duen lidergo-posizioa, eta, horrez
gain, osasun-estaldura osoa eskaini
die milaka kolektibo eta pertsonari,
erreferentziazko zentroen eta kliniken bidez, Euskadiko laguntza-sare
pribatu handiena osatuz osasun-arloan, arlo soziosanitarioan eta lan-arriskuen prebentzioan.

BPG-ri egindako ekarpena*
IMQ ASEGURUAK-EK SORTUTAKO BPG-A

2019

2020

ONDORIOAK GUZTIRA

347

350

ZUZENEKO ONDORIOAK

164

165

ZEHARKAKO ONDORIOAK

96

97

ERAGINDAKO ONDORIOAK

87

88

2019

2020

ONDORIOAK GUZTIRA

638

648

ZUZENEKO ONDORIOAK

338

343

ZEHARKAKO ONDORIOAK

126

128

ERAGINDAKO ONDORIOAK

174

177

IMQ TALDEAK SORTUTAKO BPG OSOA

*Leontief-en eredu ekonomikotik lortutako datuak. Datuak, milioi eurotan.

638 milioi
eurotik gorako
ekarpena egin
zion euskal
BPGari.

IMQ Taldeak duen finantza-kaudimenaren egoerak, eta bere kudeaketa-ereduak eta osasun-arloko
profesionalen eta haien pertsonen
konpromisoak, sendotzeko, hazteko,
hedatzeko eta dibertsifikatzeko ildo
horretan aurrera egiten jarraitzeko
aukera ematen diote.

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | SENDOTASUNA ETA HAZKUNDEA

19

Magnitude ekonomiko handiak eta negozio emaitzak
2020An, IMQ Taldeak azken ekitaldietan izan duen hazkunde-joera berretsi zuen, Euskadin lehen
mailako erreferentziazko talde
gisa duen posizionamenduari eta
sektore pribatuan duen lidergoari eutsiz. Sendotasun hori proiektu sendo, egonkor eta epe ertain
eta luzekoari esker lortzen ari da,
hazkunde-estrategia jasangarri eta
errentagarrian oinarrituta.

2019

2020

Sortutako balio ekonomikoa

420 mm €

416 mm €

Banatutako balio ekonomikoa

408 mm €

412 mm €

Atxikitako balio ekonomikoa

12 mm €

4 mm €

Hauek dira banatutako balio ekonomikoak

Erosketak

Soldatak eta
ordainsariak

Beste
enpresa batzuek
egindako
lanak

Finantza-gastuak

Beste
ustiapen-gastu
batzuk

Sozietateen
gaineko zergak
eta beste zerga
batzuk

Dibidenduen
ordainketa
ordaintzea

Sortutako balio
ekonomikoaren
eta banatutako
balio ekonomikoaren
arteko aldeak
4 milioi euroko balio
ekonomiko atxikia
ematen du.
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2019

2020

ALDAKETA

%
2019

IMQ ASEGURUAK TALDEA
(gehituta)
ASEGURATUAK

376.965

378.482

1.517

% 0,40

DIRU-SARRERAK

278.969

280.253

1.284

% 0,46

PRESTAZIOAK

195.566

189.816

-5.750

% -2,94

KUDEAKETA GASTUAK
ETA BESTELAKOAK

59.026

70.084

11.058

% 18,73

IRABAZIAK

24.377

20.353

-4.024

% -16,51

% 219,68

% 227,75

% 8,07

% 3,67

KAUDIMEN RATIOA II

I MQ ZERBITZUAK TALDEA
(gehituta)
DIRU-SARRERAK

182.164

186.556

4.392

% 2,41

GASTUAK

167.755

173.290

5.535

% 3,30

IRABAZIAK

14.409

13.266

-1.143

% -7,93

IMQ ASEGURUAK TALDEA

278.969

280.253

1.284

% 0,46

PREBENTZIO TALDEA

24.556

27.665

3.109

% 12,66

IMQ ZERBITZU
SOZIOSANITARIOAK TALDEA

31.795

31.698

-97

% -0,31

CVSS TALDEA

88.646

91.038

2.392

% 2,70

28.916

28.667

-249

% -0,86

8.251

7.488

-763

% -9,25

13.408

13.031

-377

% -2,81

474.541

479.840

5.299

% 1,12

I MQ TALDEA
GASTU GEHITUAK

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA
IMQ ZERBITZU OROKORRAK
TALDEA ETA BESTE BATZUK
BESTE SOZIETATE BATZUK
GUZTIRA

20

2020

ALDAKETA

%

Z
 ERGA ONDORENGO
EMAITZA FINKATUA*
IMQ ASEGURUAK TALDEA

24.832

19.018

-5.814

% -23,41

PREBENTZIO TALDEA

1.636

1.798

162

% 9,90

IMQ ZERBITZU
SOZIOSANITARIOAK TALDEA

3.051

1.289

-1.762

% -57,75

526

1.004

478

% 90,87

1.346

810

-536

% -39,82

IMQ ZERBITZU OROKORRAK
TALDEA ETA BESTE BATZUK

219

2.553

2.334

% 1.065,75

BESTE SOZIETATE BATZUK TALDEA

387

-2.610

-2.997

% -774,42

31.997

23.862

-8.135

% -25,42

CVSS TALDEA
IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA

GUZTIRA

Datu ekonomikoak, mila eurotan.
*diru-sarreren batura.

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | SENDOTASUNA ETA HAZKUNDEA

21

		 2019				2020
SARRERAK

IGUALMEQUISA TALDEA

GASTUAK

EMAITZA		 SARRERAK

GASTUAK

EMAITZA

21.730

7.562

14.168 		

19.380

6.274

13.106

262.206

239.314

22.892 		

263.522

244.051

19.471

IGURCO GESTIÓN

6.823

4.327

2.496		

5.057

3.984

1.073

IGURCO ZENTRO GERONTOLOGIKOAK

12.421

10.582

1.839		

12.079

11.116

963

IGURCO EGOITZA SOZIOSANITARIOAK

5.792

5.805

-13		

6.956

6.986

-30

1.171

552

619		

928

482

446

4.009

4.002

7		

4.166

4.198

-32

VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA

65.103

65.059

44		

63.876

65.207

-1.331

IMQ PREBENTZIOA

21.980

20.351

1.629		

21.893

20.358

1.535

1.821

1.584

237		

1.469

1.396

73

3.309

2.999

310		

3.561

3.542

19

1.910

1.897

13		

2.064

2.117

-53

ZURRIOLA ZENTRO MEDIKOA

2.366

2.328

38		

2.495

2.459

36

ZERBITZU MEDIKOETAKO AUXILIARRA

2.699

2.487

212		

2.893

2.729

164

IMQ BIZKAIKO KONTSULTATEGI MEDIKOA

1.383

1.370

13		

1.598

1.591

7

AURRERAPEN MEDIKOAK

5.098

4.888

210		

4.475

4.649

-174

IMQ ASEGURUAK

ORUE XXI
ORUE EGOITZA

IMQ HORTZ KLINIKA
HORTZ KLINIKAK BIZKAIA
ERREHABILITAZIO ETA KIROL MEDIKUNTZA ZENTROA

Datu ekonomikoak, mila eurotan.
*diru-sarreren batura
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Zerga-ekarpena
IMQ Taldeak, 2020an, 160 milioi
euro eman zizkien euskal ogasunei,
bere sozietateek sortutako jardueraren bitartez, zerga-bilketa gisa.

117 milioi euro

zuzenean eta zeharka

43 milioi euro

modu induzituan

Enplegua sortzen
2020an, IMQ Taldeak 5.681* pertsonari eman zien lana, zuzenean edo
zeharka eta 2.551 langile zituen.

Enplegu zuzenean

eta zeharka: 5.681
pertsonari*
* Leontief-en eredu ekonomikotik
lortutako datuak.

Kaudimen
finantzarioa
2020ko abenduaren 31n, % 228,18ko
kaudimen ratioa zuen IMQk, arauz
eskatutako gutxienekoaren bikoitza;
horrela, konpainia sendoa da, ondo kapitalizatutakoa, eta merkatuan jarduteko indar finantzario handikoa dela
erakusten duena. 2019ko abenduaren
31n, % 219,68ko kaudimen ratioa zuen.
Gainerako sozietateek ez dute kaudimen ratio hori neurtzeko betebeharrik, ez daudelako aseguru etxeen
araudipean
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Espainiako aseguru-etxe
sendoenetako bat da
IMQ Aseguruak, % 228,18ko
kaudimen ratioarekin
2020an.

Kaudimen
ratioa

Funts Propioak (FFPP)
Erregulazio kapitala (SCR)

“Kaudimen Ratioak” erakunde aseguratzaileek Kapital Erregulatzailearen Eskakizunak (SCR) betetzeko duten gaitasuna
neurtzen du. Gutxieneko maila % 100ekoa da. Hortik behera,
Funts propioen gabezia arazoa egongo litzateke.

Osasun sistema orokorrari
ekarpena eginez

Artatutako
osasun-eskariak
226 milioi euroko
aurrezkia ekarri
zuen euskal osasun
publikorako.

IMQ Taldeak, era berean, ekarpen aktiboa egiten dio osasun-sistemaren
bilakaera jasangarriari, osasun publikoaren aliatu eta laguntzaile, eta
euskal gizartean osasunaren eta prebentzioaren sustatzaile gisa. Hala,
2020an artatutako osasun-eskariak
226 milioi euro aurreztu zituen sistema osoan, Euskadin bakarrik.
Iturria: lanketa propioa, IDIS Fundazioaren
“Osasun pribatua, balioa emanez. 2020ko
egoeraren azterketa” txostenean oinarrituta.

IDIS Osasuna Garatu eta Integratzeko Institutuaren datuen arabera, aseguru pribatuak, oro har, 1.291 euro
aurreztu zizkion Osasun Sistema
Nazionalari 2020an pertsona/urte
bakoitzeko; osasun-gastu publikoa
1.534 eurokoa izan zen pertsonako
eta osasun-gastu pribatua, berriz, 591
euro pertsonako. Euskadin biztanle
bakoitzeko osasun-gastuaren zenbatespena 2.504 eurokoa izan zen, eta
horietatik 779 euro osasun-gastu pribatuari dagozkio.

GOBERNU
KORPORATIBOA
IMQ taldearen kudeaketa- eta gobernueredua bere interes-taldeekiko gardentasun-,
ardura-, lankidetza- eta konfiantzairizpideetan oinarritzen da.
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Sozietatearen egitura
Sociedad de Médicos del Igualatorio Médico Quirúrgica S.A. IMQ Taldeko jabetza- eta erabaki-organo gorena da, eta haren mende daude, sozietate nagusia
den aldetik, finkatua osatzen duten gainerako sozietateak. 2003ko uztailaren
29an eratu zen, eta sozietatearen helburua, sozietate filialen eta partaidetuen
baloreak edukitzea eta administratzea, sozietateetako partaidetzak harpidetzea
eta eskuratzea, eta parte hartzen duen sozietateetan aholkularitza-zerbitzuak
eta antzeko beste batzuk ematea da.
Akzioei dagokienez Medikuen Elkartearen mende dagoen IMQ Taldea euskal
konpainia da, pribatua eta independentea, ibilbide luzearekin osasunaren
zerbitzura, eta Euskadin lidergo-posizio sendoa duena sektoreko erreferentziazko konpainia gisa.

IMQ
ASEGURUAK

ZERBITZU
OROKORRAK

Enpresa-holding bat da, 50 sozietate baino gehiagok osatua: osasun arlokoak, soziosanitarioak, prebentziokoak eta ongizatekoak, Taldearen babespean integratuta, sei Dibisio handitan.

IMQ PREBENTZIOA
DIBISIOA

IMQ TALDEKO
DIBISIOAK
IGURKO GESTIOAK:
ZERBITZU
SOZIOSANITARIOAK

ZERBITZU
KLINIKOAK

VICENTE
SAN SEBASTIÁN
KLINIKA
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IMQ Taldearen organigrama 2020/12/31n
Sendagileen Elkartea
IMQ Taldea

Higiezinak

IMQ
Aseguruak

IMQ
Prebentzio
Saila

IGURCO
Gestión

SPE

IMQ
Prevención

Residencias
Sociosanitarias

Agencia
Centro
Rehabilitación

Prevenor
Medical
Prevención

Zerbitzu
Klinikoak

CVSS

Hospidom

Orue XXI
Residencia
Orue

Instituto
Oncológico

Dental
Bizkaia
Sistemas
de Gestión
Clínicos
Avanzados
Consultorios
Médicos
Asemesa
Centro
Zurriola

IMQ Igurco
Araba
Igurco Servicios
Sociosanitarios
IMQ, S.L.

Hemobesa

IMIBI

Hemodinámica
Vizcaya

Traumatología
DAM

IMQ Dental
Centros
Gerontológicos

Unidad
Medicina
Urgencias
IMQ

Consultas
externas ZMK

IMQ
Analíticas

Zerbitzu
Orokorrak

Insutek

Scanner
Bizkaia
Centro
Diagnóstico
Durango
Centro
Diag VB

CVSS
Radiología
Clínica

CD San Juan
de Dios

Mediorametric

TAC 64

Rad. Clínica
Bizkaia

CAT XXI

Gestlab

AMSA
Prosa

Vidalis

IMQ Anatomía
Patológica
RMB

*IMQ Taldeak parte hartzen duen beste sozietate batzuk: Fik, Histocell, Cyber Surgery, Arabarren.
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Gobernu-sistema
IMQ Taldearen Gobernu Sistemak
zuzendaritza eta kudeaketa eraginkorrerako funtzioak eta gainbegiratze eta kontrol lanak bereizten ditu,
sistema horren bidez Taldearen jardueraren kudeaketa osasuntsua eta
zuhurra bermatuz.
Sistema horren barruan, SOCIEDAD
DE MÉDICOS da jabetza- eta erabaki-erakunde gorena. Akziodunen
Batzar Orokorra, Administrazio Kontseilua eta Izendapenen, Ordainsarien eta Gobernu Korporatiboaren
Batzordea ditu.
Bestalde, GRUPO IGUALMEQUISA
S.A. IMQ Taldeko holding operati-

boak, Akziodunen Batzar Orokorra
eta Administrazio Kontseilua ditu.
Azken horretan, IMQ Taldearen dibisioei zerbitzuak ematen dizkieten
hainbat batzorde daude (IMQ Aseguruak izan ezik, erregulazio-eskakizunak direla eta bere gobernu erakunde propioak dituelako):
l

l

 uditoretza eta Kontrol BatzorA
dea.
Izendapenen, Ordainsarien eta
Gobernu Korporatiboaren Batzordea.

Dibisioetan (IMQ Aseguruak dibisioan izan ezik) zerbitzuak ema-

ten dituzten Batzorde hauek ere
baditu:
l

Inbertsio Batzordea.

l

Arauak Betetzeko Batzordea.

l

 uzendaritza Taldea eta, haren
Z
barruan, Zuzendaritza Batzordea.

IMQ taldeak, gizartearen ikuspegitik
arduratsua izaten jarraitzeko asmoz,
garapen sozioekonomikoarekin, giza
garapenarekin eta ingurumenaren
garapenarekin duen konpromisoa
islatzen duen Erantzukizun Sozial
Korporatiboko Politika du.

IMQ Taldeko Administrazio Kontseilua konpainiaren Gizarte Erantzukizuneko Politika betearazteko organo
nagusia da, eta politika horren garapenean bete beharreko printzipio
eta konpromisoen berme emailea.
Gizarte Erantzukizun Korporatiboko
Politika Orokorraren helburua, konpainiaren negozio-estrategian eta
-ereduan erantzukizun soziala integratzeko eta interes taldeei epe luzeko balioa emateko ere balioko duen
IMQ Taldeko Gizarte Erantzukizuneko jardunbideen kudeaketa gidatuko duten oinarrizko printzipioak eta
jarduketarako esparru orokorra formalizatzea da.
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Taldearen dibisioen artean IMQ ASEGURUAK nabarmentzen da, aseguru-sektorearen erregulazioan eta bere eragiketen izaeran oinarrituta bere gobernantza-sistema propioa barne-hartzen duena. Antolaketa-egitura gardena
eta egokia lortu nahi du, banaketa argiarekin eta funtzioen banaketa eta bereizketa egokia izanda, eta baita informazioaren transmisioa eta Erakundearen helburu operatibo eta estrategikoen garapen hobea bermatuko duen
sistema eraginkorra ere.

l

l

Akziodunen Batzar Nagusiarekin batera, organo hauek ditu:

l

l

l

l

l

 dministrazio Kontseilua: Estrategia operatiboaren eta finantzarioaren
A
ardura duen erakunde nagusia da, eta haren funtzioa, dagozkion politiken ezarpena zehaztea eta zaintzea ere bada. Halaber, Arriskuen Kudeaketako eta Barne Kontroleko sistemez arduratzen da.
 atzorde Betearazlea: Sozietatearen estrategiaren, negozio-planen eta
B
urteko aurrekontuen funtsezko elementuak aztertzeaz arduratzen da,
besteak beste.
 uditoretza eta Kontrol Batzordea: Erakunde ikuskatzaile ez-betearazlea
A
da (Administrazio Kontseiluak eman diezazkiokeen eskumenetan izan
ezik) honako arlo hauetan: arriskuak kudeatzeko sistema eta barne-kontroleko ingurunea ikuskatzea, finantza arloko informazioaren egikaritzea
eta aurkezpena ikuskatzea, kanpoko ikuskariekin harremanak izatea eta
barruko auditoretza-funtzioa gainbegiratzea.
 rauak Betearazteko Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da
A
eta Administrazio Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta
proposamenak egiteko eskumenak ditu, sozietatean eragina duten
lege, araudi, administrazio eta barne xedapenak betetzeari dagokionez. Hori, Betetze Arautegian egokitzen zaizkion eskumen espezifikoei
jarraikiz, Administrazio Kontseiluak eman diezazkiokeen eskumenen
kalterik gabe.
 rrisku Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta Administrazio
A
Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta proposamenak egiteko
eskumenak ditu. Sozietatearen gobernu-sisteman, arriskuak kudeatzeko Sistema eta barne-kontroleko ingurunearekin eta Arriskuen eta Aktuariotzaren
Kudeaketarekin zerikusia duten hainbat eskumen esparru hartzen ditu.

I nbertsio Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta eskumen
hauek ditu: Kontseiluari, Zuzendaritza Nagusiari eta Administrazio Zuzendaritzari finantza-inbertsioak ikuskatzeko eta kontrolatzeko aholkuak
ematea eta Kontseilua jakinaren gainean jartzea eta baita Kontseiluari
politikak proposatzea ere. Halaber, Kontseiluaren jarraibideen barruan
erabakiak hartzen laguntzen du.
 uzendaritza Taldea: Zuzendaritza Nagusiaren mende dago. ZuzendaritZ
za Nagusiarekin batera, Administrazio Kontseiluak ikuskatu eta kontrolatu beharko du eginkizun hori, eta osorik edo zati batean, lan hori Batzorde
Betearazlearen esku utzi ahal izango du. Zuzendaritza-taldearen erreferentzia-esparrua negozio-plana lortzea da, Administrazio Kontseiluak
finkatutako arrisku-maila gainditu gabe jardueraren kudeaketa osasuntsu
eta zuhurra bermatuko duen gobernu-sistema egokiaren esparruan.
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Aseguru-erakundea arautzen duten politika korporatiboak bere jarduerari
aplika dakiokeen legeria osoa betetzearekin konprometituta daude. Aseguru-erakundeak, Administrazio Kontseiluak onartu dituen eta urtero berrikusten diren Politika hauek ditu.

Gobernu Sistema Politika Orokorra
l

Barne Kontroleko Politika

l

Gaitasun eta Ohoragarritasun Politika

l

Funtzio Aktuarialaren jarduketa politika

l

A
 rriskuak Kudeatzeko Sistemaren eta Arriskuak Kudeatzeko
Funtzioaren Politika

l

Betetze Funtzioaren jarduketa politika

l

Barne Auditoretza Funtzioaren jarduketa politika

Arriskuen azpipolitikak
l

E
 rreserben Harpidetza eta Eraketa Arriskua
Kudeatzeko politika

l

B
 erraseguru politika

l

A
 rrisku Operazionala Kudeatzeko politika

l

O
 RSA politika

l

K
 apitala Kudeatzeko politika

l

I nbertsio politika

Ordainsarien politika
Externalizazio politika
Informazio politika
Datuaren Kalitatearen politika
Jarraikortasun politika
Zerga geroratuen politika

Horrez gain, gainerako sailek euren Gobernu Erakunde propioak dituzte.
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Gobernu Organoak
SENDAGILEEN ELKARTEA

IMQ TALDEA
2020.12.31ko Administrazio Kontseilua

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND.

PRESIDENTEA

ÁNGELA GRANDE MARLASCA AND.

LEHEN PRESIDENTEORDEA

ANDER ASTOBIETA ODRIOZOLA JN.

KONTSEILARIA

JON ANDER BILBAO LARRABEITI JN.

KONTSEILARIA

LUIS MARÍA GUEVARA PÉREZ JN.

KONTSEILARIA

MARIA CRUZ LACHEN GAMBRA AND.

KONTSEILARIA

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE JN.

KONTSEILARIA

JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO JN.

KONTSEILARIA

JOSÉ SAINZ ARREGUI JN.

KONTSEILARIA

IÑIGO UCELAY VICINAY JN.

KONTSEILARIA

DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI JN.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

2020.12.31ko Administrazio Kontseilua

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND.

PRESIDENTEA

PEDRO CHACÓN RUIZ JN.

KONTSEILARIA

LUIS MARÍA GUEVARA PÉREZ JN.

KONTSEILARIA

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE JN.

KONTSEILARIA

MAGDALENA MÚGICA PORTILLO AND.

KONTSEILARIA

JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO JN.

KONTSEILARIA

IÑIGO UCELAY VICINAY JN.

KONTSEILARIA

DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI JN.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

LARA VETTORAZZI ARMENTAL AND.

IDAZKARIORDE EZ KONTSEILARIA
2020.12.31ko Zuzendaritza taldea

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA
GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI JN.

IMQ TALDEKO ZUZENDARITZA
ATZORDEKO KOORDINATZAILE
EXEKUTIBOA

TERESA ARANGUREN DE LA PIEDAD AND.

PERTSONEN GARAPEN ZUZENDARIA

MERCEDES BAYÓN ESTEBAN AND.

KOMUNIKAZIO ETA MARKETIN
ZUZENDARIA

SANTIAGO CANALES ABAITUA JN.

IGURCOKO ZUZENDARIA

EDUARDO CLIMENT CASTELLET JN.

PREBENTZIO SOZIETATEEN
ZUZENDARIA

NICOLÁS GUERRA ZALDÚA JN.

KLINIKEN ZUZENDARI NAGUSIA

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ AND.

AHOLKULARITZA JURIDIKO
ZUZENDARIA

ESTHER ZABALLA LLANO AND.

IDAZKARI TEKNIKOA
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IMQ ASEGURUAK
2020.12.31ko Administrazio Kontseilua

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND.

PRESIDENTEA

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER JN.

VICEPRESIDENTE

JUAN ANTONIO BERRETEAGA LEJARZA JN.

KONTSEILARIA

PEDRO CHACÓN RUIZ JN.

KONTSEILARIA

JUAN EVARISTO FÁBREGAS SASIAIN JN.

KONTSEILARIA

JUAN IGNACIO GOIRIA ORMAZABAL JN.

KONTSEILARIA

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE JN.

KONTSEILARIA

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA JN.

KONTSEILARIA

FERNANDO CARMELO PINDADO DELGADO JN.

KONTSEILARIA

TEOTIMO SAEZ ZAZO JN.

KONTSEILARIA

JOSÉ SAINZ ARREGUI JN.

KONTSEILARIA

DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI JN.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA
2020.12.31ko Zuzendaritza taldea

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI JN.

ZUZENDARI NAGUSIA

TERESA ARANGUREN DE LA PIEDAD AND.

PERTSONEN GARAPEN ZUZENDARIA

AITOR BARAÑANO ABASOLO JN.

ZUZENDARI TEKNIKOA

MERCEDES BAYÓN ESTEBAN AND.

KOMUNIKAZIO ETA MARKETIN ZUZENDARIA

JORGE DÍEZ FERNÁNDEZ JN.

PROFESIONALAREN, ZERBITZU OROKORREN ETA PARTAIDETUEN ARRETARAKO ZUZENDARIA

LUIS FERNÁNDEZ DE LARREA ARENAZA JN.

NEGOZIOEN ETA SALMENTA-KANALEN GARAPENEKO ZUZENDARIA

NEREA EGUÍA NARBAIZA AND.

PRESTAZIO ZUZENDARIA

JAVIER GÁRATE ORTEGA JN.

SISTEMA ZUZENDARIA

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ AND.

AHOLKULARITZA JURIDIKO ZUZENDARIA

SUSANA SEISDEDOS GARCÍA AND.

SUSTAPEN ETA GARAPENEKO ZUZENDARIA

FRANCISCO TORRES MALO JN.

ADMINISTRAZIO ZUZENDARIA

ESTHER ZABALLA LLANO AND.

IDAZKARITZA TEKNIKOA
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ZERBITZU KLINIKOAK

VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA

Administratzaile bakarra 2020.12.31

2020.12.31ko Administrazio Kontseilua

NICOLÁS GUERRA ZALDÚA JN.

IÑIGO UCELAY VICINAY JN.

PRESIDENTEA

LUIS MARÍA GUEVARA PÉREZ JN.

LEHENDAKARIORDEA

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA
GONZÁLEZ DE ECHAVARRI JN.

KONTSEILARIA

ANTÓN ARRIEN ARALUCE JN.

KONTSEILARIA

ANDER ASTOBIETA ODRIOZOLA JN.

KONTSEILARIA

FIDEL DIEGO FUENTES FELIPE JN.

KONTSEILARIA

FRANCISCO BORJA GARCÍA CASAL JN.

KONTSEILARIA

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER JN.

KONTSEILARIA

IMQ PREBENTZIO DIBISIOA

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA JN.

KONTSEILARIA

GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

MARIA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ AND.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI JN.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

ZERBITZU OROKORRAK
Administratzaile bakarra 2020.12.31

SANTIAGO CANALES ABAITUA JN.

EDUARDO CLIMENT CASTELLET JN.

Administratzaile bakarra 2020.12.31

PERTSONA FISIKO ORDEZKARIA

IGURCO GESTIÓN
2020.12.31ko Administrazio Kontseilua

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA
GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI JN.

PRESIDENTEA

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE JN.

KONTSEILARIA

ÁNGELA GRANDE MARLASCA AND.

KONTSEILARIA

ENRIQUE GUZMÁN GANDARIAS JN.

KONTSEILARIA

JUAN HERNÁNDEZ ZAYAS JN.

KONTSEILARIA

JORGE CARAMÉS PUENTES JN.

IDAZKARI EZ KONTSEILARIA
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Arriskuak eta kontrolak kudeatzeko sistema
Aseguramendu funtzioak
Arriskuen Kudeaketa, Aktuariala, Araudia Betetzea eta Barne Auditoretza funtzioak, “Hiru Defentsa lerroen eredua” izenekoak ezarritako jarraibideen arabera daude integratuta erakundean.

Lehen defentsa-lerroa:
Erakundeko prozesuez eta azpi
-prozesuez arduratzen direnek
osatzen dute. Erakundeak eguneroko jardunean zer arrisku dituen zehaztea eta arrisku horiek
arintzeko behar diren kontrolak
ezartzea da haien funtzioa. Eragiketa izaerako arlo edota sailak
eta zenbait funtzio espezifiko
hartzen ditu: negozioa, kontabilitatea, finantzak, sistemak eta
langileak.

Bigarren defentsa-lerroa:
Arriskuak Kudeatzea, Arauak
Betetzea eta Aktuariotza funtzioek osatzen dute. Lerro horrek arriskuak egoki kudeatzea
zaintzen du eta kontrolerako
ezarritako politika eta estandarrak betetzea ziurtatzen du, sozietatearen arrisku-gogoarekin
bat etorriz.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA / AUDITORIA ETA KONTROL BATZORDEA

2. defentsa lerroa

3. defentsa lerroa

Kudeaketa
Operatiboa

Arriskuen kudeaketa
Betetzea
Beste batzuk

Barne Auditoria

Prozesu eta azpi-prozesu
Sailak/Arduradunak

Arriskuen Kudeaketa
Funtzioa

Barne Auditoria
Funtzioa

Jardute Funtzioa

Erregulatzailea

1. defentsa lerroa

Kanpo Auditoria

GOI MAILAKO ZUZENDARITZA

Betetze Funtzioa

* Iturria: Espainiako Barne Auditoreen Institutua.

Hirugarren defentsa-lerroa:
Barne-Ikuskapenari dagokio eta
ikuskapen eta aseguramendu
maila objektiboa izateko eta gobernu onari eta erakundearen
prozesuei buruzko gaietan aholkuak emateko eginkizuna du.

IMQ
Aseguruak-ek
arriskuak
kudeatzeko
sistema finkatua
du eta, horri
esker, edozein
arrisku-motaren
ondoriozko
eragina
gutxienekora
murrizten du.

Komiteek eta batzordeek, orokorrean, Administrazio Kontseiluari ematen diote hark aztertu edo
onetsi beharreko informazio eta
dokumentazio guztia.
Edonola ere, Administrazio Kontseiluak aipatutako funtzioez arduratzen direnei aholkua eta laguntza
eska diezaiekete zuzenean, egoki
iritzitako edozein gairen inguruan.

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | GOBERNU KORPORATIBOA

Eragiketa-arriskua: barne-prozesuetan (pertsonala eta sistemak) edo kanpo-gertakarien ondorioz gertatzen diren desdoitze edo akatsek sortzen
dute. Eragiketa-arriskuak arrisku juridikoak barne hartzen ditu, eta kanpoan
geratzen dira erabaki estrategikoetatik eratorritako arriskuak eta ospe-arriskuak. Eragiketa-arriskuak beste arrisku-arlo batzuetan berariaz aintzat hartu gabeko eragiketak estaltzen ditu.

Erakundearen barne-kontrolerako sistemak COSOren (Erakundeen Babes Batzordea) aholkuak betetzen ditu eta eragiketetan funtzioak eta erantzukizunak
egoki zehaztuz eta egokituz eta erakundearen gobernu-sistemari egokitutako prozeduraren, metodologiaren eta euskarri-tresnen bitartez gauzatzen da,
hauek ziurtatzeko:
l

Aseguru-erakundeak Arriskuak Kudeatzeko duen Sistemaren helburua erakundeak bakarka edo taldekide gisa dituen edo izan ditzakeen arriskuak atzematea,
neurtzea, kontrolatzea, kudeatzea eta jakinaraztea da, eta, horretarako, behar
diren estrategia, prozesu eta informazio prozedurak erabiltzen ditu.

l

l

Arriskuen kudeaketa erakundearen estrategian eta estrategia horren aplikazioan
integratuta dagoen prozesu etengabea da, eta etengabe garatzen da. Horrez
gain, erakundeak metodologia egokia eduki behar du bere jardueran eragina
duen arrisku bakoitza lantzeko.

l

 rakundearen prozesu, azpiprozesu, arrisku eta kontrol-neurrien identiE
fikazio-estandarrak.
Finantza-informazio egoki, fidagarri, baliozko, trinko eta alderagarria.
 olitika, jarraibide eta mugak eta, halaber, horiek guztiak onartzeko eta
P
gauzatzeko mekanismoak betetzen laguntzeko Barne Kontroleko Sistema bat mantentzea.
 istemaren aplikazioaren eraginkortasunaren eta jardunbide eta aholku
S
onenen jarraipena egitea.

Hauek dira aseguru-erakundeak dituen arrisku nagusiak:
l

Aseguru-harpidetzen arriskua: aseguruen arabera hartutako konpromisoek balioa galtzeko edo balioak kalterako aldatzeko arriskua dakar; egokiak edo eraginkorrak ez diren harpidetza-jardunbideen ondorioz erakundeak arrisku hori izan dezake. Primek eta erreserbek estaltzen dituzten
ezbeharrei aurre egin ezin dietenean sortzen da. Erakundearen arriskurik
handiena da.

Merkatuko arriskua: finantza-tresnek merkatuan duten prezioaren mailatik edo hegakortasunetik eratortzen dena da. Merkatuko arriskuaren eragina
finantza-aldagai hauen gorabeheren arabera neurtzen da: akzioen prezioak,
interes-tasak, ondasun higiezinen prezioak eta kanbio-tasak, adibidez.

Barne Kontroleko Sistema egoki ikuskatzea.

Prozesu eta azpiprozesuetan barne-kontrola kudeaketa-aldagaitzat hartzen
da eta, beraz, jarduera hori funtsezkoa da erakundeak jarritako helburuak
lortzeko.
Erakundearen barne-kontrolerako sistemaren asmoa kontabilitateko egoera-orriak gardenagoak izatea da, horretarako, aurkezten den informazioa
egiazkoa eta fidagarria dela ziurtatzeko behar diren mekanismoak ezarriz.
Alde horretatik, barne-kontrolerako sisteman erakundeko langile guztiek
esku hartzen dute. Erakundeko langile guztiek ulertu behar dute sistema
hori oso garrantzitsua dela eta erakundearen helburuak lortzen laguntzen
duela. Gaur egun lehia gero eta gogorragoa denez, talde-lana, banakoen ekimenak eta gaikuntza-eta trebakuntza maila funtsezkoak dira.
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Etika eta portaera-arauak
IMQ taldeak printzipio egonkor eta
sendoetan oinarritzen du bere jarduera. Printzipio horiek dira, beraz,
erakundearen funtzionamendu sistemaren eta bezeroekin, erakundea osatzen duten kideekin, hornitzaileekin,
akziodunekin
eta,
orokorrean, bere ingurunearekin dituen harremanen bereizgarriak.
Etika da IMQ taldearen estrategia
gidatzen duen balioa, eta horren
arabera zehaztu ditu taldeko sozietate guztietan aplikatzen diren eta
enpresa-jarduerak gauzatzen diren
ingurunea errespetatzen duen erakunde-kulturaren isla izan nahi duten Xedeak, Ikuspegiak eta Balioak.
Gainera, taldean barne-komunikaziorako kanala dago, Postontzi Etikoa izenekoa, erakundeko edozein
pertsonari Kode Etikoa urratzen
duten portaerak edo jarrerak direla
eta edozein proposamen, kexa edo
salaketa egiteko aukera ematen
diona. 2020ko ekitaldian 6 salaketa
erregistratu dira postontzi honetan,
eta horiei dagokien tratamendua
eta jarraipena eman zaie, Taldean
indarrean dauden erregelamenduetan ezarritakoaren arabera.
Postontzia da, halaber, eremu korporatiboan hautematen den giza eskubideen edozein urraketari buruz-

ko informazioa emateko bidea, eta,
hala badagokio, konpainiak behar
diren mekanismoak definitu ahal
izango ditu Kode Etikoaren aurkako
jardueretatik edo IMQ atxikita dagoen Nazio Batuen Itunean jasotako
printzipioak ez betetzetik erator daitezkeen arriskuak murrizteko.

bere gobernu-sistema korporatiboaren giltzarri gisa, enpresa-etikaren arloko estandarrei jarraituz.
Kode hori aseguru-erakundean administratzen, zuzentzen edo lan
egiten dutenek jarraitu beharreko
printzipio etikoen eta arau orokorren multzoa da.

IMQ Aseguruen eremuan, II. Kaudimenari buruzko Europako zuzentarauaren eskakizunetara egokitzeko
planaren barruan, IMQ Aseguruen
Administrazio Kontseiluak 2016ko
ekitaldian Kode Etikoa onartu zuen

Jokabide guztiz profesionala eta
gardentasuna, konfidentzialtasuna,
bikaintasuna eta profesionaltasuna
behartzen ditu interes taldeekiko
harremanetan, eta baita erantzukizun sozialarekiko konpromisoa ere.

Ustelkeria eta eroskeria
prebenitzeko neurriak
Taldearen Arauak Betetzeko eta Delituak
eta Ustelkeria Prebenitzeko esparrua pixkanaka ezartzen ari den egitura batean oinarrituta dago. Alde horretatik, asmoa da
Delituak eta Eroskeria Prebenitzeko Plana
sozietatearen perimetro osoan ezartzea.
Sortzen ari diren politikak onetsi ondoren, IMQ Taldeko langileek dagokien prestakuntza jasoko dute.

IMQ Aseguruak-en Kode Etikoan
jasotako printzipioen helburua indarrean dauden legeak eta arauak
eta delituak prebenitzeko sistemak
eta iruzurraren aurkakoak betetzea
eta giza eskubideen eta askatasun
publikoen errespetua, diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna eta
lanbide-garapena, familiako bizitza
laneko jarduerarekin uztartzea, intimitaterako eskubidea, laneko segurtasuna eta osasuna, langileen
hautaketa, ebaluazioa eta sustapena, edo ingurumenaren errespetua
sustatzea da, beste batzuen artean.
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Gardentasuna
IMQ Taldeak gardentasunaren kulturarekiko konpromisoa du, eta urtero argitaratzen du www.imq.es, bere webgune korporatiboan Jasangarritasunaren eta Informazio Ez Finantzarioaren eta Aniztasunaren Egoeraren Txostena, konpainiaren emaitzak eta magnitude sozioekonomiko eta asistentzial
nagusiak jasotzen dituena.
Kanal horretan bertan bere jarduerei buruzko informazioa ematen du modu
publikoan eta aldizka, baita bere historiari, estrategia korporatiboari (xedea,
ikuspegia, balioak), organigramari eta EGEeko programei buruzkoa ere, besteak beste.
IMQ Taldearen gardentasun-jarduera kanpoko auditore batek egiaztatuta
sustatzen da eta, ondoren, 2019ko Jasangarritasun Memoria honetan aurkezten den informazio ez-finantzarioaren egoera argitaratuz.
Era berean, bere webgune korporatiboan, Sendagileen Elkartearen eta IMQ
Taldearen Memoria Ekonomiko kontsolidatua argitaratzen du.
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ESTRATEGIA
ETA NEGOZIOA
Etengabe hazi, egokitu eta hobetzen
jarraitzeko bidean jarraitzen dugu. Irtenbide
bereizgarriak eta berritzaileak eskaintzearen
aldeko apustua egin dugu, gure sektorean
aitzindari izateko bermearekin.
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Estrategia eta negozio-eredua
2019 - 2021 Plan Estrategikoa
2020. urtearen ezaugarri nagusia
COVID-19aren pandemiaren ondorioz
bizi izan dugun egoera izan da. Mugarri historiko horrek konpainia guztien
norabide estrategikoa markatu du
eta datozen urteetarako ere markatuko du. Ekitaldian, erakundeak ahalegin guztiak egin ditu bezeroari hain
egoera ezohikoan erantzuna emateko eta erakunde eskudun guztiekin
eta osasun publikoarekin batera lan
egiteko, osasun-krisi honetatik irten
ahal izateko. Egungo 2019-2021eko
Plan Estrategikoan ezarritako erronka
handiak funtsezko zutabeak izan dira
helburu horiek lortzeko.

5

lehentasun
estrategiko

1

Konpainiaren
eraldaketa
digitala

3

2

Bereiztea eta
Bezeroaren
Esperientzia

Hazkuntza
errentagarria

5

4

Kudeaketaeredua eta
pertsona taldea

Gure
jabetza-eredua
indartzea

1. Eraldaketa digitala
Eraldaketa digitalaren proiektuak eta azken urteotan egindako ahaleginek aukera eman dute COVID-19aren krisiak gizarteari eta, zehazki, IMQri planteatu dizkion
erronka askori erantzuteko. Medikuntza digitalaren inguruan egindako aurrerapenak (bideo kontsulta, txat medikoa, telefono bidezko kontsulta), pazientearen
historia kliniko digital integratua garatzea edo bezeroari arreta emateko kanal berriak sartzea funtsezkoak izan dira gure bezeroei zerbitzua bermatzeko eta emateko, batez ere mugikortasuna oso mugatuta zegoen uneetan. Era berean, aipatzekoa da preskripzio digitalaren proiektua garatu eta pixkanaka ezarri dela, eta
horri esker bezeroak zerbitzuak eskuratzeko administrazio-prozesua arindu eta sinplifikatu ahal izan duela.
Igurcon, Egoitza Gardenak-Residencias Transparentes app-ak, gure adinekoentzat zalantza eta bakardade handikoa den une batean ospitaleratutako senideengana hurbildu ditu familiak.
Barne-ikuspegitik ere garrantzitsua izan da digitalizazio-ahalegina, IMQ osatzen duten pertsonek betetzen dituzten funtzio guztien jarraipena bermatuz.
Aldi berean, zenbait proiektu lantzen jarraitu dugu, hala nola online kontratazioa –gaur egun erabilgarri dago-, wellcome pack digitalaren garapena eta abiaraztea,
edo barne-prozesuen robotizazio-prozesua. Proiektu horiek, zalantzarik gabe, gure bezeroen esperientzia hobetzen ari dira.
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2. Bereiztea eta bezeroaren esperientzia
Aurrekoarekin lotuta, IMQk lanean jarraitzen du bezeroen eskura jartzen den balio-proposamena hobetzeko, bereizketan eta bikaintasunean arreta jarriz. Ahots
-programaren bidez, zuzenean ezagutu dezakegu gure bezeroen iritzia, haien kezkak eta beharrak non dauden, eta hobetzeko eta berritzeko eragile garrantzitsua
da. 2020an, bezeroaren ahots hori abiapuntutzat hartuta, bezero horrek IMQrekin bizi duen bidaiaren faseak hobetzeko egin da lan.
Nabarmentzekoa da, halaber, erakundean barne-kultura bat ezartzeko egiten ari den ahalegina, arreta-estilo berri bat garatzeak bezeroarekiko zuzeneko interakzioetan zerbitzu bereizgarria eskaintzea baitu helburu.

3. Negozioaren hazkundea
2020an bizi izandako osasun-krisiak baldintzatu egin ditu IMQ Taldearen negozio-unitateen bilakaera eta jarduera. Ahalegin guztiak erantzunik onena
eskaintzean eta aurrekaririk ez duen egoera honi irtenbidea bilatzen aurrera egiten laguntzean oinarritu dira. IMQ Aseguruak erakundeak, haren klinikek
eta zerbitzu klinikoen sozietate ezberdinek COVID-19 gaixotasunak jotako pazienteak artatu dituzte, eta, gainerako paziente eta patologiei dagokienez, laguntza bermatzen saiatu dira une oro. Igurcon ahalegin handia egin da zentro eta egoitza guztietan, pandemiak gehien kaltetutako adinekoak zaintzeko.
Eta Laneko Arriskuen Prebentzio Sailak baliabide guztiak jarri ditu enpresen eskura, beharrezko protokoloak garatu eta pertsonen segurtasuna bermatu
ahal izateko. IMQ Taldea osasun-agintariekin elkarlanean aritu da hasiera-hasieratik, eta une kritikoenetan haien eskura jarri ditu azpiegitura eta baliabide
batzuk.

4. Gure jabetza-eredua indartzea
Profesional medikoa, konpainiaren jabea, IMQ Taldearen elementu bereizgarria da. Mediku akziodunekin lan bateratua eta partekatua egiten da etengabe. Mediku horiek bat egiten dute konpainiaren egungo eta etorkizuneko
estrategiarekin eta hura definitzen duten jarduera-ildo nagusiekin, non haren
eginkizuna funtsezkoa baita.

5. Kudeaketa-eredua eta pertsona-taldea
2019an IMQ Aseguruak-ek Kudeaketa Aurreratuaren Urrezko A saria lortu
zuen, baina 2020an beste urrats bat egin du kudeaketa-eredu bikain baten aldeko apustuan, eta Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Saria jaso du
Bezeroak elementuan. Bi proiektu aukeratu dira role-model gisa: Bezero
Esperientzia proiektua eta Preskripzio Digitala. Konpainiaren funtsezko bi
proiektu estrategiko.

5 lehentasun estrategikoak, 15 erronka
eta 6 proiektu estrategiko handi.
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Kudeaketa aurreratuko eredua
IMQ Taldeak bere kudeaketa-eredua finkatzea du helburu, eta, horretarako, Euskalitek bultzatzen duen
Kudeaketa Aurreratuko Eredua du
oinarri, bere Plan Estrategikoan jasotako erronka hori lortzeko erreferentzia-esparru gisa.
Kudeaketa Aurreratuko Eredua
(KAE) Ebaluazio Klubeko kide diren
kudeaketa-adituen eta Euskalitek
koordinatutako erakunde eta instituzio garrantzitsuen partaidetzaren
eta adostasunaren emaitza da.
Lehiakortasuna hobetzeko nahitaezko bilaketan enpresak orientatzea da helburua, azken hamarkadetan hainbat eremutatik ekarritako
kudeaketa-kontzeptuak integratuz:
Ezagutzaren kudeaketa, Erabateko
kalitatea, Bikaintasunaren kudeaketa, Berrikuntza eta Enpresaren Gizarte Erantzukizuna, besteak beste.
Ereduan jasotako 6 elementu nagusiak dira erakundeen lehiakortasuna
egituratzeko kudeaketa-sistema garatzeko oinarria.

Ereduaren 6 elementu
Estrategia

Bezeroak

Pertsonak

Epe luzeko ikuspegi bat
sortzea, plan estrategiko
ordenatu, partaide eta
antolakuntza guztiari
jakinarazitakoarekin.

Bezeroen balioa
nabarmentzea. Haiengan
jartzen du fokua enpresak,
ekarpen bereizgarria
egiteko.

Pertsonei proiektu
partekatu baten
parte izatearen
sentimendua handitzea,
antolakuntzaren
kudeaketan gehiago parte
hartzearen bidez.

Berrikuntza

Gizartea

Emaitzak

Berrikuntzaren garrantziari
balioa ematea, enpresaren
esparru guztietan, eta
IMQ Taldearen kultura
berritzailea sustatzea.

Gizartearekiko eta IMQ
Taldearen inguruarekiko
konpromisoa indartzea.

Emaitza gogobetegarriak
lortzea interes taldeentzat,
hobetzeko lehenik neurtu
egin behar dela premisari
jarraikiz.
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IMQ Aseguruak-ek
Kudeaketa
Aurreratuko
Urrezko A aitortza
jaso zuen 2029an
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IMQ Aseguruak-ek
Kudeaketa Aurreratuaren
Euskal Saria lortu du
Bezeroak elementuan
2020an, IMQ Aseguruak-ek Kudeaketa Aurreratuaren Euskal Saria lortu du Bezeroak elementuan.

IMQ Aseguruak-ek Euskalitek garatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren arabera
gainditu zuen bere lehen kanpo-ebaluazioa, hain zuzen ere
Urrezko A lortuta, erakunde
horrek ematen duen aitortzarik handienetako bat. Sari hori
lortu zuen lehen aseguru-etxea
izan zen, bere Plan Estrategikoan ezarritako itxaropenak
ere gaindituz.

Kudeaketa Aurreratuaren Urrezko
A saria jaso duten erakundeentzat
hurrengo maila da sari hau, eta
enpresak 6 elementuetako baten
kudeaketaren esparruan garatu dituen jardunbide egoki edo rol-eredu deiturikoak aitortzen ditu.

IMQ Igurcok Kudeaketa
Aurreratuarekiko Konpromisoaren
bigarren diploma lortu zuen 2020an
IMQ Igurco, bestalde, 2019an aurkeztu zen kanpoko lehen kontrastera, kudeaketaren alderdi garrantzitsuenei
buruz hausnartzeko eta elementu bakoitzaren barruan
hobetzeko arloak bilatzeko. 2020an esperientzia errepikatu du eta Euskalitek Kudeaketa Aurreratuarekiko
Konpromisoaren bigarren Diploma eman dio.
Prozesu hori, batez ere, aukera handia da egiten dugun
guztia errepasatzeko eta aztertzeko, hobetzeko arloak
eta aukera berriak detektatzeko, eta, batez ere, eboluzionatzen jarraitzeko eta geure burua sendotzeko,
kudeaketa-eredu aurreratua duen konpainia gisa.

Ebaluazio-prozesua azaroan egin
zen, eta Euskaliteko Ebaluazio Klubeko sei profesional aditu eta independentek osatutako talde ebaluatzaile batek parte hartu zuen.
Bi proiektuk onartu dute rol-eredu
gisa bezeroen kudeaketan: bezeroaren esperientzia-proiektua (“Bilatu WOW”) eta preskripzio digitaleko proiektua (“Agur paperak”).
Horrez gain, talde ebaluatzaileak
nabarmendu zuen IMQ ahalegin
handia egiten ari dela bezeroari zuzendutako kultura erakunde
osoan ezartzeko. Ahalegin hori estrategiatik abiatzen da bi proiektu
estrategiko garrantzitsu, berritzaile
eta gure inguruan erreferente diren
hauekin.
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Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza
Berrikuntza bultzatzen dugu
IMQ Taldearen berrikuntza-ekosistemak urrats sendoak eman ditu 2020an, barne-talentuan oinarrituta, erabiltzailea etengabeko hobekuntzaren bilaketan partaide bihurtuz, ingurunea aldaketara irekita dagoela zainduz eta egungo ziurgabetasun-testuinguruan sortutako aukerak aprobetxatuz, gure bezeroaren/
pazientearen behar berriei erantzuten dieten irtenbide teknologikoen bidez.

IMQ Aseguruak:
I+G+b Kudeaketa Sistema ziurtatua
IMQ Aseguruak-ek UNE 166002 Ziurtagiria lortu du I+G+b Kudeaketa Sistemarako. AENORek sendotzat eta eraginkortzat jo du bere berrikuntza-prozesuak
eta -proiektuak kudeatzeko.
Aitorpen horrek hainbat alderdi nabarmentzen ditu, hala nola IMQk bere balioetako batekin –“ausartak gara”- duen konpromisoa edo berrikuntzaren integrazioa Plan Estrategikoan, eta, aldi berean, esparru horretan dituen indarguneak nabarmentzen ditu:
l

l

l

l

l

l

l

 etodologia, interes-taldeen parte-hartze handia eta Plan Estrategikoa
M
egin aurreko hausnarketaren emaitzak.
I+G+b proiektuen zorroa txertatzea Estrategiaren hedapenean.
 istemaren rol garrantzitsuek diseinuan eta ezarpenean eta zaintzaS
ko/inteligentziako eta ideien kudeaketako prozesuen hobekuntzan
egindako lana.
Erakundeak berrikuntza-foroetan aktiboki parte hartzea.
 rozesuak eta proiektuak kudeatzeko erabiltzen diren tresna informaP
tikoak.
 ortutako aktibo ukiezinak eta horien barne-transferentzia, erakundeaS
rentzat balioa sortuz.
Proiektuen arriskuen kudeaketa.
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Ekitaldi honetako berrikuntza nagusien protagonista izan diren proiektuen artean, honako hauek nabarmendu behar dira: Bezeroaren Historia Kliniko Digitala, bezeroarekiko harremanean lehena eta geroa markatu duen Preskripzio
Digitala, Bezeroaren Esperientzia, erabiltzailearekiko harreman-eremu guztietan entzutearen eta etengabeko hobekuntzaren aktibazioaren eragile gisa, Zorroaren Arloko robotizazioa, %100 online Kontratazio Prozesua, Data Analytics-a,
IMQ Aseguruak-en web berria, Bideokontsulta eta Telefono bidezko Kontsulta
Medikuntza Digitalaren bultzada gisa, Bezeroaren App-a sendotzea edo Welcome Pack Digitala.
Berrikuntza Batzordeak, halaber, aurrerapenak gidatu ditu hainbat prozesutan,
hala nola zaintza teknologikoan, berrikuntza irekian edo asmatzeko barne-testuinguruaren estimulazioan. Bestalde, Txapel Urdin taldeak zeharkako lana egiten du berrikuntzaren barne-kulturaren enbaxadore gisa, eta beste urte batez
lagundu du pertsonek ideia berriak sortzen parte har dezaten, thIMQing atariaren edo sormen-tailerren bidez.

thIMQing Ataria
Bosgarren urteko ibilbidean, plataforma honek konpainiako bi erronka global
berri jarri ditu abian, eta, oraingoan, hogeita hamar bat ideia sortu ditu, gure bezeroak COVID-19aren osteko aroan duen esperientzia hobetzeko eta ingurumenarekiko errespetu handiagoa izateko.

Design thinking
IMQ Aseguruak-ek metodologia arin horren aldeko apustua egin du, berrikuntza
kudeatzeko bere sisteman txertatuz, gai espezifikoei erantzungo dieten irtenbideak diseinatzeko helburuarekin, betiere bezeroaren ikuspegitik, bezeroaren
benetako beharrak ulertuta eta horiei erantzuna emanda. Asegurua ia erabiltzen ez duen bezeroa fidelizatzea izan da aukeratutako erronka, eta horretarako,
bezeroarekiko enpatia, taldean asmatzea eta prototipoak sortzea dira prototipoen azken testaren aurretik esperimentatu diren faseetako batzuk.

Adimen lehiakorra eta zaintza teknologikoa
Erakundearen kanpoko esparruari dagokionez, ingurunearen ikuspegi orokorrari
eta zehatzari eusteko eta kanpoko ideiak atzemateko eskaintzen duen potentziala

aprobetxatzeko helburuarekin, gure adimen lehiakorreko sistemak erabakiak arrisku
txikiagoarekin hartzea errazten duen eta aldaketei aurrea hartzeko aukera ematen
duen informazioa atzematen eta aztertzen du. Horretarako, erakundeko hainbat arlotatik informazio-iturri eta zaintza-faktore kritiko ugari aktibatzen dira. Horiek ekitaldi bakoitzean berrikusten dira, eta 2020an, gizarte-testuingurua dela eta, honako gai
hauetan jarri dute arreta: osasun digitala, eraldaketa digitala osasunaren eta zerbitzuen esparruan, eta gizartea zaintzea osasun-krisiaren garai honetan.
Bestalde, IMQ Aseguruak-ek INNGUMA sartu du tresna gisa, zaintza-sistema horri euskarria emateko eta erakundean informazio hori guztia ezagutzeko eredu
partekatu bat errazteko.

Data Analytics proiektua
Proiektuaren helburua datuak ezagutza bihurtzea da, eta, horrela, datua aktibo
estrategiko bihurtzen da balioa sortzeko. Horrela, eskura dauden datuak konbinatzen ditugu, zeharkako ikuspegia izateko eta erabakiak ikuspuntu estrategiko
batetik hartu ahal izateko.
Datuetan dagoen eta, lehen begiratuan, agerikoa ez den balioa, informazio erabilgarria teknika analitiko aurreratuen bidez ateratzen da. Erakundearen negozio-beharrei erantzuteko, hainbat erabilera-kasuren diseinua eta garapena definitu dira.
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Data Analytics 2020 mugarriak:
l

l

 ata hub bat, datuak gordetzeko plataforma bat, eraikitzea, erabakiak
D
hartzea errazteko.
Iheserako joera-eredu berria, bezeroen atxikipen-ratioa hobetzeko.

Polizen zorroa digitalizatzeko eta robotizatzeko proiektua
IMQ Aseguruak-en berrikuntza-proiektu honen helburu nagusia estandarizatzen laguntzea da, osasun-laguntzako polizen altak grabatzeko egungo prozedura automatizatzeko eta zorroa administratzen duten pertsonen taldearen lan
-karga murrizteko, fokua balio handiagoko zereginetan jarri ahal izateko.
Gainera, helburua prozesua eraginkortasun handiagoz gauzatzea, akatsak murriztea edo programatutako zereginak lan-ordutegitik kanpo egiteko aukera
ahalbidetzea da.
Robota ezarri eta martxan jarrita, nabarmen murriztu dira paperezko eskaerak, lan-karga eta denbora, informazioa eguneratuta izateko edo kontratazioak ixteko.

Inbertsioa I+G+B arloan
Inbertsioa funtsezko zutabea da IMQk berrikuntzaren alde egiten duen apustuan. Azken urtean soilik, goranzko joerarekin, 3,8 milioi euro baino gehiago inbertitu dira I+G+Bn.
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Berrikuntza gure kliniketan eta zentroetan
Customer Journey izenekoarekin erlazionatutako metodologia aplikatuta, klinikako ospitalizazio-prozesuaren barruan,
pazienteen eta senitartekoen mingune
gisa identifikatu zen une jakin batzuetan
(pazientea box batera pasatzea, ebakuntza-gelatik ateratzea edo gela-zenbakia
ematea) azken horiei informaziorik ez
ematea.
Identifikatutako problematika arintzeko
eta arreta pertsonalizatuagoa eta beroagoa
emateko, IMQ Zorrotzaurre klinikan App
bat sortu da, ospitaleko egonaldian gure
pazienteei eta haien familiei laguntzeko
eta haien ziurgabetasuna murrizteko, kontaktu-puntu teknologiko iraunkor eta dinamikoaren bitartez, klinikaren barruan haien
eta senideen bidaia gidatzeko.
Klinikako edozein pazientek gonbitea
egin diezaieke bere kontaktuei bere ospitaleratze edo/eta larrialdi bidaia ikusteko;
hartara, gonbidatutako kontaktuek denbora errealean ikusiko dute senideen eta
lagunen egoera zehatza (larrialdiak, gela,
URPA...). Bidaiari buruzko informazioa zuzenean hartzen da profesionalek HISean,
klinikaren kudeaketa-sisteman, egiten
duten datuen erregistrotik. Gainera, mugikorretik une oro jakin daiteke klinikako
larrialdien okupazio maila (okupazio maila: altua, ertaina edo txikia), klinikako zerbitzu bakoitza non dagoen eta zein ordutegi duen, eta telefono garrantzitsuenak,
beste elementu batzuen artean.

Exosasun – Nahasmendu muskulueskeletikoak prebenitzeko sistemetan ikertzen
2020an, laneko arriskuen prebentziorako exoeskeleto aurreratu eta oso pertsonalizatuei buruzko ikerketa-proiektu estrategiko bati ekin diogu. Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren
laguntza du, Euskadiko 2014-2020 EGEF Programa Operatiboaren esparruan. Hiru urtez, IMQ Klinikek koordinatutako eta Laneko Osasunean espezializatutako erakunde publikoen aholkularitza duten zazpi enpresek osatutako
partzuergo batek teknologia berriak ikertuko ditu, lanpostuan aplika daitezkeen irtenbideak lortzeko. Helburua
exoeskeleto adimendunaren prototipo esperimental bat garatzea da, oso pertsonalizagarria, pertsonaren eta gailuaren arteko interakzio naturalarekin, eta epe ertain eta luzean asistentzia-teknologiak erabiltzeak eta ez erabiltzeak osasunean dituen eraginak ikertzea.

IMQ
Zorrotzaurre
APP berria
finkatzea:
gaixoari arreta
emateko
prozesu osoan
zehar senideak
informatuta
edukitzea.
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Teknologiaren abangoardian: IMQ Zorrotzaurre Klinikak minbiziaren
aurkako azken belaunaldiko erradioterapiako ekipamendua handitu
du azeleragailu lineal berri batekin
IMQ Zorrotzaurre Klinikak minbiziaren aurkako erradioterapia-tratamenduetarako azken belaunaldiko baliabideen hornidura handitu du, Varian
Truebeam elektroi-azeleragailu lineal berria instalatuta. Azeleragailu hori
lehendik zeukan beste baten “bikia” da, eta egun dagoen Oncor ordezkatzen
du. Instalazioak egiturazko segurtasun-neurri garrantzitsuak izan ditu, ekipamenduaren tamaina, pisu eta sentikortasunarekin bat datozenak. Ekipamendu horrek tratamendu onkologikoetan beharrezkoak diren saioen kopurua murrizten du, albo-ondorioak minimizatzen ditu eta, horrela, pazienteen
bizi-kalitatea hobetzen du.
TrueBeam-ek tratamendu zehatzagoak egiteko aukera ematen du, erradiazioa soilik tratatu beharreko tumorearen bolumenaren gainean bideratzean
eta segundo gutxitan erradiazio-dosi oso altuak ematean, inguratzen duen
ehun osasuntsua ahalik eta gehien babestuz.
Klinika aitzindaria izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan, azeleragailu-eredu hori izan zuen lehen zentroa izan baitzen. Prestazio handiak ditu eta tumoreei aurre egiteko eraginkorra eta segurua da. TrueBeam azeleragailua,
aldi berean, ezin hobea da VMAT RapidArc, arnas sinkronizaziodun SBRT eta
SRS (erradiokirurgia) bezalako tratamendu-teknika modernoenentzat.
Gainera, bi azeleragailuetarako tresna berriak sartu dira, paziente bakoitzaren tratamendu-planaren hautaketa, kalitate-kontrola eta tratamenduaren
erabateko segurtasuna are gehiago hobetzeko.
Goi-teknologiako ekipamenduan egindako inbertsio berri horrek 5 urteko aldea du aurreko azeleragailuaren erosketarekin alderatuta, eta erradioterapia
-tratamenduetan dauden teknika berritzaile eta aurreratuenak eskaintzeko
abangoardia teknologikoan egotea ahalbidetzen du.

Jaiotzaren bidaia IMQn: jaio aurreko on line bisitak
Amen eta horien bikoteen zalantzei erantzun ahal izateko, IMQ Zorrotzaurre Klinikak (pandemiaren aurretik) bisita batzuk antolatzen zituen Klinikara.
Bisita horietan, pazienteei eta haien laguntzaileei, erditzeko gelekin erlazionatutako instalazioak, Bloke Obstetrikoa, logelak, Jaioberrien Unitatea... erakusteaz gain, erditzeari eta amatasunari arreta emateko zirkuitua azaltzen
zitzaien, eta sortzen zitzaizkien zalantzak argitu. Pandemiaren ondorioz, metodologia aldatu behar izan zen, eta jarduera hori modu birtualean egin.
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Apustu berritzaile baten azken fasera hurbilduz: Errealitate Birtuala BBSrako ikaskuntza- eta gaikuntza-eragile gisa
2020an, IMQ Zorrotzaurre Klinikak
oinarrizko Bihotz-biriketako Suspertzerako (BBS) gaikuntzarako pentsatutako soluzio horri egindako
aurrerapenak aztertu ditu. Proiektu
honetan, klinikako hainbat profesionalen bidez, konponbidea garatu
duen taldearekin batera, osasun-inguruneei ez ezik, gizarte osoari ere
balioa eman nahi dion irtenbide bat
hobetzeko puntuak landu dira.
BBSn trebatzera bideratutako prestakuntza-sistema da, esperientzia
eta ikaskuntza hobetzeko, Errealita-

te Birtualaren eta Ludus enpresak
sentsorizatutako busto interaktibo
baten bidez. Betaurreko birtual batzuen bidez, ikasleak hainbat egoera errealistatan murgiltzen dira, bai
modu gidatuan bai independentean, beste prestakuntza-esperientzia desberdin eta motibatzaile bat,
murgiltze-esperientzia, emanez.
Ekimena 2019an sortu zen, Bizkaiko
Foru Aldundiaren eta Telefonicaren
eskutik, Bizkaia Open Future ekimenaren bidez, IMQ Zorrotzaurre Klinikak tokiko eta nazioarteko talentu

ekintzaile berriko komunitateari irekitako berrikuntza-erronka bat planteatu zuenean. IMQ Taldeko profesionalen Bihotz-biriketako Suspertze
(BBS) tekniketan gaikuntza errazteko
irtenbide bat bilatzea zen helburua,
modu errealista eta eraginkorrean,
errealitate birtuala, errealitate areagotua edo gauzen Interneta (IoT) bezalako teknologiak aplikatuz.
Proposamen honek –BBS VR trainingBBSaren oinarrizko ikaskuntzara bideratutako entrenamendu birtualak
egitea bilatzen du, ospitale-inguru-

ne batean ez ezik, jende asko biltzen
den beste ingurune batzuetan ere:
hiri bat, bulego bat, aireportu bat,
merkataritza-establezimendu bat...
estres-egoeretan pertsonak prestatzeko sortua dago: blokeo psikologikoa, 112rekin interakzioak, maniobra
gauzatzean traba egin dezaketen hirugarren pertsonen (biktimaren senideak, polizia, ikusnahiak) presentzia,
eta baita ezustekoen aurrean ere.
Proiektua gure profesionalen prestakuntzarako abian jarri aurreko garapenaren azken fasean dago.
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Entsegu klinikoak IMQ Zorrotzaurre Klinikan
IMQ Zorrotzaurre Klinikak, ikerketarekin eta medikuntzaren aurrerapenarekin duen konpromisoan, hainbat saio kliniko egiten ditu. Hala, 2020an, honako
hauek egin edo hasi ziren:
Irudi bidezko diagnostikoaren arloa:
l

l

l

l

l

l

 anssen-Cilag International N.V. Alzheimer gaixotasun goiztiarra duten
J
pazienteengan anti-tau antioklonalaren eraginkortasuna eta segurtasuna
ebaluatzeko azterlana.
 iogen idec Research limited. Azterlana, 3b fasekoa, multizentrikoa eta seB
gurtasunekoa (aaducanumab) Alzheimer gaixotasuna duten subjektuentzat.
 ujifilm Toyama Chemical Co, Ltd. Azterlan multizentrikoa, T-817MA-ren
F
eraginkortasuna eta segurtasuna ebaluatzeko, Alzheimer gaixotasuna
duten narriadura kognitibo ertaina duten pazienteetan.
 isai Ltd. BAN2401-aren eraginkortasuna eta segurtasuna balioesteko azE
terlana, Alzheimer gaixotasun goiztiarra duten subjektuei dagokienez.
 ortexyme. Azterlana (COR388-010), COR388 HCIk Alzheimer gaixotasuna
C
duten pazienteengan duen eraginkortasuna eta segurtasuna balioesteko.
 YPORT-ES. Prostatako kartzinoma diagnostikatu zaien pazienteengan hiH
pozatikatutako ebakuntza osteko erradioterapiaren azterlan multizentrikoa.

IMQ Igurcok erregistroak automatizatzeko programa aitzindari bat jarri du abian Euskadin
Erizaintzako laguntzaileen lanean pazienteen arreta-kalitatea eta segurtasuna
areagotzeko, egunero egiten dituzten zeregin ugarietan lana errazteko eta adinekoei ematen dieten zaintza modu eraginkorragoan eta efizienteagoan kudeatzeko, IMQ Igurcok erregistroak automatizatzeko programa aintzindari bat jarri
du abian Euskadin, gerokultoreentzat, egoitza guztietan.
Arreta kudeatzeko sistema zentralizatu bati konektatutako azken belaunaldiko
informatika-tableten bidez, denbora errealean eguneratzen dira adineko pertsonen datuak, tenperaturari, pisuari, sendagaiak hartzeari eta abarri buruzkoak.
Horri esker, kalitate handiagoa ematen da zaintzak emateko orduan, segurtasun
handiagoa ematen zaio adineko pazienteari, eta azkarragoa eta zehatzagoa jokatzen da larrialdietan, besteak beste.
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Aurrera egiten dugu osasunaren digitalizazioan
 ezeroek kudeaketak egiteko kanal
B
digitalaren erabilera nabarmen
handitu da

IMQ Taldeak teknologia- eta antolaketaeraldaketa sakona egiten jarraitzen du,,
bezeroari eremu digitalean ere behar
duen arreta eskaintzeko, eta, horrela, eskaintza eta zerbitzua mugikortasun-prestazio berriak eta hobeak eskatzen dituen
gizartera egokitzen ditu.
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Eraldaketa digitaleko proiektua erakundean finkatu eta kanal
digitalaren erabilera zabaldu ondoren, barrura begiratzen dugu
negozio- eta euskarri-prozesuak optimizatzeko, eraginkortasun
operatiboa eta, ondorioz, zerbitzu-mailak hobetzeko.

2020an, IMQk nabarmen handitzea lortu du
bezero digitalen kopurua (% 31) eta kanal digitalen erabilera-maila (% 27).
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*2020ko azken hiruhilekoko datua.
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Gure bezeroek positiboki baloratzen duten eredua

l

Gure bezeroen etengabeko ebaluazioa da gure soluzio digitalak aztertzeko eta
hobetzeko iturri nagusia. 2020an, urtean zehar zerbitzu digitalen batez besteko
balorazioa 10etik 7,9koa izan da, eta horrek asebetetze-maila altua transmititzen
digu, nahiz eta oraindik hobetu daitekeen.

Hobekuntzak IMQ aplikazioan
l

l

l

Txat medikoa

10

Online Hitzordua txertatzea
Integrazioa Preskripzio
Digitalarekin
 aimenen kontsulta berria,
B
informazio osoagoarekin

App Store-ak
8

Gogobetetze App-a

Hobekuntzak Online Bulegoan

Txat komertziala

6
4

l

Gogobetetzeari buruzko
Online Bulegoa
19 abe.

20 mar.

20 eka.

20 abe.

l

l

Euskarri-txata
*Hiruhileko datuak.

l

Berritasun digitalak 2020an
l

Errendimendua hobetzea
Integrazioa Preskripzio
Digitalarekin
 aimenen kontsulta berria,
B
informazio gehiagorekin
Banku-kontua online aldatzea

2020an, bezeroek store, sare sozial, iradokizunen postontzi eta gogobetetze-inkestetan helarazitako hobekuntzak lehenetsi eta txertatu ditugu.
l

Online kontratazio berria
l

l

l

l

 rreta arlo hauetan: Osasuna,
A
Hortzak, Heriotzak, Bidaia eta
Eskia
Integrazioa polizak grabatzeko
prozesu robotizatuarekin
 ontratazio-eskaeraren sinadura
K
digitala

Welcome Pack Digital berria

Azaroaz geroztik, gure bezero berriei Welcome Pack Digitala bidaltzen ari gara,
paperezko welcome pack-aren ordez. Welcome pack-en %70 digitalak dira.
Horrek onura handia dakar bezeroentzat, erosotasunari eta berehalakotasunari dagokienez; izan ere, poliza jaulkita dagoenean, bezeroak polizaren
informazioa, txartel-zenbakiak eta bere online bulegorako eta App IMQrako
sarbideak jasotzen ditu bere emailean, baita sinadura digitalerako kontratu
-dokumentazioa ere.
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IMQ eraldaketa digitalaren erreferentzia gisa
l

Rankinga aseguru-sektoreko berrikuntza digitalean

Azken urtean, IMQk 4 posizio egin ditu gora berrikuntza digitalaren rankingean
(“Aseguru-erakundeen Interneteko presentziaren ranking-a”), eta 18. postura iritsi da,
arlo guztietako 72 aseguru-etxeren artetik, besteak beste Sanitas, Adeslas, Verti, Liberty, Lagun Aro… aseguru-etxeen aurretik.
l

50

Hurbilago egoteko zerbitzu digitalak
l

Txat medikoa, mediku bat beti eskura

IMQn irtenbidea dugu bezeroek beren arazo medikoak berehala konpon ditzaten beren mugikorretik eta gure mediku-taldearen bermearekin.
Gure online txat medikoak 2.000 kontsulta baino gehiagori erantzun zien
2020an, eta bezeroen gogobetetze-maila oso handia izan zen:

IMQren aplikazioa, hirugarren baloraziorik onena funtzionaltasunari dagokionez
aseguruen sektorean

IMQren aplikazioa funtzionaltasunean ondoen baloratutako hirugarrena izan da,
eta bost onenen artean kokatu da, aseguru-sektoreko osasun-aplikazioen rankingaren lehen edizioaren arabera. Ranking hori duela gutxi argitaratu da, eta
Innovación Aseguradora enpresak egin du. Azterlanak guztira 179 aplikazio aztertu zituen 2020ko otsailean, aseguru-etxeei, ospitaleei eta sektoreko enpresa
teknologikoei zegozkienak.

9

adeitasunean

8,6

ebazteko
gaitasunean

8,8

balorazio
orokorrean *
*2020ko urteko batez bestekoa.
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INFO33+ etengabeko hobekuntzan: kodifikazioari laguntzeko tresna – Kodifika
IMQren Info33+ Historia Kliniko Digitalaren proiektuak aurrera egiten jarraitzen
du, bai funtzionalitate berriak garatzeko, bai gure koadro medikoko profesionalen artean erabilera ezartzeko eta hedatzeko, gure aseguratuei Historia Kliniko
Digital bateratua emateko helburuarekin.

IMQtik aurrera egiten jarraituko dugu etengabeko hobekuntzaren bidean, beti
bezala proiektu estrategiko hau erabiltzen eta babesten duten profesional eta
erabiltzaile guztien lankidetzarekin.

Gure profesionalei erabilgarritasuna duen tresna funtzional eta seguru bat eskaintzea helburu duen etengabeko hobekuntzarako bide honetan, Hobekuntza
Plan planifikatu bat dugu, non gure profesionalek tresna hori erabiltzeko esperientzian zehar helarazitako beharrak eta eskaerak jasotzen diren.
2020an garatutako Hobekuntza Planaren barruan, nabarmentzekoa da KODIFIKA kodifikazioari laguntzeko tresna bat ezarri dela. Tresna horrek diagnostikoak bilatu eta erregistratzeko egungo metodoa ordezten du. Funtzionalitate
hori, hautatutako deskribapen klinikoaren arabera, mugarik eta murrizketarik
gabe, diagnostikoak erregistratzeko profesionalek egindako eskaerari emandako
erantzuna da. Azken batean, praktika klinikoaren hizkuntza naturalean adierazitako diagnostikoak erregistratzeko sistema erraz eta arina da, kodifikazioaz arduratu beharrik gabe, plataformak berak erraztu egiten baitu testu literalak kode
normalizatu bihurtzea.

INFO 33+ FUNTZIONALITATE NAGUSIAK
l

GAgendaren kudeaketa eta fakturazioa

l

Historia klinikoaren kudeaketa

l

Kodifikazioari laguntzeko sistema

l

l

Online hitzordua

l

Sinadura digitala

l

Kodifika eskuragarri dago Info33+en eta 2020an ezarritako v2.0 bertsioan dago,
eta erabiltzaileen onarpen ona izan du.
Gainera, v2.0 bertsio honetan, kodifikazioa nazioarteko estandarretara normalizatzeari ekin zaio, Info33+ katalogoaren eta CIE-10 gaixotasunen nazioarteko sailkapenaren arteko korrelazioarekin hasita. Horrek uniformetasuna ematen du erregistro
medikoetan eta sistemen arteko elkarreragingarritasuna ahalbidetzen du.
Dagoeneko ezarrita dauden hobekuntza funtzional horien eta ospitaleko historia klinikoarekin edo preskripzio digitalarekin integratzeko planifikatuta dauden
hurrengo hobekuntzen helburua da aplikazioaren erabilera erraztea eta gure
koadro medikoaren jarduera anbulatorioaren arreta-kudeaketan eraginkortasuna hobetzea.
Gaur egun, inoiz baino gehiago, eta COVID-19ak eragindako pandemia-egoeran
lortutako esperientziarekin (arreta-eredu berrietara jo behar izan da), Info33+
kontsultaren kudeaketa digital integratuko sistema informatikoa kudeaketatresna eraginkor gisa finkatu da, pazientearen informazio klinikoa edonoiz eta
edonondik eskura izateko.

 itarteko diagnostikoekin integratzea (analisi klinikoak, EMN, OTA eta
B
erradiologia konbentzionala)

l

IMQ APP bidez integratzea, pazienteak bere osasun-datu nagusiak
eskuratzeko
Hitzorduaren oroigarria SMS bidez
Laster

l

Ospitaleko historia klinikoarekin integratzea

l

IMQ preskripzio digitalarekin integratzea

l

Errezeta elektronikoa
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Medikua zure mugikorrean: bideokontsultak IMQ-n
COVID-19aren pandemiak eragindako egoera kritikoaren ondorioz, profesionalen eta
pazienteen arteko komunikazioa birplanteatu behar izan dugu, laguntza medikoaren jarraitutasuna eta eskuragarritasuna ahalbidetzen jarraitzeko, pazientearen eta
haren ingurunearen nahiz osasun-langileen segurtasun-baldintzetan. Aurrez aurreko kontsultak funtsezko zutabea izaten jarraitzen du medikuen eta pazienteen harremanean eta arreta edo laguntza emateko orduan (eta, zalantzarik gabe, ezinbestekoa izaten jarraitu beharko du egoera jakin batzuetarako edo espezialitate mediko
batzuetarako —batez ere miaketa fisikoa behar dutenentzat—), baina telemedikuntza alternatiba teknologiko eta antolatzaile erabilgarri gisa sortu da.
IMQn erabiltzen den plataforma Chip Card Osasuna deitzen da, eta maneiatzeko erraza da eta pazienteen datuen babesa eta konfidentzialtasuna zehatz
-mehatz betetzen du. Modu erraz eta argian diseinatua eta adin guztietako pazienteentzako pentsatua, sarbidea segurua da eta maneiua intuitiboa. Hitzordu
presentziala eskatzearen antzera, pazienteak bisita egiteko egun eta ordu bat
ezartzen du administrazioko langileekin.
Kontsultaren unean, pazienteak testu-mezu bat jasotzen du bere telefono mugikorrean, esteka batekin. Esteka hori sakatu egin behar du, eta, jarraian, medikuak
eta pazienteak soinu eta irudi bidezko konexioa dute, baita dokumentuak partekatzeko aukera ere. Profesionalari Historia Klinikoa integratuta izatea ahalbidetzen dio modu sinkronikoan, bai informazioa lortzeko, bai ekintza medikoa erregistratzeko. Bideo-kontsultek aurrez aurreko kontsulta baten antzeko iraupena
dute, non kontsultaren arrazoiari buruzko elkarrizketa bat egiten den hasieran,
eta ondoren, proba osagarrien berrikuspen bat, ondorio edo diagnostiko bat eta
tratamendu edo gomendio mediko bat.

Mediku Aholkularia, mediku bat beti eskura
Osasun-zalantzak argitzen dituen osasun-profesional bat beti eskura izatea da
IMQ aplikazioak gaur egun eskaintzen duen eta bezeroek gehien baloratzen duten abantaila nabarmenetako bat. Mediku Aholkulariaren figura familiako medikuaren arretaren osagarria da, eta bezeroaren patologiak ezagutzeko eta haren osasunari buruzko ikuspegi globala izateko gaitasuna du. Horrek, era berean,
arreta are pertsonalizatuagoa emateko aukera ematen dio.
Aldi berean, osasun-gomendioak, dietak eta informazio interesgarria biltzen dituen
plan indibidualizatua eskaintzen du, bizitza ohitura osasungarriak, pazientearen informazio medikoan oinarritutako balizko arriskuei buruzko abisuak, eta abar errazteko.

Preskripzio digitala, zerbitzu medikoetarako sarbidean aurrera eginez
2020. urtean ezarri da preskripzio digitala IMQn, eta, horrekin batera, paradigma aldatu da gure aseguratuentzako arretan. Urte horretatik aurrera, baimen-eskaerak eta
preskripzioak zuzenean egiten dira mediku-kontsultetatik; jada ez da beharrezkoa
aseguratua IMQren bulegoetara joatea, eta sms edo app bidez ematen zaio bere
kudeaketa guztien administrazio-egoeraren berri. Azken 12 hilabeteetan, gure aseguratuek 97.000 izapide baino gehiago saihestu dituzte, eta administrazio-prozeduretatik, gure bulegoetara joatetik eta abarretatik libratu ditugu.
Bizitzea egokitu zaigun pandemia-urte honetan, jarduteko modu berri hori
tresna indartsua eta erabilgarria izan da, eta gure aseguratuek balioetsi egin
dute, arrisku-egoerak minimizatzen lagundu baitu, orain beharrezkoak ez diren
joan-etorriak saihestuz.
Preskripzio Digitalari esker, modu mailakatuan baina jarraituan, jada ez da beharrezkoa izango gure bezeroek baimenak edo bolanteak paperean jaso behar izatea, horiek zuzenean kudeatuko baitira IMQren eta haren profesional medikoen
artean, bitarteko digitalen bidez. Bezero bakoitzaren helbide elektronikoa eta
mugikorra izango dira bezeroari informazio berehalakoa eta gardena ematen
jarraitzeko komunikazio-kanal garrantzitsuenak.
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TALDE
HANDI BATEN
INDARRA
IMQ Taldeak behar guztietarako estaldura eta
irtenbide zabalenak eskaintzen jarraitzearen
alde egiten du, kalitateaz, hurbiltasunaz,
profesionaltasunaz eta abangoardiako
ekipamenduaz gain, sozietate- eta zentro-sare
zabal baten bitartez.
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I. IMQ Aseguruak
IMQ Taldeak 6 dibisio ditu eta, horien bitartez, Euskadiko klinika eta zentro
propioen sarerik zabalena jartzen du bere bezeroen esku, osasun pribatuaren
arloan, arlo soziosanitarioan, ongizatearen arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan izan ditzaketen artapen eta prebentzio arloko behar guztiei
erantzuteko. Abangoardiako ekipamendutan, azpiegituratan eta teknologian
gure zentro guztietan egindako etengabeko inbertsioak, talde medikoa osatzen duten osasun arloko profesional adituen sarea eskura izatearekin batera,
lehen mailako arreta bermatzen dute.

IMQ Aseguruak da IMQ Taldeko enpresa garrantzitsuena jarduera-bolumena eta
fakturazioa kontuan hartuta. Estatuan aitzindaria da aseguru mediko pribatuen
sektorean. Euskadiko aseguru-etxe nagusia da eta seigarrena estatuko rankingean (Iturria: ICEA). Gainera, aliatu estrategiko handia du SegurCaixa Adeslasekin, estatuko osasun-aseguratzaileen konpainia buruarekin. Aliantza horri esker,
EAEtik kanpoko 43.000 profesional mediko eta 1.200 zentro dituzte eskura bezeroek, Euskadin dituzten 1.700 profesionalekin batera.
IMQ Aseguruen barruan sartzen dira, halaber, poli-kontsulta zentroak, hortz
klinikak, eta baita errehabilitazioko, podologiako eta kirol-medikuntzako klinikak ere.

86 urteko esperientzia
6 bulego presentzial + online bulegoa
Osasun, heriotza, hortz, istripu, bidaia, eski,
mendekotasun aseguruak
Espezialitate anitzeko 4 zentro
7 hortz klinika eta errehabilitazio, podologia
eta kirol-medikuntzako zentroak

Euskadiko klinika eta zentro propio eta
itunduen sare zabalena da, IMQ Aseguruak-en
ekipamenduarekin, bermearekin eta
asistentzia-kalitatearekin.
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BEZERO ZORROAK LURRALDEKA

Soluzioak bezero bakoitzarentzat
IMQk dibertsifikazio-prozesu sakonari ekin dio, aseguru eta zerbitzu berriak abiaraziz, arretarako eta hazkunderako dituen aukerak indartzeko eta bere bezeroei
soluzio pertsonalizatuak emateko gai den arlo-anitzeko konpainia gisa finkatzeAraba: 38.841
ko. Azken hiru urteotan, IMQk hainbat aseguru berri jarri ditu martxan: Bidaia,
Bizkaia: 300.273
Gipuzkoa: 26.196
Mendekotasuna, Eskia eta Istripuak, bezeroen lasaitasunean eta balio-ekarpenean pentsatuz.

IMQ OSASUNA
IMQ EGUNEKO BAJA

2019

2020

253.936

252.512

1.568
10.905

10.085

IMQ ERRENTA

14.258

13.116

1.657

1.428

67.604

72.625

IMQ ACUNSA

6.978

6.627

IMQ HERIOTZAK

19.811

20.452

42

108

3

4

2.947

736

IMQ NAZIOARTEKO ZENTROAK
IMQ HORTZAK

IMQ ESKIA *
IMQ MENDEKOTASUNA
IMQ BIDAIAK*
* Aldi baterako asegurua kontratatzea urtean zehar.

40.469

BIZKAIA

308.558

308.522

GIPUZKOA
GUZTIRA

Araba: 40.398

%7
%11308.558
Bizkaia:

2020

28.009

29.491

376.965

378.482

%8

%11

%81

%82

ZORROAREN BANAKETA BEZERO MOTAREN ARABERA

2019

2020

PRIBATU PARTIKULARRAK

55.420

50.817

PRIBATU KOLEKTIBOAK

176.852

180.674

21.664

21.021

123.029

125.970

376.965

378.482

PUBLIKOAK
BESTE ASEGURU BATZUK

Araba: 40.398
Bizkaia:
1.522 308.558
Gipuzkoa: 28.009

IMQ ISTRIPUAK

40.398

Gipuzkoa: 28.009

Kontuan hartuta mendekotasun-egoerak gero eta ohikoagoak direla gure gizartean, IMQk bere bezeroen eskura jarri du, 600.000€ arteko kalte-ordainen
bitartez babes ekonomikoa bermatzen duen IMQ Mendekotasun asegurua,
etorkizuneko mendekotasun-egoera bati lotutako gastuei aurre egiteko, familia-aurrezkiei eragin beharrik edo kredituak eskatu beharrik gabe.

BEZERO ZORROAK ASEGURU BAKOITZEKO*

2020

ARABA

2019

Oporrak, laneko bidaiak edo ikasketak direla eta, IMQ Bidaia aseguruak atzerriko
osasun-laguntza urgentea ere barne hartzen du, eta baita baliogabetzeek, aldez
aurretik itzultzeak, ekipajea galtzeak eta abarrek eragindako gorabeheren estaldurak ere. Neguko kirolen praktika osasungarriari estaldura emateko, IMQ Eskia
asegurua merkaturatu zen, kirol horretarako estaldura espezifikoak dituena Espainian eta atzerrian.

2019

GUZTIRA

%8

%11

2019

2020

%15
%32

%6

%13

%15
%32

%47 %6

%13

%81

%33

%33

%47

%6

%48%6

%48
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Era guztietako aseguruak gure bezeroen lasaitasunerako
IMQ Urrea

Estaldura osoena duen osasun-asegurua.

IMQ Urrea Plus

Itzulketa-asegurua, munduko mediku eta zentro guztietarako sarbidearekin.

IMQ Urdina

Osasun-estaldura integrala.

IMQ Aktiboa

Aseguru ekonomikoa, ezin hobea egunerokorako.

IMQ Kirola

Kirola egiteko asegurua.

IMQ Hortzak

Hortz-tratamenduetarako sarbidea.

IMQ Heriotzak

Senide bat hiltzen denean, gastu eta izapide guztiez arduratzen gara.

IMQ Istripuak

Kalte-ordain handiak bermatzen ditu istripuagatiko heriotzagatik edo baliaezintasun
iraunkorragatik.

IMQ Bidaia

Atzerrira joateko bidaia-laguntza, estaldura zabalekin eta kapitalekin, urtebetera
arte.

IMQ Eskia

Eskiaren praktikaren ondoriozko gastu medikoen, farmazeutikoen eta ospitalekoen
estaldura.

IMQ Mendekotasuna

Babes ekonomiko bermea, kapital baten ordainketarekin, mendekotasun egoerara
pasatuz gero.

IMQ Nazioarteko zentroak

Patologia onkologikoak eta istripu zerebro-baskularrak tratatzeko izen handiko
zentroetarako sarbidea.

IMQ Acunsa

Ebakuntza kirurgikoetarako eta ospitaleratze-erregimeneko tratamenduetarako
sarbidea Nafarroako Unibertsitatea Klinikan.

IMQ Errenta

Errenta, munduko edozein klinika edo ospitaletan ospitaleratuz gero.

IMQ Eguneroko Baja

Gaixotasunagatiko edo istripuagatiko bajaren kalte-ordaina.

IMQ Ikasketak

Ikasleentzako osasun-laguntzako gastuak estaltzen ditu.
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Osasun-asegurua, langileek gehien baloratzen duten onura
Edozein eskakizunetara egokitzeko, IMQk irtenbide malguak eskaintzen ditu enpresentzako aseguruetan, bai konpainia bakoitzari egokitutako aukera anitzeko
kolektibo handientzako aseguruetan, bai enpresa txikientzat berariaz pentsatutako beste batzuetan.
Enpresen kasuan, hainbat txostenek frogatzen dute osasun-aseguruek laneko
absentismoa murrizten eta lan-ingurune osasuntsuagoa izaten laguntzen dutela. Horri esker, produktibitatea handitzen da eta langile motibatuagoak eta leialagoak izaten dira, enplegua gutxiago txandakatzen da eta talentua erakartzeko
ospe handia lortzen da.
Langileei dagokienez, aseguru medikoa, zenbait azterlanen arabera (2018ko
Osasun Aseguruen Barometroa), konpainiek eskaintzen dizkieten guztien artean
gehien baloratzen duten onura soziala da, eta enpresaren bidez osasun-asegurua dutenen % 70en iritziz, lana aldatu eta aseguru medikorik ez izatea galera
handia izango litzateke.
Osasun-aseguruari dagokionez eta, batez ere, dagoeneko 1.000 talde eta enpresa baino gehiagoren konfiantza bereganatu duen IMQ aseguruari dagokionez,
honako hauek baloratzen dira gehien: mediku-talde handienaren (familiakoak
nahiz espezialitatekoak) eta zentro eta klinika propioen arteko aukera librea,
itxaronaldirik gabeko arreta, arreta pertsonalizatua eta kontsulta-ordutegi zabalekoa, abangoardiako teknologia duen laguntzaren kalitatea eta familiakoak ere
zerbitzuan prezio onean sartzeko aukera. Osasun-zerbitzu digitalez gozatzeko
aukera ere balio bereizgarri garrantzitsua da gaur egun, erabiltzailearen esperientzia hobea eta arreta hurbilago, arinago eta pertsonalizatuagoa eskaintzen
dituelako.

Lankidetza-hitzarmen berriak
IMQ Aseguruak-ek lankidetza-hitzarmenak ezarri edo berritu ditu
2020an kolektibo profesional eta enpresarial garrantzitsu batzuekin,
ADEGI, CEBEK, FVEM, Medikuen Elkargoa, Aseguru Bitartekarien Elkargoa eta Gipuzkoako Merkataritza Federazioarekin, besteak beste.
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Kontsulta anitzeko zentroak
IMQ Aseguruak-ek espezialitate anitzeko zentroak ditu biztanle-kopuru handieneko lau euskal hirietan; zentro horietan, lehen mailako arretako eta hainbat
espezialitateko profesionalek osatutako talde zabalak arreta pertsonalizatu eta
hurbila ematen du.

CENTRO MÉDICO IMQ AMÁRICA
l
l
l

2020an, zerbitzu-zorroa eta zentroetako mediku-taldea handitu egin dira, laguntza-ekipamendu berrian inbertitu da eta eraldaketa digitalaren aldeko apustua egin da, online hitzorduaren, bideo-kontsultaren eta SMS bidezko hitzorduak gogorarazteko zerbitzuaren bitartez.
COVID-19ari aurre egiteko segurtasun- eta prebentzio-neurriak ezarri dira kontsulta anitzeko zentro guztietan.

1 .200 m2-ko instalazioak
86 profesional
30 espezialitate: Alergologia, Kardiologia, Kirurgia Orokorra eta Digestiboa, Aurpegi-masailetako Kirurgia, Dermatologia, Digestio-aparatua, Endokrinologia,
Erizaintza, Dietetika eta Nutrizioa, Fisioterapia, Ginekologia eta Obstetrizia, Medikuntza Orokorra, Kirol Medikuntza, Barne Medikuntza, Nefrologia, Pneumologia, Neurofisiologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria,
Podologia, Psikologia, Psikiatria, Erradiologia, Errehabilitazioa, Erreumatologia,
Traumatologia, Urologia eta Analisi Klinikoak.

JARDUERA

2019

2020

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK

59.263

55.873

LARRIALDIKO ARRETA ANBULATORIOKO KONTS.

19.648

20.183

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIOAK

16.896

19.223

25.523

17.525

20.521

21.827

PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKOAK)
BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK
Ekipamendua
Analisi klinikoak egiteko gela bat

2020
l

Espezialista mediko eta
kirurgikoen 25 kontsulta
Azterketa kardiologikoak egiteko
eta kirol-medikuntzarako gela bat

l

2 erizaintza-gela
Irudi bidezko diagnostikorako eremu
espezifikoa: RX konbentzionala,
ekografia, densitometria,
ortopantomografia eta mamografia
Fisioterapiako 5 box

Anbulatorioko, erradiologiako eta erizaintzako
larrialdietako etengabeko arreta-zerbitzua.

Fisioterapia tratamenduetarako,
pilateserako eta bihotzeko
errehabilitaziorako guztiz hornitutako
erabilera anitzeko gimnasioa

l

 erbitzu-zorroa zabaltzea,
Z
espezialitate berriekin:
Traumatologia, pelbis-zorua eta
erditzeko prestakuntza
 ezkuntza-lankidetzarako
H
programa bat garatzeko
hitzarmena sinatzea
EHUko Hezkuntza eta Kirol
Fakultatearen eta Amaricaren
artean
 rrakastaz berritu da
A
Pazientearen Segurtasunziurtagiria
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IMQ COLÓN OSASUN ZENTROA
l
l
l

1 .200 m2-ko instalazioak
48 profesional
20 espezialitate: Medikuntza Orokorra, Alergologia, Psikiatria, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Neurologia, Erreumatologia, Kirurgia Orokorra eta Digestio
Aparatua, Kirurgia Plastikoa, Dermatologia, Analisi Klinikoak, Erizaintza, Angiologia eta Kirurgia Baskularra, Traumatologia, Pediatria, Endokrinologia, Erradiologia,
Kardiologia, Endokrinologia Pediatrikoa, Kardiologia Pediatrikoa eta Urologia.

JARDUERA

2019

2020

83.156

79.929

6.110

6.389

PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKOAK)

27.032

28.467

BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK

31.232

29.216

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK
LARRIALDIKO ARRETA ANBULATORIOKO KONTS.

Ekipamendua
Analisi klinikoak egiteko gela 1

2020
l

Larrialdietako Arreta Anbulatorio
zerbitzurako 2 kontsulta
Espezialista mediko eta
kirurgikoen 18 kontsulta
Azterketa eta proba
kardiologikoak egiteko 2 gela
Erizaintzako gela bat eta Euskal
Autonomia Erkidegoko txertatzeegutegiari jarraitzen dion
haurrentzako txertatze-zerbitzua

Anbulatorioko, erradiologiako eta erizaintzako
larrialdietako etengabeko arreta-zerbitzua.

Irudi bidezko diagnostikorako
eremu espezifikoa: Erradiologia
konbentzionala, ekografia,
ortopantomografia, hortzetako
eskanerra, aho barnekoa

l

 erbitzu-zorroa
Z
zabaltzea, Urologiako eta
Neurofisiologiako espezialitate
berriekin
 rrakastaz berritu da
A
Pazientearen Segurtasunziurtagiria
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IMQ ZURRIOLA ZENTRO MEDIKO KIRURGIKOA
l
l
l

 50 m2-ko instalazioak
6
56 profesional
29 espezialitate: Analisi Klinikoak, Anatomia Patologikoa, Erradiologia, Anestesia, Medikuntza Orokorra, Erizaintza, Fisioterapia, Pediatria, Kardiologia, Digestio-aparatua,
Endokrinologia, Dermatologia, Dietetika eta Nutrizioa, Psikologia, Psikiatria, Podologia, Neurologia, Neurofisiologia, Kirol Medikuntza, Medikuntza Estetikoa, Kirurgia
Orokorra, Kirurgia Baskularra, Kirurgia Plastikoa, Ginekologia eta Obstetrizia, Traumatologia, Urologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Neumologia eta Errehabilitazioa.

Ekipamendua
Espezialista mediko eta
kirurgikoentzako 9 kontsulta
Analisi klinikoak egiteko eta
erizaintzako gela bat
Irudi bidezko Diagnostikorako
eremua: Erresonantzia Magnetiko
irekia, RX konbentzionala
Ekografia, ortopantomografia,
mamografia eta dentsitometria
Fisioterapiako 6 box
Fisioterapiako tratamenduetarako
erabilera anitzeko gimnasioa
Kirurgia Nagusi Anbulatorioko
ebakuntza-gela bat, anestesiaren
ondoren oneratzeko hiru boxekin

JARDUERA

l

2020

30.679

26.684

LARRIALDIKO ARRETA ANBULATORIOKO KONTS.

6.390

7.558

PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKOAK)

11.014

13.427

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIOAK

13.461

11.234

EGINTZA KIRURGIKOAK GUZTIRA

817

843

13.600

28.102

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK

BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK

2020
l

2019

 erbitzu-zorroa zabaltzea,
Z
Talka-uhinen eta neumologiako
espezialitate berriekin
 urriola Zentro Mediko
Z
Kirurgikorako ekografo berri
bat eta talka-uhin fokalen
ekipamendu bat erostea

IMQ BARAKALDO ZENTRO MEDIKO KIRURGIKOA
Zentroa 2019ko irailean ireki zen, IMQ Aseguruak-en eremu horretako asistentzia-azpiegitura zabaltzeko eta Ezkerraldeko erreferente bihurtzeko, arreta
handiz hautatutako profesionalen konpromisoari, IMQ Aseguruak-ek asistentzia-kalitatearen eta pazientearen segurtasunaren alde egindako etengabeko
apustuari, eta abangoardiako ekipamendua eskura jartzeari esker.
l
l
l

 40 m2 guztira, kontsulta anitzeko zentroak 250m2 okupatuz
6
20 profesional
17 espezialitate: Medikuntza orokorra, Otorrinolaringologia, Neurologia, Dermatologia, Analisi Klinikoak, Traumatologia, Pediatria, Kardiologia, Oftalmologia, Kirurgia orokorra eta Digestio aparatua, Urologia, Neurofisiologia, Erreumatologia, Errehabilitazioa, Ginekologia eta Obstetrizia, Alergologia, Kirurgia
Plastikoa.

JARDUERA

Anbulatorioko,
erradiologiako
eta erizaintzako
larrialdietako
etengabeko
arreta-zerbitzua.

2019

2020

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK

11.998

PROBA DIAGNOSTIKOAK (ANALITIKAK)

5.514

2020
l

 erbitzu-zorroa zabaltzea, Kirurgia orokorreko, Urologiako, Dermatologiako
Z
eta Neurofisiologiako espezialitateekin
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Hortz klinikak
IMQren hortz kliniketan, odontologiako tratamendu guztiak eskaintzen ditugu,
kontu handiz hautatutako profesionalen eskutik; odontologo, higienista, laguntzaile eta klinikako langile talde handia dugu, eta tratu atsegina eta hurbilekoa
eskaintzen diegu bezeroei, instalazio zabal eta modernoetan.
Hortz-negozioa garatzeko ildo estrategikoaren barruan, IMQk bi hortz klinika berri ireki ditu 2020an Barakaldon eta Bilbon (Henao). Gainerako zentroek bezala, abangoardiako teknologiaz hornitutako kabineteak dituzte. Horiek guztiek
odontologia integraleko zerbitzuak eskaintzen dituzte, ohiko tratamendu prebentiboenetatik hasi eta ortodontzia, protesi edo inplantologiaraino, pazientearengan edozein beldur edo antsietate sentsazio minimizatzen duen sedazio
kontzientearen teknika barne, eta baita larrialdiak artatzeko zerbitzuarekin ere.
Pazientearen segurtasuna funtsezkoa ez ezik ezinbestekoa ere badela jakinda,
IMQren bermea eskaintzeaz gain, gure hortz klinikak AENORek egiaztatutako
UNE 179001 araua lortzen lehenak izan ziren. Aurreikusita dago klinika berriak
2021ean ziurtatuko direla.

JARDUERA

IMQ AVENIDA HORTZ KLINIKA

2019

2020

25.629

18.902

4.443

3.787

2019

2020

55.322

45.299

11.044

10.294

2019

2020

JARDUERA

9.795

9.416

ARTATUTAKO PAZIENTEAK

2.524

2.471

2019

2020

10.557

10.941

2.092

2.545

2019

2020

JARDUERA
ARTATUTAKO PAZIENTEAK

IMQ CASILDA HORTZ KLINIKA
JARDUERA
ARTATUTAKO PAZIENTEAK

IMQ ZURRIOLA HORTZ KLINIKA

IMQ AREETA HORTZ KLINIKA
JARDUERA
ARTATUTAKO PAZIENTEAK

IMQ DEUSTU HORTZ KLINIKA
JARDUERA
ARTATUTAKO PAZIENTEAK

2.558

8.417

518

1.346

IMQ HENAO HORTZ KLINIKA

		2020
JARDUERA		1.466
ARTATUTAKO PAZIENTEAK		

208

IMQ BARAKALDO HORTZ KLINIKA

		2020
JARDUERA		2.576
ARTATUTAKO PAZIENTEAK		

518
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Errehabilitazio zentroak
IMQ AJURIAGUERRA ZENTROA
Ajuriagerra IMQ Zentroak diziplina anitzeko lantaldea du, kardiologian, medikuntza fisikoan eta errehabilitazioan espezializatutako medikuz, fisioterapeutaz eta emaginez osatutakoa.
l
l
l

 90 m2-ko instalazioak
3
23 profesional
3 espezialitate

JARDUERA
ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA
EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA
PELBIS-ZORUAREN ERREHABILITAZIO SAIO KOP.

2019

2020

6.506

5.279

30.603

24.938

8.237

4.716

489

395

38

30

175

121

EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP.
EGINDAKO BIHOTZ ERREHABILITAZIO
TRATAMENDU KOP.
EGINDAKO ERDITZEKO PRESTAKUNTZAK

IMQ AREETA ZENTROA
Areeta IMQ zentroak, medikuntza fisikoko eta errehabilitazioko sendagilez eta
fisioterapeutaz osatutako diziplina anitzeko taldea du.
l
l
l

Ekipamendua
Fisioterapiako 14 box
Errehabilitazioko bi kontsulta,
miaketa-gela batekin
Erabilera anitzeko gimnasioa,
fisioterapiako era guztietako
tratamenduetarako guztiz ekipatua
Bihotz errehabilitaziorako gunea
Pelbis-zoruaren
errehabilitaziorako gunea

 00 m2-ko instalazioak
2
Fisioterapiako 11 profesional eta errehabilitazioko sendagile bat
Espezialitate bat

JARDUERA

2019

2020

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA

2.765

2.277

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA

19.390

14.305

1.659

1.204

216

229

PELBIS-ZORUAREN ERREHABILITAZIO SAIO KOP.
EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP.
Ekipamendua
Fisioterapiako 6 box
Errehabilitazioko kontsulta bat, miaketa-gelarekin

Erditzeko prestakuntza-unitatea

Erabilera anitzeko gimnasioa, fisioterapiako era guztietako
tratamenduetarako guztiz ekipatua

Magnetoterapia

Pelbis-zoruaren errehabilitaziorako gunea
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IMQ DEUSTU ZENTROA
IMQ Deustu Zentroak medikuntza fisikoko eta errehabilitazioko sendagilez eta
fisioterapeutaz osatutako diziplina anitzeko taldea du.
l
l

1 00 m2-ko instalazioak
Fisioterapiako 5 profesional eta errehabilitazioko sendagile bat

JARDUERA

2019

2020

639

1.863

4.194

11.848

PELBIS-ZORUAREN ERREHABILITAZIO SAIO KOP.

0

1.161

EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP.

0

35

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA
EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA

Ekipamendua
Fisioterapiako 5 box
Errehabilitazioko kontsulta bat, miaketa-gelarekin
Erabilera anitzeko gimnasioa, fisioterapiako era guztietako
tratamenduetarako guztiz ekipatua
Pelbis-zoruaren errehabilitaziorako gunea

63
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IMQ Doña Casilda Podologia Klinika
Podologia zerbitzu integrala ematen du, oinen osasunarekin eta ongizatearekin
erlazionatutako tratamendu guztiak ematen ditu, podologo talde aditu baten
balorazioarekin, eta teknologia aurreratua erabilita.
l
l
l

1 50 m2-ko instalazioak
6 profesional
Espezialitate bat

JARDUERA
ARTATUTAKO PODOLOGIA KONTSULTA KOP.
Ekipamendua
Podologiako 4 kabinete.
Miaketa biomekanikoko gela
Barne-zolen tailer propioa

2019

2020

12.330

9.943

IMQ Zorrotzaurre Kirol
Medikuntza Unitatea
IMQ Zorrotzaurre Klinikako Kirol Medikuntzako Unitate berriak kirola egitearen
ondorioz sortutako era guztietako lesioetarako eta patologietarako arreta eta
aholkularitza ematen du, Euskadin izen handikoak diren espezialisten eskutik.
Eskari handiena duten zerbitzuen artean, nabarmentzekoak dira entrenamenduak planifikatzeko eta horien jarraipena egiteko aholkuak, eta errendimendua
hobetzeko kirolerako azterketa medikoak eta nutrizio kontsultak.
JARDUERA
EGINDAKO KIROL AZTERKETA MEDIKOAK
ARTATUTAKO KIROL MEDIKUNTZAKO KONTSULTAK

Ekipamendua
Kirol medikuntzako 2 kontsulta
Kirol-medikuntzako azterketetarako gela
Balorazio isozinetikoetarako gela

2019

2020

1.402

512

675

437
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II. IMQ Prebentzio Dibisioa
IMQ Prebentzio Dibisioa bere segmentuan liderra da, IMQ Prebentzioak, Prevenor eta Medical Prevenciónek osatzen dute eta laneko
ezbehar-tasa murrizten laguntzea
eta enpresa bezeroetan prebentzio
politikak eta zerbitzu integralak bultzatzea ditu bere zereginen artean.
Lanaren berezko arriskuak prebenitzera bideratuta dago, eta, horretarako, segurtasun, higiene, ergonomia
eta psikosoziologia jarduera teknikoetan egiten du lan, industria-jarduera guztiak osasunerako arriskurik gabe egiten direla kontrolatzeko.
Langileen osasuna zaintzeaz ere arduratzen da, prebentziozko azterketa medikoak eginez.
IMQ Prebentzioa inspiratzen duen
espiritua, EAEko enpresen erronkak

propiotzat hartzen dituen bezeroarekiko entzute aktiboa duen enpresa
izatea da, globalizazioaren esparru
berrian guztiok aurre egin behar diegun erronka berrien aurrean eskutik
helduta joateko.
4 diziplinatan egiten du lan:
Laneko segurtasuna
Industria-higienea
Ergonomia
Laneko medikuntza
Berrikuntzaren eta zerbitzuaren kalitatearen bidez, Dibisioko konpainiek prebentzio-arloko bikaintasuna
bilatzen dute, bezeroei aholkularitza
emanez, enpresa seguruagoak eta
osasuntsuagoak izateko bidean.

Osasuna zaintzeko zerbitzuak emateko 22 zentro
Jarduera teknikoak egiteko 4 zentro
291 pertsonako taldea; horietatik 158 Osasunaren
Zaintzakoak dira

65
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Koordinatu, Dokumentuen kudeaketarako zerbitzu integrala
Enpresarako benetako dokumentazio guztia modu antolatuan eta pertsonalizatuan edukitzeko, eraginkortasuna hobetuz eta administrazio-karga kenduz, IMQ
Prebentzioak sailak dokumentuen kudeaketarako “Koordinatu” izeneko zerbitzu
integrala du.
2020an, aldaketa teknologiko baten aldeko apustua egin da Konecta plataforman. Funtzionalitate gehiago, pantaila atseginagoak eta dokumentazio-bilatzaile hobeak eskaintzen ditu. Dokumentazioa erabiltzaileen esku jartzeko
denbora ere murriztu da. Dokumentuen kudeaketa automatizatzeko aukera
ematen du, tresna modu pertsonalizatuan enpresaren beharretara egokituz
eta eskatu beharreko dokumentazioa aldagai eta baldintza desberdinen arabera zehaztuz.

IMQ PREBENTZIOA
ENPRESA BEZEROAK
PERTSONAK
PREBENTZIOZKO AZTERKETA MEDIKOAK

2019

2020

5.540

5.468

143.921

140.560

108.455

83.029

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA
2019
%39
%33

2020
%1
%6

%1
%39
%12
%6
%33
%16

%12

%40

%16

%33

%5

%2
%40
%13
%5
%33
%17

%13
%17

Langileak Langileak
Enpresak Enpresak

Langileak Langileak
Enpresak Enpresak

%45

%45

%45

%45

%48

%48

%45

%45

Araba:
Bizkaia:
Gipuzkoa:
Navarra:

17.035
68.795
56.237
1.854

906
2.505
1.826
303

GUZTIRA:		 143.921		 5.540
Aldizkako osasun-azterketen kopurua murriztu egin da, alarma-egoera indarrean sartzearen ondorioz jarduera eten egin delako.

%2

Araba:
Bizkaia:
Gipuzkoa:
Navarra:

18.581
63.382
55.726
2.871

887
2.481
1.811
289

GUZTIRA:		 140.560		 5.468
*IMQ Prebentzioari dagozkion datuak.
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BEZEROEN ZORROA BEZERO MOTAREN ARABERA
Enpresak, zerbitzu motaren arabera

Adierazitako enpresetako langileak

2019

2019

%38
%51

%51%44

%51

%3
%2
2% %51%44

Osasuna gainbegiratzea: 2.464
%3
Espezialitate teknikoak:
%2
2% 139
Koordinatu: 87
Gainbegiratzea +
Espezialitate teknikoak: 2.850

2020

%44
%53

%3
%2
2%

%52%44

%52

%2
%2 %52%44

%2
%2

%2
%2

%2
%2

Osasuna gainbegiratzea: 2.385
Espezialitate teknikoak: 128
Koordinatu: 93
Gainbegiratzea +
Espezialitate teknikoak: 2.862

%9

%44
%53

%38
%53

%9

%38

Osasuna gainbegiratzea: 54.576
%9
%9
Espezialitate teknikoak: 13.693
Gainbegiratzea +
Espezialitate teknikoak: 75.652

%3
%2
2%

%52

%38

%53

%44
%57

2020

%36

%7 %36
%44
%57

%36

%57

%7%36

%57

%7

%7

Osasuna gainbegiratzea: 50.067
Espezialitate teknikoak: 10.270
Gainbegiratzea +
Especialidades técnicas: 80.223
*IMQ Prebentzioari dagozkion datuak.
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III. IMQ Igurco
Gure adinekoen zaintza
IMQ Igurcoren xedea adineko pertsonei behar soziosanitarioak asetzea da, giza tratua nagusi den kalitatezko zerbitzuak sortuz. Adinekoei
eta haien familiei ematen zaien
arreta integralaren beste zutabeetako batzuk laguntza-arloko prestakuntza, espezializazioa, etika eta
profesionaltasuna dira.
Emandako zerbitzuen bidez, adineko pertsonek eta haien senitartekoek izan ditzaketen arazoei soluzioa ematen zaie, eta zaintzen

profesionaltasuna bermatzen da
ahultasuneko edo/eta mendekotasuneko lehen sintomak agertzen
direnetik egoera konplexuenak konpondu arte.

 uskadiko adinekoentzako
E
zerbitzu soziosanitarioak
finkatzea
IMQ Igurco Euskadiko sektore soziosanitarioko erreferente gisa kokatu
da, diziplinarteko arreta bermatzen

duen medikuntzako, psikologiako,
erizaintzako, fisioterapiako, gizarte-laneko eta gerokulturaren arloko
profesional talde batek eskainitako
lehen mailako zerbitzuak eskainiz.
Martxan daramatzan hamazazpi
urte baino gehiagotan, akziodunek
61 milioi euro baino gehiago inbertitu dituzte azpiegitura sozialetan; horri esker, 500 lanpostu baino gehiago
sortu dira eta Bizkaiko milaka adinekori eta haien familiei arreta eman
ahal izan zaie.

riek publikoak, itunduak eta pribatuak dira.

IMQ Igurcok 30 milioi euroko fakturazioa izan du 2020an, 2.700 pertsona inguru artatu ditu eta 285.000
egonaldi baino gehiago izapidetu
ditu eguneko bederatzi zentrotan,
sei egoitzatan eta tutoretzapeko
apartamentuen sare batean kudeatzen dituen 1.258 plazetan; plaza ho-

2020an, IMQ Igurcok Kudeaketa Aurreratuko diploma lortu du, Euskaliten
kanpoko kontrastea gainditu ondoren.
Bestalde, IMQ Igurco Orue zentroak
arrakastaz berritu du pazientearen segurtasunari buruzko UNE 179003 ziurtagiria, eta Zorrozgoitik Libera-Care
Arauaren ziurtagiria lortu du.

IMQ Laguntza zerbitzuaren bitartez,
gainera, 1.372 kontsulta artatu zituen;
zerbitzu horrek sektore publikoan
zein pribatuan dauden soluzio soziosanitario guztien inguruko informazio eta aholkularitza integrala
eskaintzen dizkie adineko pertsonei
eta haien familiei; horrez gain, 644
etxebizitza artatu ditu tele-laguntza
zerbitzuaren bitartez.

1.372 kontsulta IMQ Laguntza zerbitzuan
285.000 egonaldi baino gehiago
1.258 plaza eguneko 9 zentrotan, 7 egoitzatan eta
tutoretzapeko apartamentuen sarean
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BILBOZAR
137 plaza

EGOITZAK
876 ohe

69

JOSÉ Mª AZKUNA
112 plaza

ZORROZGOITI
140 plaza

Gestión de concesión administrativa por 40 años

ARABA
90 plaza

FORUA
44 plaza

BFAREN EGUNEKO 9
ZENTROREN KUDEAKETA
332 plaza mendekotasuna
duten pertsona nagusientzat

ESTARTETXE
LEIOA
64 plaza

JARDUERAREN DATU NAGUSIAK

ZORROZGOITI
30 plaza

GALDAKAO
24 plaza

ONDARROA
25 plaza

UGAO
MIRABALLES
17 plaza

BILBOZAR
50 plaza

ALBOA
GETXO
30 plaza

1.909

2.007

313.595

285.805

77

41

1.659

1.372

TELE-LAGUNTZAKO BEZEROAK

524

644

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA

2019

2020

1.402

1.247

GERIATRIAKO KONTSULTA PRIBATUAK
IMQ LAGUNTZA KONTSULTAK

BIZKAIA

APARTAMENTOS
ORUE
50 plaza

SAN ADRIÁN
56 plaza

2020

URTEKO EGONALDIAK

ORUE
129 plaza

28 apartamentu

OTXARKOAGA
36 plaza

2019

ZAINDUTAKO PERTSONAK

UNBE
224 plaza

TUTORETZAPEKO
APARTAMENTUAK

ARABA		41
*Datuak 31 / 12n.

Zerbitzu zorroa
IMQ Laguntza: Zerbitzu soziosanitarioei buruzko informazioa eta aholkularitza
Tele-laguntza 24 ordu / 365 egun
Balorazio geriatriko osoa
Etxeko zaintza-plana
Suspertze Funtzionaleko Unitateak
Egoitza-zentroak eta eguneko zentroak
Geriatriako kontsultak
Paziente kronikoaren arreta
Bizitzaren amaierako zaintzak
Zainketa aringarriak
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BEZEROEN ZORROA BEZERO
MOTAREN ARABERA

2019

2020

434

451

27

25

TELE-LAGUNTZA

2019

2020

PRIBATUA

641

690

EGUNEKO ZENTROA

306

213

PUBLIKOA

761

598

EGOITZA

635

599

GUZTIRA

1.402

1.288

ETXOLAK

70

BEZERO AKTIBOAK
IGURCO KUDEAKETA
San Adrián
Leioa

98

2019

30

Galdakao

98

41
41

64
23

64

40
18
4028
1813
28
32
13
32
125

23

30

Otxarkoaga

139

Ugao

139

Aiboa

49

Ondarroa

49

IGURCO EGOITZA
SOZIOSANITARIOAK

133
133

125

108
108

Forua
Unbe

Araba
IGURCO ZENTRO
GERONTOLOGIKOAK

2020
109
18

Azkuna

Bilbozar

Bilbozar Eguneko Egoitza
Zorrozgoiti

Zorrozgoiti Eguneko
Zentroa
ORUE Egoitza

109

29
29

18
103
103
31
31

45
45

12
12

27

21
27 20
21 10
2024
10
24
99
99
41

116
116

107
107

41

Plaza pribatuak IMQ Igurcoren
eguneko zentroetan
Gero eta eskari sozial handiagoa
duen zerbitzua dela ikusita, IMQ
Igurcok Getxo, Leioa, Galdakao, Ondarroa, Ugao eta Bilboko zentroetan
eguneko arretako plaza pribatuak
eskaintzen dizkie 60 urtetik gorako
pertsonei, mendekotasun egoeran
egon edo ez. Hala, norberaren araberako arreta espezializatuko zerbitzuak eskaintzen zaizkie, astegunetan, hilabeteka, asteka edo egun
jakinetan, lanaldi osoan edo erdian,
garraioarekin edo garraiorik gabe.

Arreta espezializatuko
unitateen hazkundea
IMQ Igurcoko Suspertze Funtzionaleko Unitateak osasun arazo batetik
suspertzen ari diren eta berreskuratu dezaketen autonomiaren galera duten pertsonei zuzendutako

laguntza-baliabidea dira. 24 eguneko batez besteko egonaldiaren
ostean, pazienteak etxera itzultzen
dira, kasu bakoitzean lor dezaketen
autonomia mailarik gorena berreskuratuta.
Horretarako, zentroetako egonaldian, mediku geriatra bat buru duen
profesional-talde batek kasuaren diziplina anitzeko lanketa egiten du:
erizainak, fisioterapeutak, terapeuta
okupazionalak, psikologoak, gizarte
-langileak eta logopedak.
Gero eta paziente gehiago daude
oneratze funtzionaleko unitateetan.
Gainera, gora egiten jarraitzen du
geriatriako kontsulta pribatuen eskaerak. Kontsulta horietan, espezialistek euren zaintzetan eta bizitza
kalitatea hobetzen laguntzen diete
hainbat gaixotasun dituzten, kronikotasunerako joera duten eta, horren ondorioz, botika ugari behar dituzten 65 urtetik gorako pertsonei.
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Euskal tele-laguntza IMQren eskutik
IMQ Igurcoren tele-laguntza zerbitzua bakarrik bizi diren edo eguneko zenbait
ordu konpainia gabe igarotzen dituzten eta 24/365 egunetan talde profesional
batek lagunduta sentitu nahi duten pertsonentzat pentsatuta dago.
Zerbitzu horren bitartez, larrialdiren bat edo laguntza behar duen edozein egoera sortzen denean, arazoa konpontzeko behar diren baliabideak mobilizatzen
dira. Aski da botoi bat sakatzea talde teknikoa zurekin telefonoz harremanetan
jartzeko, egoera zein den jakiteko eta beharrezko protokoloa aktibatzeko, beharrezko segurtasuna eta lasaitasuna bermatuz.
Bestalde, IMQ, Tunstall Televida Zerbitzu Soziosanitarioak eta Egoitza-zerbitzuen
kudeaketa (Mondragon taldearena) enpresak osatutako ABEEa, BetiON Euskadiko Tele-asistentziako Zerbitzu Publikoa emateko lehiaketaren irabazlea izan da.
57.805 pertsonari eman zieten zerbitzua 2020an.

IMQ Laguntza, arreta eta aholkularitza
Doako zerbitzu hau bakarra da merkatuan, eta gure bezeroek asko estimatzen dute. Horren bitartez, adinekoei eta haien senideei euren bizitza kalitatea
hobetzeko erabakiak hartzen laguntzen diegu.
IMQ Laguntza zerbitzuak doako orientazioa eta aholkularitza ematen dizke
adinekoei eta haien senideei, sektore publikoan nahiz pribatuan dauden soluzio guztiak emateko (egoitzak, telelaguntza, etxeko laguntza, eguneko zentroak, etxebizitzen egokitzapena, apartamentu eta etxebizitza komunitarioak,
garraio egokitua…).
IMQ LAGUNTZAKEK ARTATUTAKO KONTSULTAK
EGOITZAK

2019

2020

419

133

SUSPERTZE FUNTZIONALEKO UNITATEAK

232

TELELAGUNTZA

522

461

ETXEKO LAGUNTZA

221

180

LAGUNTZA TEKNIKO MATERIALA

40

41

GERIATRIA KONTSULTAK

50

50

EGUNEKO ZENTROAK

56

43

351

232

1.659

1.372

BESTELAKOAK
GUZTIRA

Zerbitzu hori finkatuta dago, eta oso modu positiboan baloratzen da. Horri esker, erabiltzaileek, telefono-linearen bidez eta komunikazio eta informatika ekipamendu espezifiko baten bitartez, etengabeko arreta-zerbitzua izan dezakete
eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan.
Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonei eta mendekotasun egoeran edo
gizarte zerbitzuek aitortutako arriskuan dauden 65 urtetik gorakoei zuzenduta
dago BetiON zerbitzu publikoa. Desgaitasun intelektual, fisiko edo sentsorialen
bat eta edozein mailatako mendekotasun aitortua dutenei ere zuzentzen zaie
zerbitzua, eta baita gaixotasun mentala diagnostikatuta duten eta mendekotasun aitortua duten edo gizarte bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonei ere.
Telelaguntza zerbitzuaren bidez laguntzen diren eguneroko egoeren artean
hauek daude: etxean izandako erorketak, zorabioa adinekoengan, beren ekintzak kontrolatzeko zailtasuna eraginez, osasun arazoak eta bakardadea.

BETI ON

2019

2020

ERABILTZAILEAK 12-31n

55.851

57.805

ERABILTZAILEAK URTEKO

62.572

65.327

ZERBITZU ESKAERAK

12.640

9.397
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IV. Vicente San Sebastián Klinika
IMQ klinikek osasun pribatuaren
arloko Euskadiko azpiegiturarik
handiena osatzen dute. Espezialitate mediko eta kirurgiko guztiak,
erreferentziazko profesionalak eta
teknologia berrienak eskaintzen
dituzte; horri esker, gai dira bezeroei arreta mediko osoa eta integrala eskaintzeko, eta arreta hori
IMQ asegururik ez duten bezero

pribatuen esku ere badago. IMQ
Zorrotzaurre Klinika eta IMQ Virgen
Blanca Klinika sozietate unitate
beraren bi azpiegitura gisa daude
antolatuta, Vicente San Sebastian
Klinika sozietatearen bi azpiegitura gisa, alegia; funtzionamendu
jarraibide berberak dituzte, arreta pertsonalizatuan, egiaztatutako
kalitatean, abangoardiako teknolo-

%10

2020

%5
%3
%10

%82

%82

NEGOZIO-ZIFRAREN

IMQ BANAKETA
IMQ ARABERAKO
Aseguradoras (no IMQ)
Cias AseguradorasCias
(no IMQ)
Clientes privados Clientes privados
ERREHABILITAZIOA
Osakidetza
y resto Osakidetza y resto

LARRIALDIAK
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKOA
OSPITALERATZEA
MEDIKAZIO ONKOLOGIKOA

%15

%0
%3

%15

%0
%3

IMQ
A
 seguruetxeak (IMQ
ez direnak)
B
 ezero
pribatuak
%82

%82

O
 sakidetza eta
gainerakoak

2019

Hainbat laguntza-unitateren bitartez eskainitako zerbitzu-zorroa: Larrialdiak (Orokorrak, pediatriakoak,
ginekobstetrizikoak); Ospitalera-

tzea; Zainketa Intentsiboen Unitatea, Amatasun Unitatea, Onkologia (Medikoa eta erradioterapikoa);
Irudi bidezko Diagnostikoa, Laborategia, Endoskopia Aurreratuko
Unitatea; Eguneko Ospitale Mediko Kirurgikoa… Horrez gain, Kanpoko Kontsulten eremua ere badu,
espezialitate mediko eta kirurgiko
ugariri zerbitzua emateko.

Klinika erreferenteak teknologian,
segurtasunean, humanizazioan
eta asistentziaren kalitatean.

NEGOZIO-ZIFRAREN BANAKETA, BEZERO-MOTAREN ARABERA
%5
2019
%3

gian eta ondo egindako lanarekiko
profesionalen konpromisoan oinarritutako zerbitzu integrala, hurbilekoa eta eraginkorra emateko beren bezeroei.

2020

% 0,59

% 0,58

% 14,43

% 14,76

% 0,65

% 0,58

% 73,72

% 73,81

% 10,61

% 10,27
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IMQ Zorrotzaurre eta
IMQ Virgen Blanca Klinikak

ZORROTZAURRE KLINIKA

73

2019

2020

PAZIENTEAK

1.579

1.021

EGONALDIAK

2.341

2.291

71

62

124

120

OSPITALERATZEAK

10.813

11.073

EGONALDIAK

41.199

41.365

11.882

10.193

5.706

4.878

1.033

946

220

218

PROGRAMATUTAKO EBAKUNTZAK

9.238

9.543

ZIU

IMQ Zorrotzaurre klinika da Joint Commission International akreditazioa, mundu mailako ospetsuenetakoa eta zorrotzenetakoa, duen Euskadiko osasun-zentro pribatu bakarra. Halaber, kalitatearekin, segurtasun klinikoarekin eta arreta
-zerbitzuarekin erlazionatutako beste ziurtagiri ugari ditu, hala nola IDISen hiru
QH izarrak edo ISO 9001, ISO 14001 eta UNE 179003 arauak, besteak beste, eta
SEP ereduan, osasun-programa bikainean, ziurtatuta dago,.
IMQ Virgen Blanca klinikak, bestalde, I+G+B kudeatzeko arauak (UNE 166002)
eta Ingurumen Kudeaketarako araua (ISO 14001) egiaztatu ditu, IMQ Zorrotzaurre Klinikarekin bat eginez.
2019ko maiatzaren 31ko ebazpenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak aitortu zuen
IMQ taldeak, eta bere klinika eta zentroek Unibertsitate Ospitalea izateko baldintzak betetzen dituztela.

JAIOBERRIEN UNITATEA
PAZIENTEAK
EGONALDIAK
OSPITALERATZEAK, GUZTIRA

EGUNEKO OSP. MEDIKO-KIRURGIKOA
EGONALDIAK
EGUNEKO ONKOLOGIA OSPITALEA
EGONALDIAK
JARDUERA OBSTETRIKOA
ERDITZEAK GUZTIRA

IMQ VIRGEN BLANCA KLINIKA

2019

2020

OSPITALERATZEAK, GUZTIRA

ZESAREAK
JARDUERA KIRURGIKOA

OSPITALERATZEAK

3.194

1.697

EBAKUNTZA URGENTEAK

1.692

475

EGONALDIAK

9.477

4.144

EBAKUNTZAK GUZTIRA (PROGRAMATUAK+URGENTEAK) 10.930

10.018

EGUNEKO OSPITALEA
EGONALDIAK

KIRURGIA HANDI ANBULATORIOA
10.658

7.357

JARDUERA KIRURGIKOA
PROGRAMATUTAKO EBAKUNTZAK

ARTATUTAKO LARRIALDIAK
4.090

PEDIATRIAKO LARRIALDIAK

15

17

ARTATUTAKO LARRIALDIAK

EBAKUNTZAK GUZTIRA (PROGRAMATUAK+URGENTEAK)

6.184

4.107

GINEKOLOGIA ETA OBSTETRIZIA LARRIALDIAK

KIRURGIA HANDI ANBULATORIOA

3.017

2.390

ARTATUTAKO LARRIALDIAK

LARRIALDIAK
ARTATUTAKO LARRIALDIAK

3.621

51.309

38.844

21.646

13.267

4.041

2.888

76.998

56.307

LARRIALDI OROKORRAK

6.169

EBAKUNTZA URGENTEAK

3.232

LARRIALDIAK, GUZTIRA
13.372

8.376

ARTATUTAKO LARRIALDIAK
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V. Zerbitzu Klinikoak
Zerbitzu Klinikoen Dibisioak IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen Blanca klinikei
beren jardueretan laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkieten sozietate eta
zerbitzuak biltzen ditu. Zehazki, espezialitate hauekin lotutako sozietateak
sartzen dira.

Espezialitateak eta hauei loturiko
sozietateak
UROLOGIA
Insutek
NEFROLOGIA
Hemobesa
CARDIOLOGIA
Hemodinámica Vizcaya
ERRADIOLOGIA
CVSS Radiología Clínica
Grupo Scanner Bizkaia
Resonancia Magnética Bilbao
IMQ ANALISI KLINIKOAK
Anatomia Patologikoa
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VI. Zerbitzu Orokorrak
Zerbitzuen hainbat sozietate hartzen ditu barne, hauek dira garrantzitsuenak:

IMQ AMSA

Psikiatria eta psikologiako sozietatea.

IMQ AMSA
IMQ AMSA osasun mentalean aritzen den eta psikiatria eta psikologia arloan
30 urtetik gorako eskarmentuak bermatzen duen erakundea da.

CAT XXI

Telefono bidezko arreta-zerbitzu bati
euskarria ematen dion sozietatea.

GESTLAB

Ekitaldietan, etxebizitzetan, etab.
asistentzia sanitarioko soluzio globalak
ematen dituen sozietatea.

Diziplina anitzeko laguntza-taldea da, eta pertsonen bizitzako etapa guztietan
osasun mentala artatzen duten 100 profesional baino gehiago ditu: haurtzaroan
eta gaztaroan, helduaroan eta adineko pertsonetan. Horretarako, zerbitzu eta terapia espezializatuak eskaintzen ditu, hala nola arreta psikiatrikoa, psikoterapia,
taldekako, bikoteko eta familiako terapiak, berariazko programak eta abar.

VIDALIS- IMQ BIENSTAR

Osasun, gizarte eta ongizate zerbitzuekin
erlazionatutako sozietatea, ezarritako
zerbitzuei ematen die estaldura.

IMQ AMSAk zabaldu egin du elikadura-nahasmenduak (bulimia, anorexia…) dituzten adingabeentzako laguntza-eskaintza, eta berariazko programa bat sortu
du kolektibo horri arreta espezializatuagoa emateko.
2020an, eta osasun-krisiak eragindako egoerara egokitze aldera, kanpo-kontsulten zerbitzu osoa jardueraren ehuneko ehun modu telematikoan egiteko (bideo
-kontsulta/telefono bidezkoa) behar diren baliabide teknikoz hornitu da.
Bestalde, osasun mentalaren arloan osasun krisiak sortutako premiei erantzuteko berariazko programak ere sortu dira.
Batez ere, IMQ Igurcoko osasun-profesionalei eta klinikei laguntza emateko programa bat garatu da, pairatzen ari ziren laneko estresari, antsietateari eta abarri
aurre egiteko, eta, bestetik, COVID Ondoko dolua artatzeko programa bat diseinatu da, osasun-krisian maite zuten pertsona bat galdu duten pertsonentzat.

ARTATUTAKO PAZIENTEAK
KANPO KONTSULTAK

2019

2020

4.976

5.454

OSPITALERATZEA

358

308

EGUNEKO UNITATEAK

263

182

LARRIALDIAK

615

563

6.212

6.507

GUZTIRA
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CAT XXI

IMQ Bienstar

Bezeroari arreta emateko soluzio eta zerbitzu integralak eskaintzen ditu, eta, horretarako, hainbat kanal erabiltzen ditu: telefonoa, posta elektronikoa, formularioak eta click to call web bidez, SMS, fax, etab., IMQren contact centerra.

Plataforma digitalak aukera ematen die bezeroei nahiz bezero ez direnei aisialdiarekin, laguntza soziosanitarioarekin eta osasun-laguntzarekin zerikusia duten eta estaldurak barne hartzen ez dituen produktu eta zerbitzu osagarriak eskuratzeko.

Funtzio hauek ere betetzen ditu: IMQren 24 orduko larrialdi-zerbitzua koordinatzea, hitzorduak kudeatzea, gogobetetze-inkestak eta merkatu-azterketak egitea, edo telemarketin-ekintzak egitea bezeroaren eskura dauden aseguru eta zerbitzu berriak jakinarazteko. 2020an 842.000 dei baino gehiago
kudeatu zituen.

Eskuragarri dago www.imqbienstar.es webgunean, eta produktu eta zerbitzu
katalogo zabala du, prezio berezietan eta hornitzaile eta profesional kualifikatuek eta kalitateari eta konfiantzari dagokienez erreferentziazkoak diren zentroek bermatuta.

DEI-KOPURUA

2019

2020

BEZEROARENTZAKO INFORMAZIOA

253.617

243.571

PROFESIONALEN EDO/ETA ZENTROEN
AGENDEN KUDEAKETA

351.987

430.984

OSASUN LARRIALDIEN KOORDINAZIOA

39.803

44.195

BULEGOETAKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA

29.549

20.991

CLICK TO CALL + 900 ARRETA

43.657

40.097

IRTEERAKO KANPAINETARAKO TELE-MARKETINA

182.399

43.741

KUDEATZAILE PERTSONALA

8.181

7.460

BESTELAKO ZERBITZUAK

9.126

11.364

918.319

842.403

GUZTIRA

Zerbitzu hauek eskatzea klik bakarrera dago IMQ BienStar erabilita: enkarguak,
haurtzaindegia, informatika, adineko pertsonak etxean zaintzea, kirurgia estetikoa, protesi bat jasotzea edo era askotako etxeko beharrak konpontzea.
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GURE
KONPROMISOAK
COVID-19aren pandemia mugarri historikoa
izan da, eta, zalantzarik gabe, konpainia
guztien norabide estrategikoa markatuko
du. Bizi izan dugun egoera ezohikoan, IMQ
Taldeak ahalegin guztiak egin ditu erakunde
eskudun guztiekin batera lan eginez
aurrekaririk gabeko osasun-krisi
honetatik irteteko.

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | GURE KONPROMISOAK

78

Koronabirusari aurre egiteko bat eginda
Bezeroekin eta pazienteekin
Aseguruak, oro har, eta, zehazki,
IMQk, modu solidarioan erantzun
du planteatutako beharrei erantzuna emanez, nahiz eta aseguratu ezin den arriskua izan eta, beraz,

4.447

COVID-19 kasu
baieztatu edo
susmagarri

osasun-polizen estalduretatik kanpo egon.
Konpainiak milaka pertsona kalteturi eman die arreta, osasun-era-

239.269

zerbitzu
eta laguntza

11.805

proba
diagnostiko

11.322
larrialdi

4.600

enpresari arreta

2020ko martxoaren 14tik uztailera arte.

kundeen esku jarriz, eta arreta eta
zaintza eskaini die behar izan duten
pertsonei, bere giza baliabide eta baliabide tekniko eta material guztiekin, eta beste ekimen batzuk ere jarri

ditu abian bezeroei eta profesionalei
laguntzeko.
Oso bereziki, konpainiako profesionalek atsedenik hartu gabe lan egin
dute, buru-belarri eta konpromiso
osoz, nahiz eta haien eta euren familien osasuna arriskuan egon, mundu
osoarentzat COVID-19ak suposatu
duen eta oraindik ere suposatzen
duen antzeko ahalegin kolektiborako modu positiboan laguntzeko.
Aldi berean, gure bulegoak eta zentroak irekita izan ditugu, premiazkoa
eta atzeraezina izan den horri, alarma-dekretuaren salbuespenak osasun-erakundeei kolapsoaren aurrean
ahalbidetzen zien gauza bakarrari,
erantzuteko.

271.000 arreta,
zerbitzu eta proba
baino gehiago
pandemiaren
hilabete gorenetan.
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Osasun-jardueraren zifra nagusiak alarma-egoeran
2020ko martxoaren 14tik uztailera arte.

IMQ Klinikak (Zorrotzaurre eta Virgen Blanca): COVID-19ak eragindako 216 pertsona artatu dira, 7.003 larrialdi guztira, eta 3.532 PCR proba egin dira, baita
2.344 torax-plaka ere, proba diagnostiko esanguratsuenen artean.
Kontsulta anitzeko zentroak: presazko arreta presentziala eta telefono bidezkoa. Larrialdi anbulatorioko, laborategiko, erizaintzako eta erradiologiako zerbitzuak martxan egon dira 15.363 arretarekin; horietatik 4.585 aurrez aurrekoak izan ziren, eta 10.778 telefono bidezkoak.
IMQren koadro medikoa: gure zentroetako profesionalek, familia-medikuek eta gainerako espezialitate eta profesionalek 36.141 kontsulta egin dituzte telefono
bidez. Era berean, 752 txat mediko baino gehiago artatu dira eta 38 bideo-kontsulta egin dira.
Arreta psikologikoko eta psikiatrikoko zerbitzuak: anbulatorioko 197 larrialdi eta ospitaleko 67 larrialdi artatu dira, Ospitaleratze Unitatea irekita eta martxan
egon da, aldaketarik gabe, eta 68 ospitaleratze izan dira solairuan. Haur eta gazteen unitatetik 622 kontsulta telematiko eta helduen kontsultetatik 6.040
erantzun dira. Eguneko ospitalea itxita egon arren, zentsatutako 184 pazienteak era telematikoan artatu zituzten astero.
IMQko hortz-klinikak (Casilda Bilbon, Avenida Gasteizen eta Zurriola Donostian): 4.055 larrialdi eta 20-50 paziente-dei artatu zituzten.
IMQren errehabilitazio-zentroak: erditzea prestatzeko 36 ikastaro online eta errehabilitazio-medikuei egindako 5 eta 10 dei artean; horien zerbitzua ere martxan egon da larrialdietarako.
Eguneko zentroak eta IMQ Igurcok kudeatutako egoitzak: eguneko zentroek beren jarduera gelditu behar izan zuten alarma-egoera iragarri ondoren, baina horiek aldizkako jarraipena egin diete erabiltzaileei. Egoitzetan, bestalde, 600 egoiliar baino gehiagori etengabeko arreta eman diete, eta 48 koronabirus
kasu positibo edo susmagarri erregistratu dira. Bizkaiko Foru Aldundiarekin koordinatuta, koronabirus-unitate berezi bat ireki zen IMQ Igurco Unbe egoitzan,
COVID-19 50 paziente inguru izan zituena, IMQ Igurco Araba klinikak bezalaxe, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Araban paziente mota horiek artatzera bideratzea erabaki zuenetik.
IMQko Laneko Arriskuen Prebentzio Saila: 4.600 enpresa baino gehiagori eman zion laguntza eta aholkularitza. Jarraipena egin zien 4.083 langileri (COVID-19
kasu baieztatu, probable edo/eta posible), eta horien berrogeialdia ere kudeatu zuen. PCR probak eskatu zituen 5.929 langilerentzat, eta bereziki sentikorrak
edo/eta kalteberak ziren 6.530 pertsona baloratu zituen aldi baterako ezintasun-egoera eskaerarekin. Koronabirusarekiko esposizioagatiko arriskuaren 6.902
ebaluazio egin zituen, aplikatu beharreko araudiaren araberako berrikuspenekin eta kontingentzia-planekin, 22.484 aholkularitza pandemia dela eta, eta
kontingentzia-planen barruko protokolo sektorialak egin zituen.
Bezeroari arreta emateko bulegoak: arreta eta laguntza jarraitua eskaini zien 35.578 eskaerari (3.791 aurrez aurre eta 31.787 urrutitik edo digitaletan).
IMQren Call center-a: 105.289 telefono-eskaerari erantzun zien (9.787 larrialdi-zerbitzuetarako, 32.445 informazioa eskatzeko eta 63.057 profesional medikuekin
hitzorduak kudeatzeko).
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Birusa detektatzeko probetarako sarbidea
Ildo beretik, zerbitzu gehigarri gisa, birusa detektatzeko proba diagnostikoetara
sartzeko aukera ere eskaintzen du, betiere osasun-agintariek eskatutako baldintza guztiak betetzen badira. Konpainiak, halaber, sintomarik gabeko pazienteen
PCR (polimerasaren kate-erreakzioa) proba hartzen du bere baitan, proba edo
ebakuntza kirurgiko jakin batzuk egin aurreko baheketa gisa, eta hasierako test
azkarrak baino fidagarriagoak diren antigenoen test berriak gehitu dizkio eskaintzari.
Halaber, aseguru-etxeak, bere zentro eta laborategietako batzuen bidez, aukera
bat jarri du sintomarik ez duten pertsonek proba prezio txikietan egiteko aukera izan dezaten, azkar jakin ahal izateko gaixotasuna ote duten bidaia bat egin
aurretik, lanera itzuli aurretik edo sintomak dituen diagnostikatu gabeko pertsonaren batekin kontaktua izan ondoren.

 ure bezeroen eta pertsonen
G
segurtasuna bermatzeko neurriak
l

COVID-19aren aurrean jarduteko protokoloa IMQ Aseguruak-en

IMQk garatutako COVID-19aren aurreko jarduera-protokoloaren abiapuntua
Konpainiaren Negozioaren Jarraipen Plana da. Plan horren helburua negozioaren jarraipena bermatuko duen erantzun arin eta eraginkorra bermatzea da.
Kasu honetan, gainera, COVID-19aren krisiak dakarren arriskuaren ezaugarriak
direla eta, jarraitutasun hori segurtasun- eta osasun-baldintza ahalik eta onenetan gerta dadin zaindu nahi da, Konpainiako interes-taldeak kontuan hartuta,
eta arreta berezia jarriz bertako pertsona eta bezeroengan.
Jarduera-protokolo hori Aenorrek ziurtatu zuen 2020ko irailean, eta detektatutako arriskuetan oinarrituta, hainbat motatako neurriak jasotzen ditu, interes
-taldeen arabera aplikatu beharrekoak (bereziki, pertsonei eta bezeroei). Babes
kolektiboko neurri horiek, norbera babestekoak (NBE), antolamendukoak, prestakuntzakoak, informaziokoak eta komunikaziokoak edo araudikoak, beharrezkoak izan dira eta dira koronabirusaren hedapenari aurre egiteko gure bezeroen
arretarako bulego guztietan eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetako lantokietan.

l

IMQ Taldeko zentro medikoetan, kliniketan eta zentro soziosanitarioetan hartutako neurriak

Gure bezeroen segurtasuna, lasaitasuna eta konfiantza dira IMQren kezkarik
handiena garai hauetan; horregatik, gure instalazioak pandemiak eragindako
egoera berrira egokitu dira, birusaren hedapena saihesteko protokolo eta neurri
erabakigarriak txertatuz.
Gure ospitaleek, IMQ Zorrotzaurre eta Virgen Blanca Klinikek, informazioa, gomendioak, arauak... ematen dituen arriskuen mapa bat izan dute zentroko hainbat puntutan kokatua, pazientea uneoro jakinaren gainean egon dadin. Era
berean, pilaketak saihesteko protokoloak ezarri dira, eta soilik sarrerarako egokitutako gune bat eta irteerarako beste bat jarri dira, pazienteen arteko kontaktua
ahalik eta txikiena izan dadin.
Hitzordu-denborak ere zabaldu egin dira, itxarongeletan jende gehiegi egon ez
dadin. Zentro eta kliniketako kontsultei dagokienez, erabili ondoren, aretoak erabat desinfektatu dira.
Egoitzetako eta eguneko zentroetako segurtasunerako, IMQ Igurcok, alarma-egoera deklaratu aurretik ere, transmisioari aurrea hartzeko protokolo ugari izan
zituen, ebidentzia zientifikoari eta egoiliarren ezaugarriei egokitutako aldizkako
eguneratzeekin.
Gure koadro medikoko kontsultetan ere neurri espezifikoak ezarri dira, gure zerbitzu guztiek segurtasun osoa bermatzen dutela zaintzeko.
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Humanizazioa osasun-laguntzan
COVID-19aren pandemiak egoera berri batera egokitzea ekarri du, batez ere senideak
ospitaleetara sartzeko mugaren aurrean, eta baita profesionalak ospitaleratutako pazienteen erreferentziazko eta laguntzako pieza are gehiago izatea ere.
Pazienteen larritasun-, beldur-, ziurgabetasun- edo bakardade-sentimenduak “gainditzen” saiatzeko, COVID egoerara egokitutako Humanizazio Plan baten barruko ekimenak abiatu ditugu.
Ondorioz, humanizazio-estrategiak COVIDaren ondoz ondoko olatuetara egokitzen
joan dira. Azpimarratzekoa da asko ikasi dela lehen olatuaz; izan ere, Ministerioak
emandako gomendioek debekatu egiten zuten senideek pazienteei bisita egitea, eta
oso une larriak bizi zituzten, batez ere profesionalek bizitzaren amaierako egoeretan
emandako zainketetan.
Humanizazioaren ardatzen artean, COVIDera egokituta ekimen hauek aipa ditzakegu:

Humanizazioaren kultura, zeharkako ardatz gisa. Besteak beste, ziurgabetasuna, beldurra eta bakardadea ezaugarri dituen pandemia batean, profesionalek
rol are aktiboagoa hartu dute alta eman arte (lehen olatuan) bakarrik egon diren pazienteekiko elkarreraginean. Entzute aktiboarekin, komunikazio eraginkor
eta afektiboarekin, presentzia eta jarrera enpatikoarekin eta abarrekin lotutako
gaitasunak praktikan jarri dira. Uniformeak pertsonalizatu dira (COVID solairuetan pazienteak begi batzuk baino ez ditu ikusten “urpekaritzako” betaurreko batzuen atzetik). Inoiz baino gehiago, keinuak, hitzak, presentzia, izenarekin eta
karguarekin aurkeztea beti… gure profesionalen bidez bideodeiak egitea erraztea... pandemia honetako oinarrizko elementu bat izan dira. Txaloak, oihuak,
animoak... paziente bati alta eman zaionean, eta laztanak eta kontsolamendua
pazientea bakarrik hil denean.
Gizatasuna ZIUn, 2019az geroztik, arreta-eredu integral batean lan egiten da,
GZ-IU ereduaren arabera. Eredu horretan, Zainketa intentsiboen Unitate baten
eremu guztiak hartzen dituzten 400 estandar baino gehiago aurreikusten dira,
“gizatiarragoa” izan dadin, egitura-eremutik hasi eta eremu teknikoraino. Aurten,
ZIUa izan da, COVID solairuekin eta Larrialdietako Zerbitzuarekin batera, pandemia honek gehien “sufriarazi” duen zerbitzuetako bat. Segurtasun-protokoloak
aplikatzeaz gain, arretaren “pertsonalizazioa” funtsezkoa izan da pazienteak sendatzeko eta alta hartzeko.
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Gizatasuna ospitaleratzean, aurten, aurrekoetan baino gehiago, ospitaleratzea esperientzia emozionalki bizia izan da pazientearentzat eta haren senideentzat. Gaixoa urrun dago, askotan zalantzazko denbora tarte aldakor batean, bere ingurunetik, bere maiteengandik, bere lanetik... Ingurune ezezagun
batean zaurgarritasun-egoera batean dago. Gainera, ziurgabetasunak eragin
duen egoera hori eta ospitaleratzearen iraupena direla eta, antsietatea, nekea,
insomnioa eta pazientearen susperraldian eragina izan dezaketen beste sintoma batzuk sortu dira. Ahaideaz/laguntzaileaz ahaztu gabe; izan ere, zeregin
garrantzitsua du pazientearen ospitaleratzean, eta pandemiaren lehen olatuan “telefonoz konektatuta” egon da, baina ezin izan du pazientearen logelan egon. Horregatik, pazienteek hurbilago izan ditzaten, bideodeiak egin dira
pazienteekin egon ezin izan duten senideekin, besteak beste.
Gizatasuna pediatrian, helduen harrera-eremutik erabat independentea zen
harrera-eremu bat gaitu zen, eta zirkuitu garbiak-zikinak ezarri ziren, aplikazio-protokolo guztien arabera, pediatriako urgentzian haurrei egokitutako ingurune “animatua” bermatuz.
Gizatasuna erditzean, COVID protokoloetara egokitzeaz eta umea gurasoek
lagunduta egoteko erraztasunak emateaz gain (larruazala larruazalarekin
kontaktuan egoteko eta bularra emateko), formatu “birtuala”, jaio aurreko bisita egokitu zen, haurdun zeuden pazienteak eta haien bikotekideak Klinikaren
ingurura joan ez zitezen eta, horrela, COVIDaz kutsatzearekin lotutako arriskuak murrizteko.
Gizatasuna onkologian, pandemia gorabehera, aurrera egin da ONKOEXP
proiektuan. Proiektu aitzindaria da, eta paziente onkologikoek tratamenduan
duten esperientzia hobetzea du helburu.
Gizatasuna bizitzaren amaierako egoeran, fase terminalak hiltzeko prozesua
humanizatzea helburu nagusi izan behar baitu. Lehen olatuan, gure profesionalek (medikuak, erizainak, laguntzaileak...) bakarrik zeuden paziente askori
lagundu zieten prozesu horretan. Pandemiaren bigarren olatuaren ondorioz,
Bizitzaren Bukaerako Zainketa Batzordeak oraindik indarrean dagoen protokolo bat egokitu zuen, non COVID pazienteen senitartekoek pazientearekin egon ahal izango zutela bermatuko zen, eta baita harekin egon eta agur
esan ere, duelu horiek kudeatzeko beharrezko alderdi gisa. Segurtasun klinikoa zaintzeko eta kutsatzeko arriskua minimizatzeko, protokolo batzuk daude gure laguntza-langileek senideei laguntzeko eta norbera babesteko ekipamenduak jartzeko.
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Zerbitzu digitalak gure bezeroengandik gertuago egoteko
Azken urteotan IMQk digitalizazioaren arloan egindako ahaleginei esker,
osasun-krisiaren unerik gorenetan eta geroago ere, eskakizun goreneko
egoera arintzeko osagarri garrantzitsu eta baita alternatiba ere bihurtu ahal
izan dira.
Osasun-egoerari buruzko informazio zehatza emateko, eta prebentzio- eta
ongizate-aholkuak eta gaurkotasun-albisteak emateko, COVID-19ari buruzko webgune espezifiko bat ere sortu dugu, herritar guztientzat eskuragarri,
https:// coronavirus.imq.es helbidean.

Bezero ahulenei laguntza ekonomikoa ematea
Era berean, osasun-krisiak arlo sozioekonomikoan zuen eraginaz jabetuta,
kontratatutako polizen ordainagiriak atzeratzeko edo zatikatzeko aukera ere
xedatu dugu, batez ere langile autonomoen edo enplegu-erregulazioko espediente bat, kaleratze bat edo beren egoera ekonomikoari nabarmen eragin dion diru-sarreren murrizketa bat pairatu dutenen kasuan.
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Profesionalekin
Jabetuta profesional sanitarioek eta soziosanitarioek aurre egin behar izan
dioten estres-egoeraz, beldurraz, gainkargaz eta higadura profesionalaz eta
pertsonalaz, eta baita zeinen garrantzitsua den haien ongizate emozionala
babestea eta pandemiaren ondoriozko egoera latzari aurre egiteko moduan
gidatzea, IMQ Taldeak laguntza psikologikoko zerbitzu bat aktibatu du bere
profesionalentzat.
Zerbitzuaren helburua izan da profesionalei tresnak eta baliabideak ematea,
erantzun beharreko egoera zail eta ezohikoei aurre egiteko.

Profesional horiek beren paziente, erabiltzaile eta familiekin hainbeste aldiz erabiltzen duten “zaindu norberaren burua zaindu ahal izateko” esaldiari balioa
emateko, profesionalek psikiatra batek emandako arreta jaso ahal izan dute, eta
lehen ebaluazio eta orientazio terapeutiko bat egin da kasu bakoitzaren arabera:
lanketa psikoterapeutikoa, tratamendu farmakologikoa, etab.
Ondoren, laguntza psikoterapeutikoa behar izanez gero, espezialistetako batekin eman zaio hitzordua langileari, arreta telematikoa eman diezaion, batez ere, bideo-kontsulta edo telefono bidezko kontsulta bidez, beharrezko
maiztasunarekin.
COVID-19aren harira, profesional soziosanitarioen artean ohikoenak diren
nahasmenduen artean, honako hauek nabarmendu behar dira: dolu-erreakzioak pazienteek eta hurbilekoek izandako galeren aurrean, askatasuna galtzea, antsietatea, estres akutuaren nahasmendua eta trauma-osteko estresaren ondoriozko nahasmendua, norbera edo familia kutsatzeko beldurra,
etab.

Alarma-egoeran osasun-materialez hornitzen laguntzea

Laguntza
psikologikoko
zerbitzua,
profesional
sanitarioei eta
soziosanitarioei
COVID-19aren
inpaktu
emozionalari aurre
egiten laguntzeko.

Pandemia eta, batez ere, alarma-aldia erronka handia izan dira gure koadro medikoaren arreta-ereduan. Funtsezkotzat jotzen den sektore gisa, etengabeko aurrez aurreko arreta izan da Profesionalen Arretarako Bulegoaren
barruan, eta, aldi horretan, arreta hori medikuari laguntzera bideratu da,
egunerokotasun zailean, eta, batez ere, osasun-materiala ematera, bere lanbide-jardueran segurtasun handiagoa eman diezaion.
Hala, urritasun-garaian ekarpen desinteresatuekin eta hornitzaileekin izandako harremanak baliatu ziren gure koadro medikoari babes-maskarak eta
-pantailak emateko.
Azken emaitza gisa, Profesionalaren Arretarako Bulegoaren bidez 7.000
maskara baino gehiago banatu ziren, erdiak mezularitza bidez gure profesionalen kontsultetara zuzenean bidalita.
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Adinekoekin
Telefono bidezko laguntza eta aholkularitza
Garrantzi berezia hartu du, halaber, IMQk gure bezero zaharrenentzat abian jarritako laguntza-programak, haien
egoeraz interesatzeko, zalantzak argitzeko eta bereziki kaltebera den kolektibo horrek behar dituen zerbitzuak edo
aholkularitza emateko. IMQren kasuan, 13.000 pertsona baino gehiago hartzen ditu.

Ongizate psikoemozionala egoitzetan eta eguneko zentroetan
IMQ Igurcoko egoitzek eta eguneko zentroek prebentzio-neurriak ere izan dituzte adinekoen ongizate psikoemozionala babesteko, arreta berezia jarriz isolamenduaren ondorio negatiboetan; senideekin komunikazioa sustatuz
bitarteko alternatiboen bidez (bideo-deia) eta instituzionalizatutako adineko beste pertsona batzuekiko interakzioa
sustatuz, erreferentziazko laguntzaile batek koordinatutako pertsona-taldeak definituz, psikoestimulazioko, aisiako
eta animazioko jarduerak distantzia soziala zainduz egin ahal izateko, pertsona nagusi desberdinen eta zaintzaileen
arteko kontaktuak mugatuz. Arreta soziosanitarioa humanizatzeko berme gisa, senitartekoek gaixotasun aurreratuko edo sufrimendu psikoemozionaleko egoeretan laguntzea erraztu da.

Komunitatearekin konektatzeko Tour birtualak
Konfinamenduaren hilabeteetan, IMQ Igurco Zorrozgoitiko adinekoek beren hirian zehar bidaiatzeko ilusioarekin jarraitu ahal izan dute, egoitzan
instalatutako pantaila erraldoi interaktibo eta
ukimenezkoekin egindako tour birtualei esker,
horrela komunitateko kide izatearen sentsazioari
eusteko.
Ekimen horri esker, adineko egoiliarren memoria historikoa eta gaurkotasuna uztartu ahal izan
dira, baita haien bizi-esperientzia eta tour birtualak ere, eta, oro har, gauza berritzaileak eta motibagarriak egiteko gogo berriak garatu dira.

IMQ Igurco Unbek eta EHUk birgaitze fisikoko
programa berritzaile bat garatu dute egoitzetan
koronabirusa duten adinekoentzat
Koronabirusa duten pazienteei arreta emateko
IMQ Igurco Unbe zentro soziosanitarioan sortutako unitate bereziak, EHUrekin lankidetzan, ariketa fisikoak egiteko programa telematiko bat garatu du, egoitza desberdinetan dauden COVID-19ak
kaltetutako adinekoentzat, beren jatorrizko zentroetara itzuli aurretik funtzionaltasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko helburu nagusiarekin. Egoitza
-zentroko profesional-taldeak espazioa, materiala
eta parte-hartzaileen lekualdaketa kudeatu ditu,
parte-hartzaileen eta saioak zuzentzen zituzten
profesionalen artean ikusizko eta entzumenezko
komunikazio-bide egokia ezartzeko.

“Gutun bat daukat” programa
SARS-CoV-2aren kutsadurari aurre egiteko prebentzio-neurriek mugigarritasuna murriztu diete
herrialde osoko egoitzetan bizi diren adinekoei.
Pandemiak sortzen zuen bakardade-egoera horretaz jabetuta, IMQ Igurco Bilbozar zentro gerontologikoko profesionalek, Aldauri Fundazioarekin
lankidetzan, adinekoei auzoan bizi ziren gainerako pertsonekin harremanetan eta komunikazioan
jarraitzea ahalbidetuko zieten irtenbideak bilatzea
erabaki zuten. “Gutun bat daukat” korrespondentzia trukatzeko programaren bidez, egoiliarren
eskuz idatzitako posta-gutunek pertsonen arteko
harreman berriak sortu dituzte, eta ongizate, baliagarritasun eta zoriontasun sentimenduak sortu
dizkiete.
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IMQ Igurcok abian jarri du
COVID-19ko alerta goiztiarreko
programa aitzindaria, hiru egoitzatan
hondakin-urak aztertuz
Ebidentzia zientifiko baten arabera, COVID-19aren hedapenaren lehen etapetan
hondakin-uretan SARS-CoV-2a detektatzea estrategia garrantzitsua da populazio espezifiko batean infekzioaren adierazle goiztiar gisa erabiltzeko.
Hori dela eta, talde soziosanitarioak abian jarri du COVID-19aren alerta goiztiarreko programa aitzindari bat, hiru egoitzatako hondakin-uren analisi sistematikoaren bidez, koronabirusa detektatzeko infektatutako pertsonetan,
bereziki prebalentzia txikian edo sintomarik gabekoetan. Egiaztatutako eraginkortasun zientifikoko neurri bat da, ezarritako arauditik harago doana, eta
egoitzetan ezarritako prebentzio-neurri sorta handi bat indartzen duena, kutsatzeko arriskua ahal den neurrian murrizteko, infekzioarekiko talde zaurgarrienetako batean: adinekoak.
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Gure pertsonekin
Segurtasuna eta prebentzioa lan-ingurunean
Prebentzio-zerbitzu mankomunatuaren jarduera, aurten, barne prozeduren
aholkularitzan, informazioan eta sistematizazioan oinarritu da, COVID-19 kasuei
aurrea hartzeko eta aurre egiteko.

Egin dituzten jarduera nagusiak honela laburbil daitezke:
l

l

l

l

l

l

l

l

 arne-prozedura sistematizatzea, enpresen koordinazioekin lankideB
tzan, SARS-COV-2ak eragindako infekzio kasuen eta kontaktuen kontrola ziurtatzeko, lan-eremuen barruan.
 iurgabetasun-uneetan langileen arrisku-egoera ebaluatzea, enpresei
Z
prebentzio-gomendioak emateko, ebidentzia zientifiko eguneratuaren ildotik.
 aurgarritasunaren balorazioak eta prebentzio-ekintza espezifikoak
Z
gomendatzea langile horien aurrean.
 ransmisio-mekanismoei, kalteberatasun-egoerei eta prebentzio-neuT
rri orokor eta espezifikoei buruzko etengabeko online informazioa, eta
baita osasun-agintariek eta adituek indarrean dauden prozedura-dokumentuen eguneratzea ere.
 angileen zalantzak argitzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriei,
L
seinale eta sintomen ezaugarriei, alarma-klinikari, alta-irizpideei, aldi
baterako ezintasun-prozesuetako zalantzei eta abarri buruzko informazioa ematea.
 angile sanitarioen eta soziosanitarioen kontingentzia lan-istripu gisa
L
zehazten laguntzeko beharrezko dokumentazioa egitea eta bidaltzea.
 tengabeko komunikazioa osasun-sistema publikoarekin, kasuak eta
E
kontaktuak jakinarazteko eta identifikatzeko. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko eta Laneko Osasuneko agintarien bidez agindutako zeregin guztiak ezartzea, SARS-COV-2ak eragindako infekzioa goiz detektatzeko estrategiaren sarea zabaltzeko eta hobetzeko.
 aintza Kolektiboaren esparruan, zerbitzuaren lehentasuna honako
Z
hauetan oinarritu da: detekzio goiztiarra, isolamendua, diagnostiko-eskaera, kontaktuen kontrola eta jarraipena.
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Hurrengo grafikoan, modu bisualean, Osasuna Zaintzeko Unitatearen jardueretan izandako inpaktua erakusten dugu. Unitate horrek 655 kasu baino
gehiago kudeatu ditu COVID-19 Pandemiaren testuinguruan IMQ Taldeko
PZMko enpresetan.

COVID-19 pandemiaren kasuen kudeaketa
(martxoa-abendua 2020)

IMQ Taldeko PZM-ko Osasuna Zaintzeko Unitatea
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Kasuen kudeaketaren barruan sartzen da kasu susmagarriak baztertzea, harreman estuak baloratzea, proba diagnostikoak izapidetzea, jarraipen klinikoa egitea alta-irizpideak bete arte, eta enpresetako giza baliabideei buruzko informazio iraunkorra. Kudeaketan kasu komunitarioak eta kontaktu
komunitario estuak sartu ditugu, segurtasunez itzuliko direla ziurtatzeko.
Transmisio-bide espezifikoren batekin, osasun-produktuen edo/eta norbera
babesteko ekipamenduen erabilerarekin, aireztapenik gabeko espazioekin
edo zereginen antolaketarekin lotura posibleren bat identifikatu den kasuetan, prebentzio- eta antolamendu-neurriak doitzeko gomendioak bidali dira,
kutsadurak saihesteko edo/eta gutxitzeko.
Gure jarraipenean argi eta garbi erkidegoan hartutako kasuak eta kontaktuak sartzean, litekeena da lan-esparruko kasuak aurkezten dena baino zertxobait gutxiago izatea. Baieztatutako 214 kasu erregistratu ditugu guztira,
eta horien joera erkidego-mailako kasuen joeraren antzekoa da.
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Gure interes-taldeentzako balioa
Akziodunak
Akziodunak eta horien kudeaketa-organo delegatuak funtsezko
pieza dira konpainiaren garapenean
eta bilakaeran eta haren helburuak
eta ardatz estrategikoak finkatzeko
orduan.

ko konpainia handi batzuek baino
itzulera handiagoa ematea ahalbidetzen duen goranzko hazkunde-ildoaren barruan.

legoa), haiekin egiten diren bilerak
eta aldizkako jakinarazpenak eta urteko Batzarrak, erakundearen helburuak, ardatzak eta estrategiak ezagutzeko eta finkatzeko erabili daitezke,

eta unean uneko informazioa gardentasunez eta zorroztasunez jaso
daiteke, konpainiaren gobernu eta
jarduera ona behar bezala zaindu
eta kontrolatu ahal izateko.

INFORMAZIO GARDENA
Sociedad de Médicos IMQ 1.144 akziodunek osatzen dute, eta erakundearen ibilbidean zehar kudeaketa-eredu bereizgarria eraiki dute
beste aseguru-konpainia batzuenarekin alderatuta, hain zuzen ere jabetzan oinarritutakoa.
Berezitasun bat dago: konpainiaren
atzean medikuak daudela. Hori da,
zalantzarik gabe, IMQ gehien bereizten duen elementuetako bat, harreman bakarra, pertsonalizatua eta pazienteen premietatik hurbil dagoena
ahalbidetzen duelako.

ERRENTAGARRITASUNA
Akziodunei balioa ematea lehentasuna da IMQ Taldearentzat. Horretarako, errentagarritasun eta dibidendu handiena ematen saiatzen da.
2020an, halaber, akzioaren balioa
eta haren errentagarritasuna nabarmen hazi ziren, konpainiak lortutako
negozio-emaitza onei esker, Ibex-e-

IMQk bere akziodunekiko errespetuzko komunikazio-politika orekatua
sustatzen du, ezagutza, lankidetza
eta erabateko konfiantzazko harremanak sortzeko. Horretarako, konpainiaren kudeaketarekin eta jarduerekin erlazionatuta egin daitezkeen
proposamenei buruzko informazio
egiazkoa, eguneratua, gardena eta
simetrikoa jasotzeko hainbat bide
eta tresna jartzen ditu haien eskura,
gobernu korporatiboaren arauekin
bat etorriz.
IMQ taldeko gobernu-organoen eta
konpainiako akziodunen arteko harremana ahalik eta gardenena izan
dadin, taldeak konpainiaren bilakaerari, emaitzei eta kudeaketari buruzko informazio garrantzitsu eta zehatza ematen die aldian-aldian.
Akziodunek parte hartzen duten Batzorde eta Kontseilu sare garrantzitsuak, arreta zehatzera bideratutako
organoa (Akziodunen Arretarako Bu-

Erreferentziazko jabetza eredua, sendagilearen irudian
oinarritua
Gardentasuna, egiazkotasuna, zorroztasuna eta
simetria akziodunarekiko harremanean
Ibexeko enpresek baino errentagarritasun handiagoa,
balio-ekarpen handi gisa
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Bezeroak ardatz
IMQ Taldeak konpainiaren aktibo eta balio nagusitzat jotzen du bezeroa.
Kasu horretan, helburua ez da soilik ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea,
baizik eta haiekin izandako harreman edo interakzio bakoitzean harritzen
saiatzea.
Horrela, lan handia egiten da gure bezeroei, euren premiei erantzungo dieten
produktu eta zerbitzu berriak, teknologiaren ikuspegitik berritzaileak diren komunikazio-tresnak, kalitate egiaztatua, arreta zaindua eta pertsonalizatua eskaintzeko, eta, azken batean, bezeroak behar duen guztia pozik senti dadin eta
konpainia gero eta hurbilago senti dezan.

OSASUN-SARE ZABALENA
IMQren bezeroak euskal osasun pribatuko talde mediko handiena du eskura,
profesional adituen 2.400 kontsulta baino gehiagorekin eta horien artean aukeratzeko askatasun osoarekin, garrantzi berezia emanez familiako medikuari,
gure pazienteentzako osasun-kudeatzaile hurbilena eta erreferentea dela uste
dugulako.
Aldi berean, Euskadiko klinika eta zentro propioen sare zabalena du, beti konpainiaren apustu handia izan diren ekipamenduarekin, bermearekin eta asistentziaren kalitatearekin. Horien artean, nabarmentzekoa da IMQ Zorrotzaurre
klinika, Joint Commission International-ek, osasun-arloan munduko ospetsuenak, akreditatutako EAEko lehen osasun-zentroa, eta beste kalitate-egiaztapen
garrantzitsu batzuk dituen IMQ Virgen Blanca klinika. Hori guztia, hiru lurraldeetako bakoitzean espezialitate anitzeko laguntza anbulatorioa ematen duten
erreferentziazko beste instalazio batzuk ahaztu gabe: hortz klinikak, errehabilitaziokoak, kirol-medikuntzakoak, podologiakoak, adinekoentzako egoitzak, prebentzio-zerbitzuak, psikiatrikoak eta klinikoak.
Era berean, itunak ditugu EAEko klinika garrantzitsuenekin, eta Estatuan 1.200
zentroren bidez ematen dugu arreta, bai Espainian, bai nazioartean. Zentro horietako batzuk oso ospetsuak dira, hala nola Teknon Zentro Medikoa, Centro Klinika, Ruber Internacional Ospitalea, M.D. Anderson edo Dexeus Institutua, besteak beste.
Kalitatearen, profesionaltasunaren, arreta pertsonalizatuaren, arintasunaren eta
estaldura diferentzialak dituen teknologiaren aldeko apustu irmoa egin dugu,
eta horri esker eutsi diogu lidergoari euskal osasun pribatuaren esparruan, eta,
bereziki, gure bezeroen 20 urte inguruko fideltasun handiari esker.
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KALITATEA ETA SEGURTASUNA
l

 alitatearen eta Pazientearen
K
Segurtasunaren kudeaketa
IMQ Taldean

IMQ Taldeak Kalitatea eta Pazientearen Segurtasuna Kudeatzeko
Sistema du, estaldura modalitate
guztietan (osasun-asegurua, arreta soziosanitarioa, ikuskizun publikoak, hortz-zerbitzuak…) pazientearen/erabiltzailearen arreta-prozesu
guztietan laguntza bikaina, erabakitzailea, pertsonalizatua, eraginkorra
eta segurua bermatuz.
Ingurumenarekiko, berrikuntzarekiko eta punta-puntako teknologien
garapenarekiko konpromisoari ere
erantzuten dion Sistema.
IMQ Taldeak ospe handiko ziurtagiri eta egiaztapenen alde egiten
du, nazioan zein nazioartean, gure
bezeroen eta interes taldeen aurrean zentroek eta profesionalek
euren dimentsio guztietan ahalik eta kalitate-mailarik handiena
emateko duten konpromisoa agerian uzteko.
Taldeko enpresa guztiek modu koordinatuan lantzen dute Kalitatea Kudeatzeko Sistema eta, hala dagokionean, Pazientearen Segurtasuna
kudeatzekoa. Sistema horren esparruan, ziurtagiria duten zerbitzuen
urteko helburuen programa proposatzen da, prozesuetan parte hartzen duten langileei prestakuntza

emateko urteko planak ziurtatzen
dira, barne ikuskatzeak eta jarraipena nahiz egiaztapenak planifikatzen
dira, sistemaren aldizkako berrikuspenak egiten dira, gertaerak kudeatzen dira eta erantzuna ematen zaie
eta bezeroen gogobetetasuna aztertzen da.
Azken finean, helburua, etengabe
hobetzea xede duen kultura eta lan
egiteko modua ezartzea da; horretarako, helburuak eta ekintza planak
zehaztuko ditugu, emaitzak neurtu eta ebaluazioak egingo ditugu,

eta aldian-aldian jarraipena egingo
dugu.
l

Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Horregatik, taldeko enpresa guztiek euren Kalitatea Kudeatzeko Sistema egiaztatu dute, bezeroa ardatz nagusi duen ISO 9001
arauaren arabera.
Horrela, konpainia ezberdinen barruan
egiten diren prozesu guztiek edota
bakoitzean hartzen diren neurriek bezeroaren gogobetetzea lortzea dute

helburu. Aitorpen hori dute IMQ Aseguruak, IMQ Prebentzioa, IMQ Igurco,
IMQ AMSA eta CAT XXI-k, IMQ Zorrotzaurre eta Virgen Blanca klinikek, IMQ
Colón, IMQ Amarica, IMQ Zurriola zentro propioek, IMQ Doña Casilda podologia-klinikak eta IMQ Ajuriaguerra
zentroak.
Zentro berriak irekitzen diren heinean eredua zabaltzea da politika
orokorra, ireki diren azken zentroak,
besteak beste: IMQ Areeta zentroa,
2019an ziurtatua, IMQ Deustu zentroa, 2020an ziurtatua.
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l

Pazientearen Segurtasuna

IMQ Taldeak osasun-laguntza segurua, eraginkorra eta efizientea eman
nahi du. Horregatik, zentroek pazientearen segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa egiaztatu dute UNE
179003 arauaren bitartez. Arau horren helburua osasun-arretan beharrezkoa ez den kaltea jasateko arriskua ez egotea edo gutxieneko maila
onargarrietara murriztea da. IMQko
bi klinikak aintzatespen hori dute,
eta baita aipatutako zentro propio
guztiek ere.
Halaber, IMQren Gipuzkoako, Gasteizko eta Bilboko hortz klinikek,
hortz-zentro eta -zerbitzuetako kalitatea UNE 179001 arauarekin dute
egiaztatuta. Arau horrek osasun-zentroaren antolamenduari, instalazioei
eta ekipamenduei eta zerbitzua
emateko prozesuei aplikatzen zaizkien baldintzak ezartzen ditu.

torritako segurtasun-protokoloak
gure zentro guztietan modu arin
eta eraginkorrean txertatzea eragin duela. Zenbait ekimen, hala
nola eskuak garbitzea, isolamendu
-protokoloak (arnasa, tantak, kontaktua…), garbiketa-produktu eta
-sistemekiko zorroztasuna, besteak
beste, egiaztaturiko segurtasun klinikoko gure sistemetako elementuak ziren.
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tzeko sistemak UNE 166002 nazioarteko arauaren arabera egiaztatuta.
Arau horrek berrikuntza garatzen la-

guntzen duten berezko elementuak
definitzea, ezartzea, mantentzea eta
hobetzea ahalbidetzen du.

2020an, kanpoko ikuskatzaileek
(medikuek) COVID egoeran dauden
zentroetan aplikatzen diren segurtasun-neurri guztiak zorrotz alderatu
dituzte ikuskapenetan.
l

 este esparru batzuk: Ingurumena
B
eta berrikuntza

Pazientearen segurtasuna bilatzeko
konpromisoan, laguntza mediko azkar, seguru eta eraginkorra emateko konpromisoa berritzen jarraitzen
du IMQk, eta San Mames estadioan
bere jarduera profesionala gauzatzean berritu du Osasun Arriskuak
Kudeatzeko ziurtagiria, UNE 179003
arauaren arabera.

Ingurumenaren iraunkortasuna da
IMQren beste konpromisoetako
bat. IMQ Aseguruek eta IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen Blanca klinikek euren Ingurumena Kudeatzeko Sistema ISO 14001 nazioarteko
arauaren arabera egiaztatu dute.
Arau horrek baliabideen eta hondakinen kudeaketa optimizatzea,
jardueraren ondoriozko ingurumen eragin negatiboak murriztea
eta istripu-egoerekin erlazionatutako balizko arriskuak murriztea du
helburu.

COVID-19 pandemiaren urte honetan, azpimarratzekoa da gure
laguntza-zentroak
Pazientearen
Segurtasun Arauarekin egiaztatuta
egon izanak COVID egoeratik era-

Punta-puntako teknologien berrikuntzarako eta garapenerako interesa IMQ Aseguruaken eta IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen Blanca
kliniketan ere badago, I+G+b kudea-

l

l

l

l

l

l

l

l

Azterketak IMQ Zorrotzaurre Klinikan
IMQ Zorrotzaurre Klinikak 3. aldiz berritu du Joint Commission International, ospitaleko kalitate eta segurtasun klinikoaren arloan eskakizun
handiena eta nazioartean ospe handiena duen araua.
 alitatearen Kudeaketa Sistemaren ziurtagiria berritzea, ISO 9001:2015
K
arauarekin bat, IMQ Zorrotzaurre Klinikan.
 sasun Arriskuen Kudeaketaren eta Kontrolaren egiaztapena berritzea,
O
UNE 179003 arauarekin bat, IMQ Zorrotzaurre Klinikan.
I +G+B arloan UNE 166002 arauaren ziurtagiria berritzea, IMQ Zorrotzaurre
Klinikan eta IMQ Virgen Blanca Klinikan.
I ngurumen Kudeaketa Sistemaren ziurtagiria berritzea ISO 14001 arauarekin bat, IMQ Zorrotzaurre Klinikan eta IMQ Virgen Blanca Klinikan.
 aneko Segurtasun eta Osasun Sistemaren ziurtagiria, ISO 45000 arauaL
rekin bat, IMQ Zorrotzaurre Klinikan (2020an orain arte egiaztatutako
OSHAS 18000tik ISO 45000 araura aldatu da).
I MQ Zorrotzaurre Klinikak QH IDIS-en (QH***) hiru izarrak berritu ditu (sari
gorena).
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KALITATE EGIAZTATUA
Gure sozietateek, klinikek eta zentroek jasotako aintzatespen eta egiaztapen ugariek berretsi egin zuten, beste urte batez, IMQ Taldearen nortasunaren parte den
arretaren kalitatearen eta segurtasunaren aurreko konpromisoa.

IMQ ASEGURUAK

IMQ ZORROTZAURRE
KLINIKA

• Kudeaketa aurreratuaren euskal saria Bezeroak 2020 elementuan
• Euskaliten 2019ko Urrezko A MGAn
• ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
• ISO 14001. Ingurumena Kudeatzeko Sistema
• UNE 166002 I+G+B Kudeatzeko Sistema
• COVID-19ari aurre egiteko jarduketa-protokoloa
• Joint Commission Internationalen (JCI) 3. Egiaztapena
2020ko urtarrilean. Nazioarteko ospitaleko osasun-egiaztapen
ospetsuena
• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
• I SO 14001. Ingurumena Kudeatzeko Sistema
•U
 NE 166002. I+G+B Kudeatzeko Sistema
• ISO 45001. Laneko osasuna eta segurtasuna
•U
 NE 179003. Pazientearen segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa
•U
 NE 179006:2013 - Ospitaleetako osasun arretarekin zerikusia
duten infekzioak zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko sistema
• I SO 50001: Energia Kudeatzeko Sistema
•G
 KK/CEC (Gorputzez Kanpoko Kirurgia). Gorputzez kanpoko
kirurgiaren ebaluazio-ereduaren eta emaitza klinikoen
egiaztapena
•S
 EMES egiaztapena: Larrialdietako zerbitzuen asistentziaren
kalitatearen egiaztapena
•A
 itorpena: 2015,2016, 2017 eta 2018ko Best in Class Sarietan
finalista
• Irudi bidezko Diagnostikoaren Kalitatearen “Bikaintasuna”
zigilua. Erakunde ziurtagiri-emailea: Osasun Saila.
•Q
 H IDIS*** (Quality Healthcare) aintzatespena, IDIS
Fundazioaren arreta-kalitaterako bikaintasuna
•S
 EP Ereduaren ziurtagiria (2018)

IMQ VIRGEN BLANCA
KLINIKA

•P
 azientearen segurtasunaren DIAS akreditazioa. 2016.
• ISO 14001. Ingurumena Kudeatzeko Sistema
•U
 NE 166002. I+G+B Kudeatzeko Sistema
• I SO 50001: Energia Kudeatzeko Sistema

IMQ AMÁRICA
ZENTRO MEDIKOA

• ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
•U
 NE 179003. Pazientaren segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa

IMQ COLÓN
ZENTRO MEDIKOA

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
•U
 NE 179003. Pazientaren segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa

IMQ ZURRIOLA
ZENTRO MEDIKOA

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
• UNE 179003. Pazientaren segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa

IMQ ZURRIOLA
HORTZ KLINIKA

•U
 NE 179001. Kalitatea hortz-zentroetan eta -zerbitzuetan

IMQ AVENIDA
HORTZ KLINIKA
IMQ DOÑA CASILDA
HORTZ KLINIKA
IMQ AREETA
HORTZ KLINIKA
IMQ DEUSTU HORTZ
KLINIKA

IMQ DOÑA CASILDA
PODOLOGIA-KLINIKA

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema

IMQ AJURIAGUERRA
ERREHABILITAZIO Z.

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema

IMQ PREBENTZIOA

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
• I SO 45001 Laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko
sistemak

IMQ IGURCO

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema

IGURCO ORUE

•U
 NE 179003. Pazientaren segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa

IMQ AMSA

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
•U
 NE 179003. Ospitaleratutako pazientearen segurtasunerako
Arriskuen Kudeaketa (Santurtziko San Juan de Dios Ospitalea)

CAT XXI

• I SO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema

OSASUN LAGUNTZA
SAN MAMESEN

•U
 NE 179003. Pazientaren segurtasunerako Arriskuen Kudeaketa
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DATUEN SEGURTASUNA
IMQ Taldearen jarduera osasun-arloarekin erlazionatuta dago. Ondorioz, berau osatzen duten enpresek bereziki sentikorrak diren datuak tratatzen dituzte, osasun-datuak, besteak beste, eta horrek arreta handiagoa eskatzen
du datuen babesaren arloko arauak eta eskakizunak aplikatzean.
IMQ taldea erabat egokituta dago Datuak Babesteko Europako Erregelamenduaren (DBEO) eta Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren eskakizunetara.
Egokitzapen horren ondoren, eratu ziren hiru Segurtasun Batzordeen bidez
(IMQ Aseguruak, IMQ Igurco eta IMQ Zorrotzaurre eta Virgen Blanca klinikak), hainbat prozedura prestatu dira premia berriei erantzuteko, eta daudenak berrikusi dira, Europako Batzordeak eta DBEAk emandako jarraibideetara egokitzeko, beste ekintza batzuen artean.
Aurrekoaren osagarri gisa, IMQ Taldeko langileak prestatzeko eta kontzientziatzeko prozesua gauzatu da, negozio-sail edo -arlo bakoitzari egokituta.
IMQ Taldeak, DBEAk ezartzen duen proaktibitate-printzipioa betez, bere
prozesuak hobetzen jarraitu du, bezeroen datu pertsonalen osotasuna, erabilgarritasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten kalitate eta segurtasun estandar gorenei eusteko. Alde horretatik, 2020. urtean, IMQk datuak
babesteko arauak betetzeko hainbat politika sinatu ditu, eta UNESPAk sustatu ditu DBEArekin koordinatuta.
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KANAL ANITZEKO ARRETA
l

Arreta arin eta pertsonalizatua

IMQ taldeak arreta pertsonalizatu eta gogobetegarria ematen die bezeroei,
haiek nahi adina harreman-kanalen bitartez, gestioak egiteko eta zerbitzuak
eskaintzeko, informazio-eskaera orokorrak arin eta modu eraginkorrean bideratzeko, aseguruak kontratatzeko eta kexak eta erreklamazioak berandu gabe
bideratzeko.
2020an, IMQ Aseguruak-ek handitu egin ditu CRM sistemaren gaitasunak,
kontaktu digitalak izateaz gain, kudeaketa eta aukera komertzialak integratzeko (bulegoan, telefonoz edo posta elektronikoz), bezeroaren 360º-ko ikuspegia izateko eta harreman pertsonala eta digitala integratzen dituen zerbitzua eskaintzeko.
Halaber, telefono-kanala ere CRM erabiltzen hasi da aurreko harreman-puntutik bezeroen izapideak egiten jarraitu ahal izateko, bezeroaren esperientzia
hobetzeko eta prozesuak arintzeko.
2020An, kanal digitalen bidez jasotako arreta ez-presentzialei dagozkien
100.000 kasu baino gehiago erregistratu eta kudeatu dira.

GURE BULEGOAK

2019

2020

194.478

102.783

ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA

6:17

6:15

ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA

2:39

2:58

253.786

249.328

ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA

2:34

2:43

ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA

0:44

1:07

55.585

72.925

10.543

13.653

28.929

25.464

ARTATUTAKO BEZEROAK

DOAKO TELEFONOA
ARTATUTAKO DEIAK

ONLINE BULEGOA
ALTA HARTU DUTEN BEZEROAK
ESKATUTAKO BAIMENAK
KUDEATZAILE PERTSONALA
EGINDAKO KONTAKTUAK
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Arretarako bideak
GURE
BULEGOAK

IMQ Aseguruak-ek hiru euskal hiriburuetan ditu bulegoak, 6 bulego guztira; 30 arreta gune dituzte guztira, langile adituekin, jendearen arretarako ordutegi
zabalarekin eta gaitasunarekin, bai arlo komertzialean eta bai kontratatutako polizekin zerikusia duen zerbitzuan.

DOAKO
TELEFONO
ZENBAKIA

CATXXI sozietateak ordutegi zabalean (08:00etatik 20.0:00etara) kudeatzen duen gure Contact-Centerrek, bezeroek beren polizei buruz (estaldurak, mediku-taldea,...) egiten dituzten kontsultak ebazten ditu, eta haien baimenak, mediku aldaketak, kontua eta abar kudeatzen ditu. Halaber, IMQren produktuen inguruko merkataritza-interes ororen sarrerako atea izan daiteke.

LARRIALDIETAKO
TELEFONO
ZENBAKIA

ONLINE
BULEGOA ETA
IMQ APP-A

ZURE IMQ
KUDEATZAILE
PERTSONALA

IMQ
LAGUNTZAILE
BIRTUALA

JAKA URDINA

CAT XXI sozietateak kudeatzen du, eta gure bezeroen larrialdiei erantzuten die 24 orduz, urteko 365 egunetan.
Gure klinika eta anbulatorioetako zerbitzu espezifikoez gain, konpainiak gure Contact-Centerrera deituz eska daitekeen medikuntzako eta erizaintzako
etxeko arreta-zerbitzu jarraitua ere badu. Osasun arloko langileak laguntza behar duen pertsonaren etxera joaten dira, bizi den herria edozein dela ere,
behar duen arreta emateko.

IMQko bezeroa gure webgune korporatiboko gune pribatura sar daiteke, aseguruei buruzko hainbat eragiketa egiteko, online bulegoaren bidez. Baimenak
izapidetzea errazten du, ordainagiriak kontsultatzea, koordinaketak, hitzorduak, ziurtagiriak, datu-aldaketak, familiako medikuaren aldaketa, eta bezeroak
IMQ aseguruekin edozein leku, ordu eta gailutatik egin behar dituen kudeaketa guztiak.
2020an, berritasun gisa, bezeroek jasotako baimen eta laguntzei buruzko informazioa hobetu dugu, polizaren kontu-aldaketa automatizatu dugu eta online hitzordua duten zentro/profesionalen kopurua handitu dugu.

Bezeroentzako arreta-zerbitzu pertsonalizatuagoa eta hurbilagoa emateko asmoarekin, “Zure IMQ kudeatzaile pertsonala” sortu dugu; osasun-aseguruen
merkatuan irudi berritzailea da eta gure aseguru-etxeak ezarri du lehendabizi.
Irudi horrekin, lasaitasuna, fidagarritasuna eta erosotasuna ekarriko dituen bezeroarentzako arretaren kontzeptu berria bilatu da. Zerbitzu hori guztiz
doakoa da, kudeatzaile pertsonalizatua esleitzen zaie gure bezeroei, IMQn osasun-laguntzako asegurua erabiltzeko erreferentziazko harremana izan dezaten, on line bulegoa erabiltzeko euskarri gisa, bezeroari planteatzen zaizkion gaiak edo zalantzak argitzeko edo administrazio-izapideak egiteko.

Eraldaketa digitalaren prozesuaren barruan, IMQk arreta digitaleko kanal berri bat jarri zuen 2019an, webgunearen eta Online Bulegoaren bidez eskuragarria, lead-ak atzeman eta kualifikatzeko, eta bezeroen zalantza ohikoenak laguntzaile birtual baten bidez (chatbot) argitzeko, hain zuzen ere, kontsulten %
70 baino gehiago ebazten duena. Kontsulta konplexuagoetan pertsona batek artatzeko aukera dago eta IMQren bezeroek bilatzen duten tratu pertsonalizatuari eustekoa.

Figura horrek egonaldi atsegina bermatu nahi du, edozein gorabehera edo deserosotasun gertatzen denean berehala identifikatuz (idatzizko kexa edo
erreklamazioaren aurretik), gure aseguratuentzat balio diferentziala duen erantzun arina emanez. IMQko langileak dira, IMQko asegurudunak IMQ Zorrotzaurre klinikako gelan bertan bisitatzen dituztenak ospitaleratze batean, eta horrek gure lehiakideen gainetik dagoen kalitatezko zerbitzua ematen lagunduko dien eguneroko informazioa jasotzeko aukera ematen du, IMQko osasun-aseguruari balioa emanez.
Definitutako atazek klinikan ingresatutako IMQko aseguratu guztiak bisitatzea eta edozein administrazio-prozesuren aurrean laguntzea eskatzen dute
(zalantzak, baimenak ematea, senideekin harremanetan egotea, CZko kutxan ordaintzea...).
COVID19 dela eta, ezinezkoa izan da urtean zehar aseguratuei gela arruntean bisita egitea mantentzea, eta IMQ Zorrotzaurre klinikan dagoen Bezeroaren
Arretarako bulegotik eman da laguntza.
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BEREIZTEA ETA BEZEROEN ESPERIENTZIA
2020. urtean, gure bezeroek gurekin bizi duten esperientzia hobetzeko lanean jarraitu dugu, konpainiaren helburu estrategikoetako bati erantzunez.
Haien gogobetetzea hobetzeaz gain, bezero horiek beren itxaropenak gainditu eta gure balio-proposamenean duten konfiantza sendotu dezaten lortu nahi dugu. IMQren bezeroaren bidaiarekin erlazionatutako NPSa 36,6koa
izan da 2020an, eta gogobetetze-indizea 8,52 izan da. Arreta medikoarekin
erlazionatutako interakzio-puntua nabarmentzen da batez ere: 40ko NPSa
(2019koa baino 3,4 puntu handiagoa) eta 8,79ko gogobetetasuna. Horrela,
emaitza hori sendotu egin da, nahiz eta COVID-19aren osasun-krisiak markatutako urtea berezia izan.
2020an zehar, hainbat lantalderekin lanean jarraitu dugu, interakzio-puntuak aztertzeko, hobetzeko eta berritzeko. Adibidez, baja-prozesuan, prestazioa gutxien erabiltzen duten bezeroentzako balio-proposamen berri baten
garapenean, alta-prozesuan edo bezero digitalaren bidaiaren esperientziaren berrikuspenean eta kanal digitaletan lan egin dugu.
Hori guztia, abian den ahots-programatik lortzen dugun feedbackari esker,
non gaur egun 16 inkesta aktibo ditugun. 2020an 469.781 inkesta egin ziren
eta 40.948 iritzi baino gehiago bildu ziren.
Aipagarria da, gainera, close the loop-aren bidez egiten den ahalegina, konpainiarekin arazoren bat izan duten edo esperientzia ez oso gogobetegarria
bizi izan duten bezeroekin zuzenean jardunez. 2020an 650 bezero baino
gehiagorekin jarri ginen harremanetan.
Barneko kultura-planaren barruan, barne-mailan kontzientziazio-ekintzak
garatzen dira erakundeko pertsona guztientzat, kultura bezero-zentrista helarazteko helburuarekin. Garrantzitsua izan da Bezeroaren Esperientziaren
blogean egindako ahalegina. Konpainiako pertsonek dute horretarako sarbidea, eta Intraneteko gunerik ikusienetako eta bisitatuenetako bat bihurtu
da. Era berean, IMQ Aseguruak-en bezeroak definitzen dituzten 4 arketipoak
definitu dira, haien azalean jartzea eta haien beharrak eta itxaropenak hobeto ulertzea ahalbidetzen digun lan-tresna gisa.
Era berean, bezeroari arreta emateko gure kodeak bilakaera izan du 2019ko
amaieran egindako mistery shopping-aren emaitzen ondoren, eta arreta

-mota berri baterantz jo dugu. Gure bezeroei esperientzia bereizgarria eskaintzeko funtsezkoak diren alderdietan jarri nahi du arreta estilo propio horrek, erakunde gisa defini gaitzan.
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GERTAKARIEN KUDEAKETA
Gorabeherak kudeatzeko taldearen ardura da gure aseguratuek bidaltzen
dizkiguten kexa, erreklamazio, iradokizun eta esker onei erantzutea, eta
etengabe lan egiten du erantzun horiek ahalik eta egokienak eta pertsonalizatuenak izateko eta erantzuteko denborak murrizteko.
Konpromiso horren ondorioz, erantzun-denboraren batezbestekoa 5,69 egunekoa izan da 2020an, 2019an baino % 9 txikiagoa (orduan 6,23 egunekoa
izan zen). Denbora horiek legez ezarritako gehieneko epea (2 hilabete) eta
IMQ atxikita dagoen UNESPAren erreklamazioen barne-ebazpenerako Jardunbide Onen Gidan ezarritakoa (hilabete 1) baino askoz ere laburragoak
dira.
Gure asegurudunek zer pentsatzen duten zuzenean jakiteko helburuak, gorabeherak egunero konpainiaren Zuzendaritza Batzordearen iritzipean jartzera eramaten gaitu.
Urtero, gainera, urteko memoria egiten da, eta horren datuak Aseguruen eta
Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusira bidaltzen dira.

KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK
KEXAK
ERREKLAMAZIOAK

2019

2020

554

772

924

1.097

1.478

1.870

2019

2020

ESKER ONAK

32

29

IRADOKIZUNAK

36

34

GUZTIRA

68

63

GUZTIRA
BESTE ESPEDIENTE BATZUK
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Gure hornitzaileekin
IMQ Taldeak arrakasta izatea eta emaitzak lortzea bere hornitzaile sareak baldintzatzen du, neurri handi batean. Sare horrek bi esparru handi ditu:
l

l

 atetik, erakundearen interes talde garrantzitsu eta estrategikoak diren
B
laguntza-hornitzaileak. Multzo horretan sartzen dira medikuntzako gure
profesionalen taldea, itunpeko klinikak eta zentroak, espezialitate jakin
batzuei atxikitako sozietateak, protesi enpresak, osasun-garraioa eta abar.
Funtsean, gure bezeroei zerbitzu segurua, fidagarria eta ahalik eta kalitatezkoena ematen laguntzen diguten hornitzaileak.
 ta bestetik, IMQ Taldearekin eskuz esku eta helburu komunak lortzeko
E
konfiantzazko harremanarekin lan egiten duten gainerako hornitzaileak.

IMQ Taldeko profesional medikoak dira enpresako motor handienetakoa, eta
euren profesionaltasunak, inplikazioak eta bezeroekiko tratu arretatsuak nabarmendu behar dira.
Gaur egun, 1.700 profesional baino gehiago ditugu, laguntza esparru guztietako 2.400 kontsultategi baino gehiagotan, hiru euskal lurraldeetan banatuta, eta
denen artean IMQ Taldearen bezeroei kalitatea eta banakako arreta ziurtatzen
diete. IMQ Taldearen koadro mediko eta kliniko zabalak, eta espezialitateen eta
geografiaren araberako osaerak bezeroei aukera ematen die abangoardiako medikuntzarako sarbide erosoa eta arina izateko.
Beste aseguru enpresa batzuen aldean, Bizkaiko zerbitzu medikoen jabe eta
aldi berean hornitzaile izate bikoitza da gure bezeroek ondoen baloratzen duten ezaugarri bereizleetako bat.

BIZKAIA
ALAVA
GIPUZKOA
GUZTIRA

2020an, Profesionalaren Arretarako Bulegoak, konpainiarekiko harreman-eremu
guztietan profesional medikoari arreta emateaz arduratzen denak, alde batetik,
ingurune gero eta digitalago bati arreta emateko eraldaketa sendotzera bideratu ditu bere ahaleginak eta, bestetik, hobetzen eta balioa ematen jarraitu du,
merkatu horretan paregabea den konpainiaren eta medikuaren arteko harreman- eta arreta-ereduan.
Egindako kudeaketa-kopuruak hazkunde handia izan du, batez ere teknologia
berriak sartu direlako, eta garrantzi handia hartu du preskripzio digitalerako tresna berriaren erabileran emandako laguntzak.
Horri gehitu behar zaizkio tresna eta prozesu finkatuen ondoriozko zalantza, gorabehera eta erreklamazioen gaineko atazak eta ebazpenak, hala nola Profesionalen Extraneta, jardueraren transmisioa edo ordainsari medikoen likidazioa.

PROFESIONAL SARE ZABALENA

IMQ-KO PROFESIONALAK

ARRETAN ETA GERTUTASUNEAN HOBETZEN

2019

2020

1.193

1.105

221

214

425

407

1.839

1.726

EGINDAKO KUDEAKETAK

2019

2020

35.886

37.060

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | GURE KONPROMISOAK

Administrazioarekin
Erakunde guztiekin egiten dugu lan,
publikoekin batez ere, proposatutako helburuak lortzeko eta lege-, ekonomia- eta gizarte-arloko eskakizunei erantzuteko.
Osasun Saila
Osakidetza
Diputazioak
Udalak, etab.

Horien artean, indarrean dagoen
araudia zorrotz betetzea, euskal gizartearekin eta gure ingurunearekin
inplikatzea, eta lankidetza publiko
-pribatuko mekanismoak ezartzea
daude.
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Aliantza nagusiak
Sinergiak sortuz gure bazkideekin ezartzen ditugun aliantza estrategikoei esker,
estaldura eta osagarritasun handiagoa lortzen dugu, eta, aldi berean, ezagutza
aditua partekatzen dugu. Azken helburua gure ingurunean aberastasuna sortzea da.
Epigrafe honetan IMQ Taldearen aliatu estrategiko nagusiak azpimarratzen ditugu:

l

l

 egurCaixa Adeslas, gure aseguru-etxearen aliatua eta bazkidea da. OsaS
sunaren arloan estatu mailako lider den enpresa baten lankidetza eta esperientzia daukagu harekin. Estatuko beste tokietako gure laguntza-eskaintza osatzen du eta gure bezeroen esku 40.000 profesional baino
gehiago jartzen ditugu.
 utxabank: Euskadiko finantza-entitate nagusia; osasun-aseguruak
K
eta osasunekoak ez diren beste arlo batzuetako aseguruak merkaturatzeko akordioa berritu dugu; hala, gure zerbitzu-eskaintza zabaltzen
diegu bezeroei.
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Gure pertsonekin
IMQ Taldean proiektu eta agertoki erakargarriak eraikitzen jarraitzen dugu, eta
horietan gure taldeen talentua hazten ari da, eta, aldi berean, ingurune arduratsuan egiten dugu lan, kontuan hartuta, besteak beste, bizitza profesionalaren
eta pertsonalaren arteko oreka. Gure erakundea, 2020-12-31n, 2.551 pertsonak
osatzen zuten, eta horietatik 2.241 11/2018 Legeak xedatu eta memoria honek
zehaztutako irismenean daude. Lantaldeari buruzko % 90etik gorako informazioa biltzen ari gara, taldeko 23 enpresena. Horien sozietate-partaidetza garrantzitsua da eta haien identifikazioa Irismenean agertzen da. (Ikus I. taula: “Iraunkortasun Memoriaren perimetroa osatzen duten enpresak”).
Aurten, pertsonen atala are eta garrantzitsuagoa da. Pandemiak erakutsi digu,
beste behin ere, zenbaterainoko garrantzia duten gure jarduerek gure jarduera-esparruetan (osasuna, soziosanitarioa eta prebentzioa), eta langileek erakutsi
dute, beste behin ere, bezeroarekiko konpromisoa, profesionaltasuna eta zerbitzua. Gure pertsonen segurtasuna eta osasuna zaintzeko antolaketa-mailako
erronkaz betetako urtea izan da, ziurgabetasun-prebalentzia, baliabide-eskasia
eta zailtasun larriak dituzten inguruneetan. Egoera horrek eragin handia izan du
memoriaren kapitulu hau osatzen duten adierazle batzuetan, eta nabarmendu
egingo ditugu.

ENPLEGUA
Enpleguaren arloan dituzten helburuak zehazteko erreferentzia gisa balio duten
Taldeko sozietateetan lan-harremanak arautzen dituzten jarraibideak sartu ditugu:

l

l

l

l

l

Langileen lan-bermeei eta egonkortasunari eusten laguntzea.
 aneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten alderdiak
L
sendotzea.
 tengabeko ikaskuntza ziurtatzea eta, horretarako, negozio-estrategiaE
ren eta norbanakoaren trebetasun eta gaitasunen garapenaren araberako prestakuntza-planak antolatzea.
Enplegua lortzeko aukera-berdintasuna sustatzea.
 arapen profesionala errazten duten programa eta jardunbideak gehiG
tzea eta zabaltzea.

Oro har, enplegu egonkorra dugu. 2.241 langiletatik 1.546k kontratu mugagabea dute
eta 641 aldi baterakoak dira. 102-8 eta 405-1 adierazleetan lantalde osoaren zifrak
islatzen dira, hauen araberako banaketarekin: talde profesionalak, kontratuaren eta
lanaldiaren tipologia, sexuaren eta adin-segmentuen araberako banaketa, eta baita
zuzendaritza-batzordeko eta administrazio-kontseiluko aniztasuna ere.
Sozietate guztiek partekatzen dituzten printzipio eta helburu orokorrekin batera, badira enpresaren negozio-eremuekin erlazionatutako jardunbide desberdinak, eta honako hauek dira nagusiak: aseguruen esparrua, kliniken esparrua
(klinikak eta kliniken esparruko enpresak), esparru soziosanitarioa (Igurcoren
eguneko zentroak eta adinekoentzako egoitzak), prebentzio-esparrua eta konpainiarekin erlazionatutako beste zerbitzu batzuk.
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Jardunbide eta programa espezifikoen aniztasun horrek pertsonen premietara
egokitzea aukera ematen digu, negozio-esparru desberdinetan eta helburu eta
plan estrategiko independenteekin, konpainiaren berezko balioekin partekatutako ikuspegiari eta xedeari eutsiz.
IMQ Taldearen lan-harreman kolektiboak garatzean kontuan hartu beharreko
garrantzi bereziko puntuak daude. Puntu horiek, jarduera eta negozio-unitate
bakoitzera egokituta, hauetan laburbil daitezke:
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Horrela, IMQ Aseguruetan kapitulu honetako gaiekin erlazionatutako bi ekimen
jorratu dira: kode etikoa eta ordainsarien politika.
IMQ Aseguruen Kode Etikoa haren gobernu korporatiboaren sistemaren parte
da, eta Arauak Betetzeko Batzordeak eta haren administrazio-kontseiluak onartu zuten 2016ko martxoan. Langileen jokabidea printzipio hauen arabera zuzentzen dutela bermatzea du helburu:
l

Legeak eta arauak betetzea

Lan-baldintzak zehaztea

l

Errespetua

l

Lan-erregimena, lanaldi modalitateak, ordutegiak eta abar arautzea.

l

Zintzotasuna eta gardentasuna

l

Soldata-egitura, osagarriak eta gastuak ezartzea

l

Konfidentzialtasuna

l

Eskaintzen diren gizarte-onurak zehaztea

l

Bikaintasuna eta profesionaltasuna

l

Gizarte-erantzukizuna

l

l

 orberaren bizitza eta familiakoa bateragarri egitea errazteko
N
jarraibideak ezartzea.

Gainera, negozio-unitateetan pertsonei buruzko politiken gaineko beste garapen zehatzagoak daude.

Errespetuaren printzipioari dagokionez, erakundeak bere langileei dagozkien arloetan hartutako konpromisoari buruzko artikulu batzuk azpimarratuko ditugu:
1. 8 art.:	“Diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna eta garapen profesionala”
2. 9 art.: “Lan-bizitza eta familiako bizitza bateragarri egitea”
3. 11 art.: “Laneko segurtasuna eta osasuna”
4. 12 art.: “Pertsonak aukeratzea, ebaluatzea eta promozionatzea”
Sozietatean langile berriak sartzeko izapideetako bat izateaz gain, langile berriak hartzeko planaren parte ere bada.
Arauak Betetzeko Batzordearen bitartez ziurtatzen da Kodea aplikatzen eta betetzen dela eta, betiere, salatzailearen immunitatea zaintzen da, baita salaketa
dela eta egindako ikerketan Kode Etikoa edo beste arauren bat ez dela urratu
ondorioztatzen bada ere.
IMQ Aseguruen ordainsari-politika ere aseguru-erakundearen gobernu-sistemaren parte da eta ordainsarien inguruko betekizunak ezartzea du helburu, jarduera egoki eta zuhur kudeatzeko eta, era horretan, arrisku gehiegi hartzea sustatzen duten mekanismoak eragozteko.
Politika hori ezarriz, langile-kolektiboentzat balioa sortzea eta erakunde osoaren
epe luzerako interesekin bateratzea bilatzen dugu.
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Halaber, erakundeko kolektiboen ordainsari-politiken gainean Administrazio
Kontseiluak, Batzorde Betearazleak eta Pertsonen Garapenerako Zuzendaritzak zer eskumen dituzten ezartzen du. Ordainketa prozesuan ez dute kanpo-aholkulari espezializatuek parte hartzen.
Orokorrean, zuzendaritza taldeko kideen eta oinarrizko funtzioen kolektiboan,
hauek konbinatzen ditugu: alde batetik, funtzioa eta erantzukizun-maila saritzen dituen soldata finkoa; eta bestetik, helburuak lortzea (konpainiaren helburu orokorrak eta negozio-unitate edo atal bakoitzeko helburu bereziak) saritzen duen ordainsari aldakorra.
Talde profesional bakoitzeko ordainsari-mailak aplikatu beharreko lan araudiaren
arabera zehazten dira eta aplikatu beharreko hitzarmen eta akordio kolektiboak
errespetatzen dira. Adinak ez du inola ere baldintzatzen pertsonaren ordainsaria.
l

2020ko ekintza espezifikoak

103

Konpainian hainbat fasetan egiten dugu lan, gure enpresarekin bat egin nahi
duten profesionalak erakartzeko eta hautatzeko. Gure marka pertsonak erakartzeko, biltzeko eta hautatzeko elementu bereizle gisa zaintzen dugu, eta integrazio eta harrera prozesua jardunbide desberdinekin zaintzen dugu, negozio-inguruneen arabera.
2018az geroztik, kanpoko talentua erakartzeko eta barneko talentua garatzen
laguntzeko tresna korporatiboa dugu. Tresna hori gure webgunean eta intraneten dago eskura, eta aukera ematen du unitateen enplegu-aukeretara iristeko.
2020an, 112 lan-eskaintza argitaratu ditugu.
Ekitaldi honetan garatzen ari garen jardunbide hauek nabarmentzen ditugu,
pertsona berrientzako konpainia erakargarria dela ziurtatzeko:

l

Konpainiako pertsonen talentuaren kudeaketa gure bezeroei eskaintzen diegun
zerbitzuaren gakoetako bat da, eta, ondorioz, baita gure iraunkortasunarena ere,
epe luzeko emaitza lehiakorretan eta jasangarrietan.

l

l

l

 ankidetza-hitzarmenak tokiko unibertsitate ospetsuekin. Erizaintza
L
arloan, akordioak ditugu EHUrekin, San Jorge Zaragozarekin, Errioxako Unibertsitatearekin; guztira, 31 ikasle urtean. Medikuntzari dagokionez, praktiketako lankidetza-akordioak EHUko 3. mailako ikasleekin, Valentziako Unibertsitate Katolikokoekin, (12 ikasle 2020an). LHko
hainbat ikastetxerekin hitzarmenak, besteak beste, erradioterapia eta
dosimetria, elektromedikuntza, farmaziako laguntzaile eta erizaintzako laguntzaile ikasleen praktiketarako. Guztira, 92 pertsona praktiketan (Kliniken esparrua).
1 49 ikaslek hartu dute parte unibertsitate-gradu eta goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleak prestatzeko praktiketako programetan, gure
eguneko zentro guztietan, esaterako, Igurcoko egoitzan. Erizaintza eta
fisioterapiako praktiketako ikasleak nabarmentzen dira (Esparru Soziosanitarioa).
IMQ Prebentzioetan, erizaintzako eta prebentzioko teknikarietako 13
ikaslek egin dituzte praktikak konpainiako hainbat zentrotan.
 arrera programaren definizioa, bai aurrez aurrekoa, bai informazio
H
digitalaren bitartez, gure balio korporatiboak hurbiltzeko eta informazio garrantzitsua profesionalek sarrera hobea izan dezaten, (6 pertsonak egin dituzte harrera-planak Aseguruen esparruan, eta 10 pertsonak IMQ Prebentzioetan).
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LANAREN ANTOLAKETA
Gure erakundean, familia-bizitza eta lan-jarduera uztartzearen alde egiten
dugu, Kode Etikoaren 9. artikuluan (Aseguruen esparruan) berariaz jasota
dagoen bezala:

“IMQk bere lantaldea osatzen duten pertsonentzat eta konpainiarentzat
erantzukizun pertsonalen eta profesionalen arteko oreka egoteak dakartzan onurak balioesten ditu, eta, beraz, horien eta haien lan-erantzukizunen arteko orekarik onena erraztuko duen kontziliazioa sustatuko du”.

Laneko deskonexioa bultzatzeko ditugun neurriek, batez ere, lan-modu malguagoekin dute zerikusia, esparru pertsonala eta profesionala hobeto uztartzen dutenekin.
Zehazki, hauek dira IMQ Aseguruak-en Bizkaiko eta Gipuzkoako lantokietako
barne-itunetan jasotako uztartze neurrietako batzuk:
l

l

l

l

l

 rdutegi malguak sarreran eta irteeran, goizez, eguerdian eta arraO
tsaldez.
Udako lanaldi trinkoa.
 eme-alaben jaiotzatik eratorritako ordutegi espezifikoa: semeak edo
S
alabak urtebete bete arte, langileek lanaldi jarraituan lan egin dezakete, lanaldia errespetatuz.
 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten seme-alabak zaintzeko or%
dutegi espezifikoa.
J aiegunen aurreko egunetarako ordutegi espezifikoa, sail guztietan
aplikatzekoa.

IMQ Aseguruetan pertsonen asebetetzeari buruz egindako azken inkestan,
2019an, inkestatuen % 78k uste zuen ordutegiari, malgutasunari eta abarri
buruzko baldintzek bizitza pertsonala eta lan-bizitza behar bezala uztartzeko aukera ematen ziotela.
IMQ Prebentzioak laneko bateragarritasuna eta malgutasuna bultzatzen
duten neurriak ere baditu; horien artean, legezko zaintzagatik lanaldia mu-

rriztea nabarmentzen da, langileak hala eskatuta denboran aldatzen diren
lan-ordutegiak ezartzen dituena eta asteko egun bakoitzean banaketa irregularrak egiteko aukera ematen duena, adingabeak artatzea errazteko. Soldatarik gabeko baimenak ere badituzte, legez ezarritakoa baino maizago eskatzen direnak eta gehiago irauten dutenak.
Zorrotzaurre Klinikan indarrean daude oraindik ere bateragarritasunari eta
malgutasunari buruzko neurri guztiak, hitzarmen kolektiboetan jasotakoak.
Horien artean nabarmentzekoak dira, besteak beste, baimen ordainduak,
aitatasunekoak nahiz amatasunekoak, aukera libreko oporraldia, amatasuneta aitatasun-bajaren ondoren pixkanaka sartzea eta hurbileko haurreskoletan prezio bereziko plazak gordetzea.
Aurten, garrantzi berezia izan dute jarduera eta zerbitzu-prestazioa bermatzeko, osasuna zaintzeko eta gure langileen kutsadurari aurrea hartzeko xedez unitateetan ezarritako antolaketa-neurriek.
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Prozesuen mapa

OSASUNA ETA SEGURTASUNA
Laneko segurtasunak eta osasunak kapitulu erabakigarria osatzen dute konpainiaren giza baliabideen jardunbideen
barruan.
Helburu horrekin batera, taldeko enpresek berariazko prozedurak dituzte enpresa horietan ezarritako eta kanpotik ikuskatutako segurtasun eta osasun sistema
globalak osatzeko. Hori guztia lege-eskakizunak ziurtatzeko eta arlo horretako
jarduera etengabe hobetzeko itxaropenak betetzeko.
Aenorren ISO 450001 ziurtagiria tresna
egokia da etengabeko hobekuntzarako
borondatea duten erakunde guztientzat,
laneko segurtasunerako eta osasunerako
arriskuak kudeatzeko. IMQ Prebentzioak
iaz lortu zuen ziurtagiri hori eta, 2019an eta
2020an zehar, IMQ Zorrotzaurre klinikak
ere lortu du.
Horri esker, erakundearen testuinguruaren
azterketa xehatua egin ahal izan da. Horretarako, Langileen Segurtasun eta Osasunean (LSO) eta bere Kudeaketa Sisteman
(LSOKS) eragina duten barneko eta kanpoko arazo positiboak eta negatiboak ebaluatu dira, aurreikusitako emaitzak lortzeko
gaitasunari eragin diezaioketenak, Kudeaketa horretarako Arriskuak eta Aukerak eta
bere Prebentzio Plan osoaren Berrikuspena
zehaztuz.
LSOKS ondorengo Prozesu-maparen arabera diseinatzen da.

IRISMENA
SGSST-REN PROZESUEN MAPA (ISO 45001-PRI) ETA ELKARREN
ARTEKO ERLAZIOAK, eta SGSST AZKEN HELBURUA eskuliburuaren I Erreferentzia:
Lantoki seguruak eta osasungarriak eskaintzea, Osasunari kalte egitea saihestuz.

Lege-eskakizunak
eta beste batzuk. 6.1.3.
eta 9. kap. 6.1.3 y 9

Funtzioak-Erantzukizuna eta
Agintaritza. II. Eranskina

DATA

KODEA

Martxoa
Kudeaketa-sistema
2020
Berrikuspena:
osoa
00

Testuinguruen analisia. 4. kap.
Barne/kanpo faktoreak-Alderdi
interesdunak

Zuzendaritzak 9.3. kap.
Berrikustea

SST politika. (I. eranskina).
SGSSTren irismena (Kap.) 3)
Alderdi
interesdunen
beharrak
Erabiltzaileak
eta bezeroak
Bisitak
Zuzendaritza
Arloko
arduradunak
eta taldeburuak

Sistemarako Arriskuen
eta Aukeren Identifikazioa
eta Analisia

SSTrako Arriskuen
Identifikazioa eta Arriskuen eta
Aukeren Azterketa

AMIA/Plan Estrategikoa-Urteko
Programa
4. eta 6.1.2.a eta 6.1.4.a kap.

Lan-arriskuen ebaluazioa eta
Kontrol-plana
6.1.2.b eta 6.1.4.b kap.

Langileak
Laneko
arriskuen
prebentzioko
ordezkariak

Alderdi
interesdunen
gogobetetzea

Prozesu estrategikoak-Plangintza

Helburuak eta Ekintza Plana.
6.2 Kap.

Kontratak
Hornitzaileak
IMQ taldea

IV. Eranskina:
Enpresak-Zentroak

Aldaketaren Kudeaketa.
8.1.3 kap.

Laneko Segurtasun eta
Osasuneko Gertakarien
eta Istripuen Kudeaketa.
10.2.a kap.

Euskarri-prozesuak
Konpetentziaren Kudeaketa/
Informazioa/Prestakuntza.
7.2. kap.

Erabiltzaileak
eta bezeroak
Bisitak
Zuzendaritza
Arloko
arduradunak
eta
taldeburuak
Langileak

Prozesu operatiboak

Azpi-errentatuak

Agintariak eta
administrazio
publikoak

Betetzearen ebaluazioa.
Auditoretzak (9. kapitulua) eta
Desadostasunen
eta Ekintza Zuzentzaileen
Tratamendua
10.2b kap.

Arriskuak ezabatzea eta LSOrako arriskuak murriztea.
8.1.2 kap.
- Produktu Kimikoen Kudeaketa
- Lantaldearen eta Instalazioen Kudeaketa
- Norbera babesteko ekipamenduen kudeaketa
- VS Prozesua
- Kontraten kudeaketa (EAE). 8.1.4. kap.
- Sentsibilitate Berezikoen Kudeaketa
- Arrisku Bereziko Lanen Kudeaketa
- Lan Baldintzen Ikuskapena eta Oharrak
Larrialdiak-Arrisku Larria eta Berehalakoa. 8.2 kap.

Laneko
arriskuen
prebentzioko
ordezkariak
Azpi-errentatuak
Kontratak
Hornitzaileak
IMQ taldea
Agintariak eta
administrazio
publikoak

III. Eranskina: Organigrama
Kontsultaren eta
Partaidetzaren Kudeaketa.
5.4 kap.

Komunikazioaren Kudeaketa.
7.4 kap.

Erosketen-Proiektuen
kudeaketa. 8.1.4. kap.

Diagraman letra lodiz eta urdinez markatuta “adierazten” dira plangintza jasotzeko funtsezkoak diren eta aldizkako jarraipen eta neurketa berezia behar duten sistemako elementuak.
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Ikuspegi berri horri esker, LSOren
Kudeaketa Sistema planifikatu ahal
izan da, eta helburu berriak ezarri
dira urteko programa bakoitzean
xehatuz joango den 2021- 2023 Hirurteko berrirako.
Halaber, LSOren Politika berrian jasotzen diren konpromiso berriak
berrikusi, egokitu eta berritu dira
eta, horrez gain, Taldeko Prebentzio
Zerbitzu Mankomunatuak estalitako
IMQ Kliniken eta sozietateen Politika

l

l

l

l

l

l

l

l

eta Kudeaketa Sistema bakar batean
bateratzeko aprobetxatu da.
LSOren Politikan islatzen diren konpromisoak ondoren zalduko dira laburbilduta, eta Pertsonei Orientazioa
emango zaie entzute aktiboaren bidez. Entzute aktiboak aukera ematen du ideiak eta haien premientzako irtenbideak emateko, LSOKSren
eraginkortasuna bermatzen duten
segurtasun- eta osasun-parametroen arabera:

Erakundearen kudeaketa sistema mantentzea eta etengabe hobetzea, helburuak lortzeko behar diren baliabideak emanez.
 egurtasunera eta erabateko osasunera bideratutako kultura sustatzea erakundeko pertsonen artean, erakundearekin eta haren liderrekin duten gogobetetaS
suna areagotzeko.
I ndarrean dagoen legeria aplikagarria eta hartutako konpromisoak bete daitezen sustatzea, langileek eta haien ordezkariek LSOn kontsulta eta parte-hartzea
izatea barne.
Hitzez edo fisikoki, duintasuna galarazteko joera duen jokabide desegoki oro berariaz ez onartzea.
 aneko baldintza seguruak eta osasungarriak ematea, lanarekin zerikusia duten lesioei aurrea hartzeko eta osasuna ez hondatzeko, mehatxuak ezabatuz eta
L
norberaren eta laguntzaileen segurtasun eta osasunerako arriskuak murriztuz.
Behar diren prestakuntza eta informazio jarduerak garatzea, gure erakundeko pertsona guztiak gai izan daitezen agintzen zaizkien jarduera guztiak egiteko.
 ornitzaileak eta azpikontratistak zerbitzuaren prestazioaren nahiz lan baldintzen hobekuntzaren konpromiso aktibo eta etikoan integratzea eta haiek hauH
tatu eta ebaluatzeko prebentzio eta kalitate irizpideak sartzea.
 onpromiso horiek PERTSONA eta laguntzaile GUZTIEI helaraztea, parte-hartze aktiboa sustatuz eta eskatuz, gauzatu ahal izateko, eta pertsona guztiek Laneko
K
Arriskuen Prebentzioan parte har dezaten eskatzea, agindutako gainerako eginkizun eta helburuen ardura berberarekin.
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Prebentzioaren arloan, gainera, IMQ Zorrotzaurre Klinikan, EXOSASUN
proiektua onartu da, belaunaldi berriko exoeskeletoak ikertzeko, lan-ingurunean arazo muskulu-eskeletikoak saihesteko. Guztira, zazpi enpresak hartzen dute parte Exosasun programan, IMQ Klinikek koordinatuta, eta Laneko
Osasunean espezializatutako erakunde publikoen aholkularitza dugu.
Aseguruen esparruan, urrian, IMQ Aseguruak-ek COV-2020/0144 ziurtagiria
lortu zuen AENORen eskutik. Ziurtagiri horrek frogatzen du COVID-19 ereduaren aurrean garatutako planek pertsonen eta bezeroen segurtasuna bermatzen dutela lantokietan, eta osasun-agintarien irizpideak eta gomendioak
errespetatzen direla.
Garrantzitsua da gure erakundeko pertsonak zaintzeko jardunbide hori langileek hautematea. Hala, IMQ Aseguruetan, langileen % 93ak uste du konpainia bere osasunaz eta lanpostuko segurtasunaz arduratzen dela, arriskuen
ebaluazioaren, ikuskapenen, simulazioen, osasun-azterketen eta abarren
bitartez, 2019an pertsonen gogobetetzeari buruz egindako azken inkestako
datuen arabera.
Gainera, laneko arriskuen prebentzioa betetzeaz gain, enpresan langileen osasuna modu integralean kudeatzeko asmoa dugu, haien osasuna eta ongizatea
babestera eta sustatzera bideratutako programak eta ekintzak gauzatuz.
Horrela, 2019ko irailean prebentzio-zerbitzu mankomuna eratu dugu, gure
langileei kalitate handiagoko zerbitzua emateko. Zerbitzu horren helburua
sozietate integratu guztien prebentzio-jarduerari arreta bateratua ematea
da, era horretan enpresen beharrak bateratuz, enpresa guzti-guztiei soluzioa
emanez prebentziozko antolaketa-eredu beraren pean. Era berean, prebentzio-zerbitzu amankomunak prebentzio-espezialitate guztiak bere gain hartzen ditu:
l

Laneko segurtasuna

l

Industria-higienea

l

Ergonomia eta psikosoziologia aplikatua

l

Laneko medikuntza

GIZARTE-HARREMANAK
Lan harremanak behar bezala kudeatzeko xedez, IMQ Taldeko enpresek arloko hitzarmen kolektiboak edo berariazko akordio baliokideak dituzte, euren
esparru kolektiboan pertsonen kudeaketarekin erlazionatutako alderdiak
arautzeko. Langileen % 99,69k lan-harremanak arautzeko akordio kolektiboa
du erreferentziatzat.
Hitzarmen edo akordio horiek, oro har, taldea osatzen duten sozietateen mende
eta haien antolaketaren pean lan egiten duten langile guztiei aplikatuko zaizkie,
hitzartutako kontratu-modalitatea, talde profesionalaren araberako banaketa
edo betetzen duten lanpostua edozein dela ere.
Gehienak, euren eremuan jasotako lan, segurtasun eta osasun alderdiak arautzeko eta ezarritako legezko ordezkarien bitartez haien aplikazioaren jarraipen
egokia egiteko balio duten jarraipenerako mekanismo espezifikoak dituzte.
Taldeko enpresek laneko segurtasun eta osasun batzordeak dituzte, izen desberdinekin, langileen ordezkariekin kontsultarako eta partaidetzarako bideak
ezartzeko eta hobekuntzarako planen eta gai horrekin erlazionatutako adierazleen jarraipena egiteko. Langileen % 80,59k legezko ordezkaritza du osasun eta
segurtasun batzordeen bitartez.

107

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | GURE KONPROMISOAK

108

PRESTAKUNTZA
IMQ Taldearen ustez, prestakuntza eta ikaskuntza funtsezko faktorea da gure
garapenak arrakasta izan dezan, eta bere diseinua eta zabalkundea bat dator
negozio-arlo bakoitzaren plan estrategikoarekin.
Sozietatearen jarduerak anitzak izanik, profesionalei euren eginkizunak betetzeko beharrezko gaitasuna ematen dieten berariazko programak diseinatzen
dira negozio-unitate bakoitzean. Plan horien oinarrian daude plan estrategikoari buruzko informazioarekin eta, inkesta edo banan-banako elkarrizketa bidez,
erakundeko kolektiboengandik jasotako informazioarekin, egindako trebakuntza-beharrei buruzko diagnostikoak.

l

2020ko ekintza espezifikoak

Prestakuntzaren eta garapenaren arloan, 2020. urtean zehar jarduera garrantzitsu hauek egin dira:

l

 andemia-egoera dela eta, urteko prestakuntza-orduak gutxitu egin
P
dira sozietate guztietan; aurten, guztira, 17.377 ordu dira, aurreko urtean baino % 34,58 gutxiago.

l

Aseguruen esparrua
l

l

l
l

l

l

 rrazoi beragatik, IMQ Ikasgela lineako prestakuntza-plataformak
A
gora egin du ikastaroak formatu ez-presentzialean eta gamifikazioan
oinarrituta garatzeko erreferentziazko tresna korporatibo gisa. 50 ikastaro baino gehiagoren bidez, aurten 64.890 prestakuntza-ordu egin
dira, aurreko urtean baino % 53,56 gehiago.
 ntolaketa-unitate gehienek prestakuntza-plataforma erabili dute
A
COVID-19ko prebentzio-neurri egokienen, sintomatologiaren, jarduera-protokoloen eta abarren inguruan sentsibilizatzeko.
 angile berriak modu eraginkorragoan sar daitezen sustatzeko, HaL
rrera Plan generikoa erabiltzen jarraitzen dugu. Plan horretan gure
erakundearen funtsezko elementuak nabarmentzen dira, eta horrek
txertaketaren lehen pausoak errazten ditu.

l

l

 seguruen esparruan, Igualmequisa S.A. Taldea barne, 61 prestakuntA
za-ekintza egin dira guztira, hain zuzen ere 5.730 prestakuntza-ordu
(aurreko ekitaldian baino % 9 gutxiago).
 restakuntzaren % 82,51 formatu digitalean eman da, bai IMQ Ikasgela
P
bidez, bai beste plataforma batzuen bidez.
 urten proba pilotu bat egin dugu, Linkeding Learning plataformako
A
115 lizentziarekin. Guztira 1.030 ordu egin dira, erabiltzaile bakoitzak 10
ordu batez beste. Amaitzean, inkesta bat egin genuen erabiltzaileekin, eta adierazi ziguten plataforma horrekiko gogobetetasun orokorra
% 87,23koa izan zela, erabilgarritasunarekiko (% 86,38) eta edukien kalitatearekiko (% 81,7) gogobetetasuna nabarmenduz.
 andemiak eragindako zailtasun eta ziurgabetasun-egoera orokor hoP
rren aurrean liderrei laguntzeko eta tresnak emateko asmoz, formatu
digitalean jarraitu dugu aurreikusitako “Master Class”-ekin. Hiru saioak
gai hauei buruzkoak izan dira: “VUCA inguruneetan lider izanik”, “Lidergoa eta Agile” eta “Lidergoa eta emozioak”.
 onpainia osoan egindako eta IMQ gaitasun-ereduan oinarritutako
K
garapen-elkarrizketei dagokienez, elkarrizketen % 93,18 egin ahal izan
da, eta hori funtsezko elementua da garapen-arloak eta dagozkien
ekintza-planekiko konpromisoak detektatzeko.
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l

Klinika Esparrua
l

 andemiaren eraginari dagokionez, prestakuntza-orduak nabarmen
P
murriztu dira, eta guztira 6.235 prestakuntza-ordu egin dira, aurreko
urtean baino % 48 gutxiago.

l

109

Prebentzio esparrua
l

l
l

l

l

l

 restakuntza-ekintzen eduki nagusia izan da profesional guztiak inforP
matzea eta kontzientziatzea arriskuei buruz eta birusarekin kutsatzea
eta birusa hedatzea saihesteko hartu beharreko prebentzio-neurriei
buruz. Nabarmentzekoak dira NBEa jartzeari eta kentzeari buruz 150
pertsona prestatzeko aurrez aurreko tailerrak, baita Koronabirusari eta
barne-zirkuituei buruzko informazioa eta zalantzak argitzea ere.
I rismen handiagoa lortzeko, egunero eman zaie prestakuntza lantokian bertan, bai COVID eremuetan, bai osasun-langileei, bai administrazio-, garbiketa- eta mantentze-lana egiten duten pertsonei. Horretan lagundu dute infekzioa kontrolatzeko taldeak, LAPko teknikariek,
lan osasuneko ordezkariek, erizaintzako gainbegiraleek eta fakultatiboek.
IMQ Ikasgelan 36 ikastaro argitaratu dira, 2.719 ordu osatuz.

Esparru Soziosanitarioa (Igurco)
l

l

 urrez aurreko 16 prestakuntza-ekintza egin dira 2020ko ekitaldian,
A
guztira 3.930 ordu osatuz.
 untzio bakoitzerako espezifikoak diren prestakuntza-ekintza tekF
nikoekin batera, zuzendaritza taldeetako kideei, zuzeneko arretari eta
zeharkako arretari zuzendutako zeharkako prestakuntza-espezialitateak antolatzen jarraitu da, Igurcok ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

l

 0 prestakuntza-ekintza egin dira, 9 barne prestakuntzakoak eta 21
3
kanpoko laguntzakoak, guztira 1.320 ordu urtean.
 restakuntza teknikoaren barruan, honako ikastaro hauek azpimarra
P
ditzakegu: “SCR agente kantzerigeno gisa”, “Lan-higieneko kudeaketa-planak: Silize kristalino arnasgarria”, “Jasogailuari buruzko teoriko
praktikoa” edo “Gune konfinatuetako lanak eta altuerako lana”.
IMQ Ikasgelan 3 prestakuntza-ekintza argitaratu dituzte, 422 ordu osatuz.
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ANIZTASUNA ETA BERDINTASUNA
Aukera-berdintasunean, bazterkeriarik ezean eta aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako lan-harremanak
gauzatzea da gure konpainiaren negozio-unitateen jardunbideen funtsezko helburua.
Kode Etikoan jasotzen da gai horrekin erlazionatutako jardunbideetako
bat; IMQ Aseguruen gobernu-sisteman sartzen da kode hori, eta 8. artikuluak zera dio:

Taldeko enpresa guztiek sustatzen
dute, oro har, aukera-berdintasuna
eta aniztasunarekiko errespetua, eta
gizonen eta emakumeen benetako
berdintasuna enplegua lortzeko orduan, prestakuntzan, promozioan
eta lan-baldintzetan. Zehazki, aniztasun funtzionalaren arloan, IMQ
Prebentzioak, IMQ Aseguruak-ek
eta Vicente San Sebastián Klinika SAk modu egonkorrean dituzte
kontratatuta hainbat motatako ez-

gaitasunak aitortuta dituzten pertsonak, dagokion legeriak ezarritako
baldintzetan.
Klinikek, 2013an onartutako “Laneko jokabide desegokien” aurrean
jarduteko protokoloa dute, sexu
-jazarpeneko, sexuan oinarritutako
jazarpeneko eta jazarpen psikologikoko egoerak saihesteko. Helburu horrekin, protokoloak, prebenitu
beharreko jokabideak definitzen

ditu, eta prebentzio horretarako
berariazko neurriak ezartzen ditu,
eta baita jokabide horiek jasan dituztenek egin ditzaketen salaketak
edo erreklamazioak bideratzeko
neurriak ere. Ildo beretik, IMQ Prebentzioak, IMQ Aseguruak-ek eta
horien antolaketa-esparruko enpresa guztiek, sexu-jazarpena eta
sexuagatiko jazarpena prebenitzeko eta jarduteko protokoloa dute
aurten.

8. art. Diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna eta garapen profesionala.
1

IMQk, dituen jardun-politiken bitartez, bere lantaldea osatzen duten pertsona guztien diskriminaziorik ezaren, aukera-berdintasunaren eta garapen
profesionalaren kultura sustatzen eta babesten ditu.

2

Zehazki, IMQk bere plantilla osatzen duten pertsonak haien arraza, kolore, nazionalitate, jatorri sozial, adin, sexu, egoera zibil, sexu orientazio, ideologia,
aukera politiko, erlijio edo bestelako edozein baldintza pertsonal, fisiko edo sozialengatik ez diskriminatzea sustatzen du, eta baita erakundea osatzen
duten pertsonen arteko aukera-berdintasuna ere.

3

Halaber, IMQk modu aktiboan sustatzen du gizonen eta emakumeen tratu-berdintasuna, enplegua lortzearekin, prestakuntzarekin, promozioarekin eta lanbaldintzekin zerikusia duten alderdi guztiei dagokienez, batez ere, eta baita ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeari eta hornitzeari dagokionez ere.

4

IMQren lantaldea osatzen duten pertsona guztiek egin behar dute aukera-berdintasuna errespetatuko duen lan-ingurune baten alde euren jardunarekin.

5

IMQk gaitzetsi egiten du indarkeriazko, jazarpen fisiko, sexual, psikologiko eta moraleko, laneko agintekeriako eta bere lantaldea osatzen duten pertsona guztien eskubideetarako ingurune kaltegarria edo erasokorra sortzen duen adierazpen oro. IMQk sexu jazarpena eta sexu arrazoien ondoriozko
jazarpena prebenitzeko neurriak sustatuko ditu, indarrean dagoen legeriari jarraiki.

6

Bere lantaldea osatzen duten pertsonak, hornitzaileak eta beste kolaboratzaile batzuk elkar errespetuz tratatzea sustatzen du IMQk, laneko giro erosoa, osasungarria eta segurua sortzeko, eta lankidetza-izpiritua izanik gure jardueraren eguneroko helburua.

7

Azkenik, bere ingurune sozialaren ezaugarri den elebitasunarekiko konpromisoa du IMQk; zentzu horretan, modu aktiboan laguntzen du bere plantilla osatzen duten pertsonek euskara ikas dezaten, eta bezero guztiek arreta euskaraz jaso ahal izan dezaten, eta elebitan argitaratzen du informazio
komertziala.
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BARNE KOMUNIKAZIOA
Barne-komunikazioko politika egokia izatea gero eta faktore erabakigarriagoa da enpresa-kudeaketan. Horrek, antolaketa-helburuak lortzen
eta pertsonen konpromiso eta motibazio handiagoa lortzen laguntzen
du. Horregatik, erakundearen barruan garatzeko lanean ari da, hainbat ekimenen bidez.

l

l

Konekta2 Intranet berria

Informazioaren zirkulazioa hobetzeko eta taldeko langileen
artean harreman- eta partaidetza-fluxu berriak sortzeko, Konekta2 intranetak gizarte-sare
malguaren eredua izan nahi
du, pertsonen arteko harremana erraztuko duena.

 urekin eta E-KomuNNIKA
Z
barne argitalpenak

Zurekin berripaperak edukien
formatu eta egitura berriak ditu
eta 2020an ere erakundearen
jarduera eta proiektuen berri
eman die hilero IMQ Taldeko
langileei. E-KomuNNIKA aldizkaria du osagarri; aldizkaria IMQ
Kliniketako pertsonei zuzenduta dago, eta haren helburu
bera du: izaera partaidea duen
komunikazio tresna bat eskaintzea. Gainera, IMQ Igurcok hiru
hilean behin egiten duen berripapera ere badago.

Berrikuntza, prestakuntza eta
jakintza garatzea eta partaidetza-sentimendua, efizientzia eta
asebetetzea handitzen duten
kultura eta balio partekatuak
sortzea dira, besteak beste, elkarlaneko sare garrantzitsu honen
helburuak.
Gaur egun ditugun erabilgarritasuna eta aukerak hobetzeko,
beste intranet bat izango dugu,
diseinu modernoagoa eta lankidetza- eta produktibitate-gaitasun berriak eskainiko dituena.
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Komunitatearekin konpromisoa
Gizartearekin eta pertsonekin dugun inplikazioa, komunitatearen garapen sozioekonomikoari egiten diogun ekarpena, osasuna eta ongizate orokorra, eta ingurumena babesteko
eta zaintzeko egiten dugun esfortzua, gure gizarte erantzukizun korporatiboa gero eta
bokazio, energia eta bultzada handiagoarekin etengabe haztean jartzen dugun ahaleginean islatzen dira.
IMQ Taldeak Garapen Iraunkorreko Helburuekin duen konpromisotik eta Nazio Batuen
Erakundearen Munduko Itunari atxikitzetik abiatuta, GIHak gai materialekin eta negozio-estrategiarekin lotzeko modurik onena bilatzea planteatzen da. Aurten, konpainiak
2030erako helburuak lortzeko egin duen ekarpena identifikatzeko lehen ariketa egin du.
Munduko pobreziari amaiera emateaz gain, GJHen barruan daude, besteak beste, gosea
desagerraraztea eta elikadura-segurtasuna lortzea; bizitza osasuntsua eta kalitateko hezkuntza bermatzea; genero-berdintasuna lortzea; ura eta energia eskuratzeko aukera bermatzea; hazkunde ekonomiko iraunkorra sustatzea; klima-aldaketaren aurkako premiazko neurriak hartzea; bakea sustatzea eta justiziarako sarbidea erraztea.

GARAPEN
IRAUNKORRERAKO

HELBURUAK

Red Española del Pacto
Mundial
C/ Cristóbal Bordiú 19-21
, oficinas 1ºD
Teléfono: 91 745 24 14
asociacion@pactomundial
.org

GRUPO IGUALMEQUISA
S.A. (Grupo IMQ)
C/ Máximo Aguirre, 18
bis
48011, Vizcaya.
Madrid, 21 de enero de

2021

A través del presente escr
ito confirmamos que GRU
PO IGUALMEQUISA S.A.
A95274478 es entidad
(Grupo IMQ) con NIF
signatory del Pacto Mun
dial de Naciones Unidas
desde 6 diciembre 201
7.
Por lo tanto GRUPO IGU
ALMEQUISA S.A. (Grupo
IMQ) se ha comprometid
Principios del Pacto
o a cumplir con los Diez
Mundial en las área
s de Derechos Hum
Medioambiente y Luch
anos, Normas Laborale
a contra la Corrupción.
s,
Este compromiso deb
erá ser comunicado a
sus grupos de interés
Progreso que deben
y reflejado en el Informe
presentar anualmente
de
informando de los prog
implantación de los Diez
resos realizados en
Principios.
la
El presente escrito deja
rá de ser válido si la enti
dad GRUPO IGUALMEQU
cumple con su comprom
ISA S.A. (Grupo IMQ) no
iso de presentar el Info
rme de Progreso y es
Pacto Mundial de Nac
declarada inactiva por
iones Unidas.
el
Un cordial saludo,

Dª Clara Bazán
Secretaria General
Red Española del Pact
o Mundial
P.P.
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PREBENTZIOA ETA BIZITZA-OHITURA OSASUNGARRIAK
Ohitura osasungarriak eta prebentzioak herritarren osasun-egoera hobetzeko
duten garrantziaz jabetuta, IMQn eragin handiena duten patologiei buruzko
osasun-dibulgazioko programak eta, oro har, kolektiboentzat interesgarriak diren diagnostiko-proba ohikoenak egiten ari gara, eta komunikabideen, gure blogen eta sare sozialen bidez zabaltzen ditugu.
Gure taldeko osasun-arloko profesional adituen laguntzari esker, “Osasun-pilulak” izeneko hainbat artikulu egin dira espezialitate bakoitzaren eraginari, sintomei, diagnostikoari, prebentzioari eta sendatzeko behar diren tratamenduei
buruz.
Osasunaren zaintzaren aldeko proiektu hori IMQren canalsalud.imq.es/ eta canalmujer.imq.es/ blogetan eta Gaztea kanalean aurki daitezke, gure osasunari
buruz gehiago jakiten, zaintzen eta prebenitzen laguntzeko sortutakoetan.

IMQko PROFESIONALEK PARTE HARTU DUTEN
JARDUNALDIAK ETA KONGRESUAK
OSASUNA
• PROSTATAKO MINBIZIA EGUNERATZEKO FOROA

ADINEKO PERTSONENGANAKO ARRETA
• ICFSR 2020KO BILTZARRA: KOMUNIKAZIO-AURKEZPENA “PREVALENCE AND
FACTORS ASSOCIATED TO SARCOPENIA IN VERY OLD COMMUNITIES DWELLING
PEOPLE WITH HIGH COMORBIDITY”
• WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS, OSTEOARTHRITIS AND
MUSCULOSKELETAL DISEASES (VIRTUAL WCO-IOF-ESCEO 2020): “FACTORS
ASSOCIATED TO INCIDENCE AND DEVELOP SARCOPENIA IN VERY OLD PEOPLE
LIVING IN THE COMMUNITY”-RI BURUZKO POSTERRA
• EKALME-SEMES EUSKADIREN LARRIALDI ETA EMERGENTZIETAKO XXIV.
JARDUNALDIEN TXOSTENA. CONSTRUYENDO-GARATZEN: “ADINEKOAK: ZURE
ADINAK EZ DUENEAN BALDINTZATZEN PAZIENTE GERIATRIKOA IZATEA”
• EHUKO 2020KO UDAKO IKASTAROA: “SEKTORE SOZIOSANITARIOAREN
PROBLEMATIKA. LABURPENA.- COVID-19AK SEKTOREAN DUEN ERAGINA”
• HEALTHY AGEING WORKSHOPS UK-BASQUE COUNTRY, A CHALLENGE FOR
INNOVATIVE SOLUTIONS BILTZARRA, BRITAINIA HANDIAK BILBON DUEN
KONTSULATUAK ANTOLATUA: “THE VISION FOR PRIVATE SOCIAL AND HEALTHCARE SERVICES” GAIARI BURUZKO TXOSTENA
• BEGIETAKO KIRURGIAREN SOZIETATE IBEROAMERIKARRAREN WEB-MINTEGIA:
“BEGI-LAUSOEN KIRURGIA NAHASMENDU KOGNITIBOA DUTEN PAZIENTEETAN.
PAZIENTEAREKIN ETA BERE INGURUNEAREKIN KOMUNIKATZEKO TRESNAK
EZAGUTZEA
• ZAHARTZAROA WEB-MINTEGIA: “ADINEKO PAZIENTEAK ARTATZEA COVID GARAIAN”
• NUTRIENTS ALDIZKARIA 2020, 12, 2855: NUTRITIONAL STATUS IS ASSOCIATED
WITH FUNCTION, PHYSICAL PERFORMANCE AND FALLS IN OLDER ADULTS
ADMITTED TO GERIATRIC REHABILITATION: A RETROSPECTIVE COHORT STUDY

• BILBOKO MEDIKUNTZA ZIENTZIEN AKADEMIAREN XLVII. HUMANITATE ASTEA
• ASEGURU-ETXE NAZIONAL PRIBATU GUZTIEN ARTEKO FOROA: “IZENDEGIA
EGUNERATZEA (SEOR+ OMC)
• YOUNG ESGAR ONLINE ACTIVITY AND SOCIAL MEDIA COMMITTEE (EUROPEAN
SOCIETY OF GASTROINTESTINAL AND ABDOMINAL RADIOLOGY)
• EKOGRAFIA-LANTEGIA. DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO MEDIKUNTZA
FAKULTATEA

LANEKO PREBENTZIOA ETA OSASUNA
• LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA COVID-19AREN GARAIAN
• EUSKO JAURLARITZAKO LAN IKUSKARITZAREN IRIZPIDEAK ALARMA-EGOERAN

• DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO OSASUN KUDEAKETAKO MASTERRA

• TELELANAREN ONDORIOZKO ARRISKU PSIKOSOZIAL BERRIAK: TEKNONEKEA,
TEKNOADIKZIOAK, TEKNOANTSIETATEA ETA GATAZKA

• EHUKO ONKOLOGIA OINARRIZKOA ETA KLINIKOA MASTERRA

• AKTIBA ZAITEZ. ERGONOMIAKO ARIKETA ETA AHOLKUEN SAIOA

• RADIOLOGIC EVALUATION OF INGUINAL AND ANTERIOR ABDOMINAL WALL
PATHOLOGIES”. RSNA CONGRESS. CHICAGO

• HUNKITU ZAITEZ NORMALTASUN EMOZIONAL BERRI BATERANZKO BIDEA

• LEHEN MAILAKO ARRETARAKO MEDIKUEN ESPAINIAKO ELKARTEAREN
(SEMERGEN) BILTZAR NAZIONALA

• LIBRA ZAITEZ. MENDEKOTASUNEI BURUZKO PROGRAMA ENPRESETAN

• ATE IREKIEN JARDUNALDIA IMQ ZORROTZAURRE KLINIKAN

• ELIKA ZAITEZ. ELIKADURA OSASUNGARRIA LANEAN
• LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO LEGEAREN 25. URTEURRENAREN
JARDUNALDIA
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IRAKASKUNTZA ETA IKERKETA
l

Lankidetza-akordio nagusiak

FIK, bizitza hoberako
teknologia

Berrikuntzarekin, zientziarekin eta ikerketa soziosanitarioarekin duen konpromisoaren barruan, IMQ Taldea FIKen bazkide sustatzailea da, hogei inbertitzaile pribaturekin batera, zahartzearen eta desgaitasunaren testuingururako. Ekimen horren helburua,
osasunaren eta bizi-kalitatearen esparruan jabetza industrialeko aktibo babesgarriak garatzea da, adinekoen eta aniztasun funtzionala dutenen autonomia pertsonala, independentzia, osasuna eta bizi-kalitatea maximizatzeko, eta, aldi berean, egitura ekonomikoa sortzea ahalbidetzeko.

IMQk elkarlanean
jarraitzen du INNOLAB
Bilbaorekin

IMQ INNOLAB Bilbao berrikuntza irekiko plataformaren bazkide bihurtu zen 2019an. Plataforma hori teknologia digitalean espezializatuta dago, hala nola Adimen artifiziala, Data Analytics, Machine Learning edo Blockchain. 2020an mantendu egin den
partaidetza horrek aukera ematen du, besteak beste, teknologiaren ikuspegitik aurreratuak diren soluzio eraldatzaileei dagokienez erreferenteak izaten lagunduko duten erronka estrategiko berriei ekiteko soluzio berritzaileak sortzeko eta teknologiaberrikuntzako ekosistema sortzeko.

Zientzia Medikoen
Akademia

IMQ Taldeak Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiarekin duen hitzarmena ere berritu du 2020an. Horren bidez, arloko ekitaldi garrantzitsuenetako batzuk babestu ditu, besteak beste, Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiaren XLVII. Aste MedikoNeurologikoa, osasunarekin eta prebentzioarekin lotutako hitzaldiak barne hartzen dituena, IMQko mediku-taldeko espezialitate
horretako profesional adituen parte-hartzearekin.

Ikasleen bisita
Zorrotzaurreko
IMQ Klinikara

2015az geroztik egiten da Zorrotzaurre IMQ Klinikan ate irekien ekimen hori, Novia Salcedo fundazioarekin, Txorierriko Zerbitzuen
Mankomunitateko Gazteria Sailarekin eta Bizkaiko hainbat ikastetxerekin lankidetzan, eta batxilergoko lehenengo ikasturteko
ikasleei zuzenduta egon ohi da. Esperientzia hori abian jarri zenetik, 300 ikaslek izan dute ospitale baten barne-funtzionamendua
eta ospitale batean lan egiten duten profesionalen eta espezialisten lana bertatik bertara ezagutzeko aukera.

Prestakuntza eta ikerketa
kliniken eta Igurkoren
artean

Taldeko kliniken eta IMQ Igurcoren arteko lankidetza-hitzarmenean honako hauek sartzen dira: bi entitateetako medikuen artean
baterako saio klinikoak egitea, bateratze-lanak egiteko jardunaldiak eta bilerak, espezialitate desberdinetako profesionalen arteko
topaketak, profesionalak gurutzatuz txandakatzea, jardunbide egokien trukea eta abar. Adineko pazientearekin zerikusia duten
ikerketa-proiektuen planteamenduarekin amaitzen da hitzarmena.
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KIROLA ETA OSASUNA
l
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KULTURARI BABESA

IMQ Taldea, Euskadiko kirol-klub nagusien
aseguru-etxe mediko ofiziala

IMQ taldeak Euskadiko klub eta fundazio garrantzitsuenetako batzuen aseguru-etxe mediko ofiziala izaten jarraitzen du, kirol-jarduera babestea ohikoa izan
baita bere ibilbide osoan.
Kirolaren alde egiten jarraitzen dugu, elite profesionaleko nahiz oinarrizko kirolaren alde eta, aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat kirol-erakundek
etorkizuneko belaunaldien osasuna sustatzeko egiten dituzten jarduera ugari
babesten ditugu.

l

Kultura-erakundeei laguntzen diegu

Aurten ere, IMQk artearekin eta kulturarekin erlazionatutako lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu gure inguruko hainbat erakunderekin:

• ABAO-OLBE
• Guggenheim Museoaren Fundazioa

l

• Donostiako Orfeoia
• Bilboko Portua eta Itsasadarra Fundazioa

Aisia komunitarioa sustatzea IMQ Igurkoren eguneko zentroetan

Horrela, euskal talde guztiei beren kirol-helburuak lortzen laguntzen diegu eta,
aldi berean, kirola berme osoz egiten laguntzen diegu. Betiere, aholkularitza
integralean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako osasun-laguntza eskainiz
bere espezialisten bitartez.

IMQ Igurcoren zenbait eguneko zentrok lankidetza-hitzarmena berritu dute
hainbat ikastetxe eta prestakuntza-zentrorekin, kultura eta balioen transmisioa
bultzatzeko eta ikasleen eta adinekoen arteko elkar ezagutza eta belaunaldien
arteko enpatia bideratzeko.

Hala, eutsi egin zaio futboleko eta saskibaloiko euskal kirol-klub nagusien aldeko
apustu sendoari: Athletic Club, Bilbao Basket, Baskonia, Deportivo Alavés, Gipuzkoa Basket, Sociedad Deportiva Eibar eta Real Sociedad.

Bestalde, Fidias Fundazioaren, hau da, Arteen bidez pertsonen arteko integrazioa eta garapena lortzeko Fundazioaren eta eguneko zentro batzuen arteko
lankidetzari esker, telematikoki garatu dira antzerki-tailer bat, musika-emanaldiak eta dantza-taldeen emanaldiak, besteak beste.

Kirol-azterketa medikoak
Euskal kirol-klub nagusietako eta lehen taldeetako jokalari guztiek eta fitxaketa berriek goi-mailako osasun-azterketa egin dute IMQ Taldeko kirol
-medikuntzako zentroetako profesionalen eskutik. Hori guztia, izan ditzaketen lesioei aurrea hartzeko eta kirol errendimendua hobetzeko.

Beste kirol-lankidetza batzuk
• Gernika Futbol Club
• Gernika Rugby Taldea
• Punta Galea
• La Donostiarra

• Itxasoko ama
• Isuntza
• Bizkaia Bizkaialde Fundazioa
• Kirolgi Fundazioa
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ELKARTASUNA IMQ-REN ESKUTIK
l

IMQ Solidarioa: haurren garapenerako eta osasunerako laguntza

19.787 € bilduta eta IMQ
Solidarioko 538 bezero 2020an.

IMQ 2006tik ari da lanean UNICEF Euskadirekin batera garapen bidean dauden herrialdeetako haurren eskubideen alde, urteko ekarpen korporatibo
baten eta IMQ Solidarioa proiektuaren bidez.
IMQ Solidarioari esker, hilean euro batetik aurrera, bezeroek, langileek, enpresek eta bere talde medikoko profesionalek ere euren hondar-alea eman
dezakete UNICEFek gehien behar den lekuetan haurren garapenean eta osasunean laguntzen jarrai dezan. Lankidetza horri esker, IMQk 413.000 euro
baino gehiago eman dizkio UNICEFi urte hauetan.
Bildutako zenbatekoak, batez ere, honetara bideratzen dira: hezkuntzara,
osasunera, indarkeriaren eta esplotazioaren kontra haurrak babestera, hiesari aurrea hartzera eta munduko haurren eskubideen aldeko aliantzak eta
politika publikoak martxan jartzera.

Berdintasunaren
alde
IMQ Taldean aukera-berdintasuna defendatzen dugu,
genero-bereizketarik
gabe.
Lantaldean eta zuzendaritza-organoetan emakumeen
ordezkaritza handia duen enpresa ere bagara, bizitza profesionala eta pertsonala uztartzeko programak dituena,
hizkuntzaren erabilera ez-sexistarako gida bat eta, gure kliniken eta IMQ Prebentzioaren
kasuan, berdintasun-plan formalizatua ere baduena.

l

Adinekoen inguruko lankidetza solidarioak

IMQ Igurco hainbat erakunderekin ari da lanean, bazterketa-arriskuan dauden
pertsonei Etxolak izeneko ostatuetan ostatu emateko.
Halaber, IMQ Igurcoren eguneko zentroek hainbat lankidetza dituzte esparru solidarioan. Horien artean, nabarmentzekoa da Otxarkoaga Eguneko Zentroak Bizitegi erakundearekin sinatutako akordioa, gizarte-bazterketako arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko, proiektu eta jarduera bateratuak programatuz eta
eskualdeko zenbait ikastetxetako ikasleen artean boluntarioak sustatuz.
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KANPOKO KOLABORAZIOAK
IMQ Taldeak harreman estua du gizarte-, ekonomia-, kultura- eta kirol-arloko erakunde askorekin, lankidetza-hitzarmenen bitartez
edo elkartekide gisa:

ELKARTEAK ETA INSTITUZIOAK
IGUALMEQUISA TALDEA
•B
 ASQUE HEALTH CLUSTER ELKARTEA
•B
 ILBOKO BERRIKUNTZA ZENTROA – BBZ
ELKARTEA
•B
 ILBOKO HIRI KONTSEILUA (BILBOKO UDAL
TXIT GORENA)
• IDIS: OSASUNAREN GARAPENERAKO ETA
INTEGRAZIORAKO INSTITUTUA FUNDAZIOA
•T
 ECNALIA RESEACH & INNOVATION
FUNDAZIOA (PATRONATUA)
•T
 ECNALIA RESEACH & INNOVATION
FUNDAZIOA - OSASUN SAILA

PREBENTZIOA
•E
 HU
•A
 PA- ISTRIPUEN PREBENTZIORAKO ELKARTEA
•F
 ORMETAL FUNDAZIOA
•A
 VECAI
•A
 DEGI
•S
 EA ARABAKO ENPRESARIEN ELKARTEA
•A
 SPREN (KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUEN
ELKARTEA)
•A
 PD
•A
 SPA BIZKAIA (KANPOKO PREBENTZIO
ZERBITZUEN ELKARTEA)
•E
 USKALIT
•E
 RRIOXAKO NAZIOARTEKO UNIBERTSITATEA
•N
 AFARROAKO OSASUN ESKOLA TEKNIKO
PROFESIONALA

IMQ ASEGURUAK
• ICEA
•E
 USKALIT
•D
 EUSTUKO UNIBERTSITATEA
•A
 LEMANIAKO UNIBERTSITATEAK (ARBEIT + LEBEN ERAKUNDEA / HANBURGO)
•P
 RAGAKO UNIBERTSITATEA
•D
 EUSTO BUSINESS SCHOOL HEALTH
•N
 AFARROAKO UNIBERTSITATEA, DIETETIKA ETA NUTRIZIO FAKULTATEA
•N
 AFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA, FISIOTERAPIA UNIBERTSITATE
ESKOLA
•B
 ARTZELONAKO RAMÓN LLUL UNIBERTSITATEA, FISIOTERAPIA
UNIBERTSITATE ESKOLA
•B
 LANQUERNAKO UNIBERTSITATEA, FISIOTERAPIA UNIBERTSITATE ESKOLA
•M
 ATIA INGEMA FUNDAZIOA. DONOSTIA. GERONTOLOGIA ETA
PSIKOGERIATRIA ESPEZIALIZAZIO MASTERRA
•Z
 ORROAGA ERRESIDENTZIA FUNDAZIOA. DONOSTIA
•A
 MOREBIETA-ETXANOKO UDALA. INEM.
•K
 ARRERA BERRIEN EUSKAL INSTITUTUA.
• L ANBIDE HASTAPENEKO IKASTETXEA. ARRATIA-AMOREBIETA
•B
 BK GAZTE LANBIDEAN FUNDAZIOA
•D
 URANGALDEKO BEHARGINTZA
•B
 AGABILTZA
•G
 URUTZE GORRIA BHIP.
•E
 MAKUMEAREN SUSTAPENERAKO BIZKAIKO ZENTROA FUNDAZIOA
•E
 DE FUNDAZIOA
•F
 RAY JUAN DE ZUMARRAGA INSTITUTUA. DURANGO
•Z
 ABALTZEN- SARTU FUNDAZIOA. DURANGO
•M
 ENDIKOI NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTUA. DERIO
•U
 RBI BIGARREN HEZKUNTZA INSTITUTUA. BASAURI
•Z
 ORNOTZA URRITXE LHZI
•B
 ILBO BASURTU ESI
•B
 ARRUALDE GALDAKAO ESI
•S
 ANTA MARINA OSPITALEA
•A
 NDADE: ANPUTATUTAKO PAZIENTEEN ESPAINIAKO ELKARTEA

BABESAK
ETA LANKIDETZAK
•A
 THLETIC CLUB -ATHLETIC CLUB
FUNDAZIOA
•R
 EAL SOCIEDAD - REAL SOCIEDAD
FUNDAZIOA
•D
 EPORTIVO ALAVES - 5 + 11
FUNDAZIOA
•S
 .D EIBAR
•B
 ILBAO BASKET FUNDAZIOA
•G
 IPUZKOA BASKET
•B
 ASKONIA - 5+11 FUNDAZIOA
• ITXASOKO AMA ARRAUN KIROL
ELKARTEA
•D
 ONOSTIAKO ARRAUN KIROL
ELKARTEA - KAIARRIBA
• ISUNTZA ARRAUN KIROL ELKARTEA
•B
 ILBAO ATLETISMO SANTUTXU
•G
 ERNIKA RUGBY TALDEA
•G
 ERNIKA CLUB KIROL-ELKARTEA
•B
 IZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA
•C
 D GETXO
•P
 UNTA GALEA TXIRRINDULARI
ELKARTEA
•K
 IROLGI FUNDAZIOA
•O
 LBE ABAO
•D
 ONOSTIAKO ORFEOIA
•B
 ILBOKO PORTUA ETA
ITSASADARRA FUNDAZIOA
•G
 UGGENHEIM
•U
 NICEF
•B
 EGIRADA SOLIDARIOA
FUNDAZIOA
•P
 EQUEÑO DESEO FUNDAZIOA
•A
 VEDIS DONAVEDIAN FUNDAZIOA
•M
 EDIKUNTZA ZIENTZIEN
AKADEMIA
•N
 AZIO BATUEN MUNDUKO ITUNA

INGURUMENAREN
JASANGARRITASUNEAN
AURRERA EGINEZ
Ingurumena zaintzea helburu kolektiboa da,
eta IMQ Taldeak ere erantzukizun proaktiboa
du helburu horrekin, oraina ez ezik, etorkizuna
ere zaindu behar delako.
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Ingurumenarekin konprometituta
Ingurumenaren zaintzan eta babesean duen konpromisoaren barruan, IMQ Taldeak, energia aurreztera, baliabide naturalen erabilera zentzuzkoa eta eraginkorra egitera, klimaren aldaketa eta karbono aztarna murriztera… bideratutako
ingurumenaren iraunkortasuna hobetzeko hainbat ekimen lantzen ditu, gure
erakundeko pertsonak kontzientziatzeko ekimenak sustatzeaz gain.
Taldeak, enpresa gisa eta osasungarria eta jasangarria izan nahi duen gizarteko
kide gisa hartzen du konpromiso hori, egungo eta etorkizuneko belaunaldiekiko
erantzukizunezko helburuarekin.
Helburu horrekin, IMQ Taldeak bere ingurumen politikaren barnean sartu ditu
konpainia barruan dauden elkarte eta pertsona guztiak, ingurumenaren kudeaketan gidatzeko, adostuta dauden ingurumen printzipioetatik abiatuz.

l

Gure jendearen artean kontzientziazioa sustatzea

IMQ Taldeak 2019an gauzatutako ekimen baten helburua pertsonen sentsibilizazioa sustatzen jarraitzea izan da, aparatu elektrikoak erabiltzen ez direnean
deskonektatzeko, argiak piztuta dauden denbora murriztea, papera birziklatzea,
bi aldeetatik inprimatzea, ingurumenerako kaltegarriak diren erabili eta botatzeko materialak bereiztea, plastikozko hondakinak bereiztea edo plastikozko
ontziak gutxiago erabiltzeko ekintzak, besteak beste.
Gure jardueraren ezaugarriak direla eta, uste dugu jarduera horrek ez duela arriskurik gure inguruneko ingurumenean inpaktu kaltegarririk sortzeko; gainera,
IMQ Taldea osatzen duten negozio-unitateek ez dute ingurumen jarduketetarako zuzkidurarik egiteko legezko inolako betebeharrik.

l

Ekonomia Zirkularra. Elikagaiak alperrik galtzea saihesten saiatzen gara

Pazientearen segurtasunaren ikuspuntutik, eta janariaren erabilera arrazionaletik abiatuta, gure zentroetan elikadura-produktuen stock-a minimizatzen da, eta
horien berehalako kontsumoa sustatzen da; era horretan, produktuen stock-a
saihestu egiten da, eta baita iraungitzeko arriskua ere. Gurekin lan egiten duten
enpresa hornitzaileekin batera lantzen dira gai horiek.

l

Zarata kutsadura eta argi kutsadura

Aseguruekin (bulegoetako lana) eta osasun-zerbitzuekin erlazionatutako gure
jarduera dela eta, kutsadura akustikoa eta argi-kutsadura ez dira kontuan hartu
neurketak eta jarraipena egiteko orduan, gaur arte IMQ Taldea osatzen duten
erakundeetan ez baitira batere esanguratsuak.
IMQ Taldeko sozietateek egiten duten jarduera motaren arabera, ez dago poliza
batek edo helburu horretarako funts-hornidura batek estali beharreko ingurumen arrisku esanguratsurik.
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Ingurumena kudeatzeko sistema IMQ Aseguruetan
IMQ S.A de Seguros y Reaseguros, (IMQ Aseguruak), sozietateak ISO 14001
ziurtagiria lortu zuen lehenengoz 2019an, 2015ean lehen pausoak eman zituen erakundean ingurumen kudeaketako sistema bat ezartzea balioztatuz,
eta 2020an ziurtagiria berritu du.
l

Ingurumena Zaintzeko baliabideetan inbertitzea

2020an, IMQ Aseguruak-ek 47.317 euroko inbertsioa egin du ingurumen arloko kudeaketa indartzeko. Horren barruan sartzen dira ekitaldiko hondakinen
kudeaketa, prebentziozko mantentze-lanak eta auditoretzen eta ziurtagirien kostua.

Ingurumen printzipioak

Ingurumen alorrean
indarrean dauden
legedia eta arautegia
betetzea

Baliabideak arrazoiz
erabiltzea eta ingurumen
eraginak eta hondakinen
sorkuntza murriztea

2020rako 2 ingurumen-helburu definitu ziren:

1

Bezero berriei ongietorria egiteko paperezko
pack-a kentzea

2

Hondakinen kudeaketa optimizatzea

Bi helburuak lortu dira.
2020an, ahaleginak egiten jarraitu da intraneteko ingurumen-pilulen bidez kontzientzia hartzeko, ingurumen-ohiturei buruzko barne-inkesta bat egin da, eta
IMQ Ikasgelan prestakuntza egin da, pertsonak ingurumena zaintzen inplikatzen segitzeko helburuarekin. Prestakuntza-saioa erakundeko pertsonen % 68k
osatu du.
“Eco” kulturaren sorrerari jarraipena emateko, 2020. urtearen amaieran erronka
bat jarri zen abian ThIMQin atarian: “Zer egin dezake IMQk ingurumena gehiago
errespetatzeko?” Proposatutako ideiaren bat 2021ean gauzatuko da.

Ingurumen
erantzukizuna
sustatzea
Gizartean eta gure
pertsonengan

Ingurumen
Kudeaketa Sistema
IMQren estrategia
korporatiboan
sartzea

Gure instalazioetan ahalik
eta teknologia garbienak eta
eraginkorrenak aplikatzea,
ekonomiaren ikuspegitik
bideragarriak
badira

Erakundean
ingurumen
babesari buruzko
sentsibilizazioa eta
kontzientziazioa
sustatzea

Etengabeko hobekuntza
programak aplikatzea
eta ingurumen alorreko
helburuak eta
helmugak ezartzea

GURE KONPROMISOA
IMQn oinarrizko printzipio gisa ulertzen dugu ingurumenaren babesa, eta baliabide
naturalen erabilera arrazionala bermatzeko konpromisoa hartu dugu.
Hori dela eta, ingurumen politika ezarri dugu, gure erakundearen jarduera guztiak
aurrera eraman beharreko esparru gisa.
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MATERIALEN KONTSUMOA

HONDAKINEN KUDEAKETA
2019

2020

9.600

0

1.557

1.002

185

221

9.784

4.900

238

242

INTSUMO BIRZIKLATUAK

0

0

PRODUKTU BERRERABILIAK
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK

0

0

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)
UR MINERAL BOTILAK 1,5L (UNITATEAK)
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
PAPER ZURIA (KG)
TONERRAK (UNITATEAK)

121

Horretarako kontratatutako hornitzaileen bitartez kudeatzen dira hondakinak;
baimendutako kudeatzaileak dira hornitzaileok.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

2020

440

80

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK
EKIPO ELEKTRONIKOAK
FLUORESZENTEAK

185

221

TONERRAK

238

242

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

NAHASKETAK		
PAPERA/KARTOIA

Aurreko urtearekin alderatuta, % 36 ur-botila gutxiago kontsumitu dira, plastikozko edalontzien kontsumoa zerora murriztu da eta paper-kontsumoa ia % 50
murriztu da 2019 urtekoarekin alderatuta.

2019

17.450

5.231

(*) 2019ko paper-hondakinak: 11.435 kg paper, digitalizazioaren
ondorioz bezero-fitxategia suntsitzeari dagozkio.
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA
Jakinda erakundeak gehien erabiltzen duen baliabidea energia dela,
2017an, Energia Auditoretza egin
zen bulego guztietan: Bilboko, Donostiako, Gasteizko, Getxoko eta Gernikako bulegoetan (Zorrotzaurre eta
Virgen Blanca kliniketako bulegoek
Ingurumena Kudeatzeko Sistema
propioak dituzte); auditoretza hartan bulego bakoitzaren energia eskaria aztertu, eta energia eta dirua
aurrezteko ezarri beharreko hobekuntzak identifikatu ziren.

ENERGIA KONTSUMOA

2019

2020

528.348

458.276

5.172

6.898

10.980

7.014

132,92

115,29

1,62

2,16

52,87

32,15

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN ALDAKETA

% 0,13

% -13,26

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN ALDAKETA

% 7,08

% 33,37

2019

2020

891,48

672,76

UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK

EZ

EZ

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

EZ

EZ

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO
AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) (1)
ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2) (2)
GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (L/M2). BULEGO NAGUSIAK (3)
JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (4)
ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

(1) B
 arne-estimazioa, negozioagatik eta batez besteko kontsumoagatik emandako km kopuruaren arabera: 6,5L gasolio/100 km.
(2) IMQ Aseguruak enpresaren bulego guztien M2ak (3.975m2).
(3) Maximo Aguirreko Bulego zentralen M2ak (3.195m2).
(4) Lantaldearen urteko batez besteko litroen arabera kalkulatuta. (2020:218,2).

UR KONTSUMOA
UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) BULEGO NAGUSIAK
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ISURKETEN KUDEAKETA
IMQ Aseguruen jarduerak ingurumen eragin esanguratsurik ez badu ere, elektrizitate-kontsumoak eragindako CO2 isuri baliokideen urteko estimazioa egin da (2. irismena), eta baita negozio bidaiek eragindako joan-etorrietatik eta galdaren funtzionamendutik eratorritakoak ere (1. irismena).

CO2 ISURKETAK

2019

2020

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA (GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2

13,03

17,02

147,94

91,66

0,063

0,078

0,037

0,023

% -66,20

% 30,57

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA (ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2
GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA (GASOLIO KONTSUMOA) (TN/PERTSONA)
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA (ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M )
2

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

% 0,13 % -38,04

Zuzeneko isurien intentsitatea kalkulatzeko neurri-unitatea Plantilla ertaina da. (2020: 218.7).
Zeharkako isurketen intentsitatea kalkulatzeko neurketa-unitatea Bulegoen m2 dira (3.975 m2).
(*) Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 2,467 kgCO2e/litro (2019ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0.20 kgCO2e/kwh (Iberdrola SA-ren 2019ko datua).

Ingurumen
eta gizarte
eragina
hornitzaileen
ebaluazioan
Oso ondo baloratzen dugu
gure hornitzaileak ingurumenaren aurrean arduratsuak
izatea. Urtero egiten den hornitzaileen Ebaluazio ereduaren barruan, modu positiboan
baloratzen da hornitzaileek ingurumena kudeatzeko sistema
ziurtatua izatea.
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Kontsulta anitzeko IMQ zentroetako ingurumen kudeaketa
Kontsulta anitzeko zentroak 2019an sartu ziren ingurumen-kudeaketako prozesuan. Datuak 3 zentro hartzen ditu; IMQ Zurriola, IMQ Amarica eta IMQ Colon.

ENERGIA ERAGINKORTASUNA
ENERGIA KONTSUMOA

2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

MATERIALEN KONTSUMOA

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)		373.539
2019

2020

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
PAPER ZURIA (KG)
TONERRAK (UNITATEAK)
INTSUMO BIRZIKLATUAK
PRODUKTU BERRERABILIAK
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK

3.600

850

59

141

4.333

6.077

113

132

0
0

2019
594,21

0

UR ERAUZKETAK NABARMEN
ERAGINDAKO UR ITURRIAK		

0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA		

0

ISURKETEN KUDEAKETA
2019

2020

CO2 ISURKETAK

2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2

EZ

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA
248

314

17

9

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK
PAPERA/KARTOIA

UR KONTSUMOA

0

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
BAZTERTUTAKO BOTIKAK

(2) M2 neurketa-unitatea: 2.848m2

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3)
ZURRIOLA + COLON		

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK

EZ

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN
ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2) (2)		131,2

HONDAKINEN KUDEAKETA
EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

608

769

(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2

104,59

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M2)

0,037

(*) Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 0.20 kgCO2e/kwh kontsumo elektrikorako (Iberdrola SA-ren 2019ko datua)
• Neurketa-unitatea, m2: 2.848m2.
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IMQ Hortz-zentroetako ingurumen kudeaketa
MATERIALEN KONTSUMOA

ISURKETEN KUDEAKETA
2019

2020

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
PAPER ZURIA (KG)
TONERRAK (UNITATEAK)

44

4

629

464

11

12

HONDAKINEN KUDEAKETA
EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

2019

2020

43

4

4

15

148

259

2019

2020

177.350

190.506

1.993

2.633

% 22,99

% 7,42

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK
TONERRAK
OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK (KG)
II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK

ENERGIA ERAGINKORTASUNA
ENERGIA KONTSUMOA
ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)
ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA
INTENTSITATEA (KWH/BATEZ BESTEKO PLANTILLA)
ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA
KONTSUMOAREN MURRIZKETA
ELEKTRIZITATE ENER.-KONTSUMOAREN ALDAKETA

2019

2020

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2		

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)

FLUORESZENTEAK

CO2 ISURKETAK

2020an, elektrizitate-kontsumoa handitu egin zen, Areeta hortz-klinika ireki zelako.

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

35,47

38,10

% -12,15

% 7,42

(*) Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 0.20 kgCO2e/kwh kontsumo elektrikorako (Iberdrola SA-ren 2019ko datua).
• Neurketa-unitatea: batez besteko lantaldea: 2020an 72.
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Ingurumenaren kudeaketa IMQ Kliniketan
IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen
Blanca kliniketatik ingurumenaren
aurreko gure konpromisoaren transmisioan rol aktiboa jokatzearen aldeko apustua egiten dugu. Era horretan, ingurumena zaintzeak duen
garrantziaren inguruan sentsibilizatzera bideratutako jarduerak jartzen
ditugu abian urtero.
2020an, klinikek bat egin dute
NBEren “Ingurumenaren Nazioarteko Eguna” ekimenarekin. Hala
ere, pandemiak markatutako urte
honetan, intranet sozialaren eta
itxarongeletako pantailen bidez
sentsibilizazioari gehiago erreparatzen dion ikuspegia aukeratu da.
Horrela, gure ingurunea zaintzeak
duen garrantziari buruzko bideo
argitzaileak emateaz gain, Lurreko
izaki bizidun guztiekin lotzen gaituzten loturei buruz gehiago ikasteko eta web-orriko baliabideen
bidez, #Naturaren alde nola joka
dezakegun jakiteko gonbitea luzatu da.
IMQ klinikek ingurumenarekin duten konpromisoaren hasiera 2011n
abiatu zen, ISO 14001 ziurtagiria eskuratuz. Energia zerbitzu enpresa
baten laguntzarekin, klinikak, pixkanaka, energiaren kudeaketa optimizatzen, euren jarduerak ingurumenean duen eragina murrizten
eta energia aurrezpenak ziurtatzen

joan dira, kanpoko organismo baten
kudeaketa-sistemari esker; sistema
horrek instalazioen kontsumoa monitorizatzen eta aurreikusten du, eta
kontsumo hori optimizatzeko eta
murrizteko ekintzak abian jartzea
ahalbideratzen du.

IMQ klinikek ingurumenarekin duten
konpromisoa 2011n hasi zen,
ISO 14001 ziurtagiria eskuratzean.

Ingurumen printzipioak IMQ kliniketan

Konpainiaren jardueran aplika
daitezkeen ingurumen arloko eta
bestelako lege eta arau eskakizunak
betetzeko konpromisoa.

Ingurumen kudeaketa eta portaeraren
etengabeko hobekuntzarekiko
konpromisoa, eraginkortasuna
eta bikaintasuna lortzeko, alderdi
ekonomiko, tekniko eta sozialak
txertatuz.

Lurzoruen, uraren eta atmosferaren
kutsadura prebenitzea.

Pertsonentzako ingurune seguru
eta atsegina lortzea.

Erakundearen jarduerak eragindako
ingurumen inpaktuak prebenitzea eta
minimizatzea, hondakinen, baliabide
kontsumoaren eta isurien bolumena
eta arriskugarritasuna modu egokian
bereizi eta murrizteko behar diren
mekanismoak ezarriz.
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Ingurumen alderdien ebaluazioa

Modu sistematikoan egiten da Klinikek sortutako ingurumen eraginen azterketa; horren arabera, energiaren kontsumoa eta hondakinen sorkuntza dira
elementurik garrantzitsuenak. Alderdi horietan oinarrituta, urterako helburuak eta jarduteko neurriak ezartzen dira, eraginak minimizatzeko edo murrizteko.

MATERIALEN KONTSUMOA

Ingurumena Zaintzeko baliabideetan inbertitzea

2020an, klinikek 125.966 euroko inbertsioa egin dute ingurumenaren kudeaketa
indartzeko. Inbertsio horren barruan sartzen dira: hondakinen kudeaketa, girotze- eta berokuntza-sistemaren funtzionamenduaren optimizazioa elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoa murrizteko, argiteriak LED teknologiaz
hornitzea, eta legezko arauen nahiz borondatezko arauen (ISO 14001; ISO 50001)
araberako ziurtagiriak.

2019

2020

514

473

4.690

4.195

453

406

0

0

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
PAPER ZURIA (KG)

l
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TONERRAK (UNITATEAK)
INTSUMO BIRZIKLATUAK

Gure osasun-/laguntza-jardueraren izaerari erreparatuta, langileen artean paperaren edo tonerren gisako baliabide gutxiago kontsumitzeko eta gure ingurunean eragin txikiagoa izaten laguntzeko kontzientzia sortzen dihardugu. Hala,
2020an zenbait prozesu berrikusi dira, hala nola kudeaketa telematikoa ahalbidetzen duten arloak identifikatzeko prestakuntza.
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HONDAKINEN KUDEAKETA
IMQ Kliniketan, horretarako kontratatutako hornitzaileen bitartez kudeatzen
dira hondakinak. Horiek, Eusko Jaurlaritzak baimendutako kudeatzaileak dira,
hondakinek sortutako eragina kontrolatuta egon dadin. Nabarmentzekoa da
2020an, COVID-19 pandemiaren eraginez, II. Taldeko hondakin sanitarioek
gehikuntza handia izan dutela. Ildo horretatik, arreta berezia jarri da horrelako
hondakinen edukiontziak behar bezala maneiatu eta erabili behar direla azaltzeko orduan.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

2019

2020

EKIPO ELEKTRONIKOAK

752

120

FLUORESZENTEAK

149

0

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK

215

159

EDUKIONTZI KUTSATUAK

224

434

TONERRAK

469

476

47.784

77.302

793

679

7.034

6.213

202.706

177.338

46.331

45.623

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKOAK EZ DIREN
HONDAKIN ARRISKUTSUAK

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK
BAZTERTUTAKO BOTIKAK
HONDAKIN ZITOSTATIKOAK
HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK
NAHASKETAK
PAPERA/KARTOIA
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ENERGIA-ERAGINKORTASUNA
2016an IMQk, IMQ Zorrotzaurre eta
IMQ Virgen Blanca klinikek, ISO
50001 ziurtagiria, energiaren ikuspegitik eraginkorrak diren sistemak
akreditatzen dituen araua, lortu zuten. Sistema horrek 2020an berriro
jaso zuen bi kliniketarako ziurtagiria
eta asko erraztu du zentro horietan
energiaren eraginkortasuna asko
hobetu duten prozesuak martxan
jartzea, kudeaketa sistematikoaren
bitartez kontsumoa murriztuz eta
berotegi efektuko gasen kostua eta
isurketak murriztuz.

ENERGIA KONTSUMOA

Horrez gain, etengabeko hobekuntza prozesua barne hartzen du, urtero helburu berriak ezarriz, eta
aurrezteko aukerak, energiaren kontsumoa eta erlazionatutako prozesuak edo jarduerak identifikatzen,
aztertzen eta hobetzen dituzten
tresnetan oinarritzen da. 2020an
ISO 50001 ziurtagiria berritu da bi
instalazioetan, eta instalazio elektrikoetan hobekuntzak egiten jarraitu
da, LED argi-kopurua handitzearen
aldeko apustu eginez; horrela, eraginkortasun handiagoa lortu dugu
energia-kontsumoan.

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

Aurten, aurreko urteetako joerari jarraituz, energia-kontsumoa gutxitu
egin da eta, ondorioz, BEG gutxiago isuri da atmosferara. Horretarako,
LED teknologiaren aldeko apustua
egin da argiztapenerako, jauzi bidezko hotz-ekoizpena erabat erregulatu da hozkailuetan edo UBS

2019

2020

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)

6.019.118 6.011.442
970

866

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3)

363.521

374.962

ENERGIA FOTOVOLTAIKO KONTSUMOA (KWH)

29.242

34.011

78,71

85,60

0,01

0,01

76.476

70.229

4,8

5,3

% -3,82

% -0,13

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

% -30,17

% -10,72

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

% -21,99

% 3,15

% 15,17

% 16,31

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/EGOITZA BAKOITZEKO)
GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA
EGOITZAK GUZTIRA
GAS NATURAL KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (M3/EGOITZA BAKOITZEKO)

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

ENERGIA FOTOVOLTAIKO KONTSUMOAREN MURRIZKETA
(*) Kwh/kJ bihurketa-faktorea: 1Kwh= 3600KJ. / Gasolio/KJ bihurketa-faktorea: 1L= 40940KJ.
Intentsitate energetikoa: Hartutako jarduera-unitatea = Egonaldiak. KJ/egonaldia.
2020. urteko egonaldiak CVSSn: 70.229.

sortzeko sistemaren osagaiak ordeztu dira.
Alde batetik, prozesuak berriro diseinatzeari esker eta, bestetik, ekipoen eraldaketari eta egokitzapenari esker lortu da erakundearen
barruan energiaren kontsumoa
murriztea.

UR KONTSUMOA

2019

2020

34.138

29.871

UR ERAUZKETAK NABARMEN
ERAGINDAKO UR ITURRIAK

0

0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

0

0

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3)
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ISURKETEN KUDEAKETA
Nahiz eta CVSS arloko jarduerak ez duen ingurumenean eragin esanguratsurik,
elektrizitatearen kontsumoarengatik (2. Irismena), galdaren funtzionamenduarengatik eta gasolioaren eta gas naturalaren kontsumoarengatik (1. Irismena)
sortutako CO2 isurketen urteko estimazioa egin da.

CO2 ISURKETAK

2019

2020

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2

792,46

817,02

GASOLIO KONTSUMOAREKIN
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK

2,44

2,14

790,02

814,88

GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2

GEI ISURKETA ZUZENEN
INTENTSITATEA (GASOLIO KONTSUMOA)
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA)

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

1.685,35 1.202,29
0,010

0,012

0,022

0,017

% -22,02

% 3,10

% -3,82 % -28,66

(*) Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 2,467 kg CO2e/litro, gasolioaren kontsumorako (2019ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0.20 kg CO2e/kwh kontsumo elektrikorako (Iberdrola SA-ren 2019ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2017ko datua).
• 2020. urteko egonaldiak CVSSn: 70.229.

2020an, energia fotovoltaikoaren eta kogenerazioaren kontsumo propiorako
produkzioa handitzen jarraitu da, eta horren ondorioz BEGen emisioak murriztu dira. Zehazki, eguzki-energia % 16 hazi da, eta kogenerazio-sistemak sortutakoa % 29.

Ingurumen eta gizarte eragina
hornitzaileen ebaluazioan
Kliniketan, IMQ kliniken Ingurumen arloko Jarraibideak betetzeko konpromisoa eskatzeko eta zaintzeko sistematika daukagu, zerbitzuak ematen dituen enpresak sinatuta eta zigilatuta, eta baita hondakinak behar
bezala kudeatzen direla egiaztatzen duten dokumentuak ere, horrelakorik sortzen bada.

130
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Ingurumen kudeaketa IMQ Prebentzioan
IMQ Prebentzioak, bere jardueraren ezaugarriak direla eta (bere emaitza ukiezina da), eragin mugatua du ingurumenean. Hori dela eta, ez da ziurtatu daitekeen ikuspuntutik kudeatu beharreko alderdi estrategikotzat hartzen, eta ez
da aurreikusten ingurumenekotzat jo litezkeen alderdi puntualak horiek kudeatzeko sistema bereizi batean sartzea. Ingurumen-kudeaketarekiko konpromisoa
araudia betetzean oinarritzen da.

Paperaren erabilera
IMQ Prebentziotik dokumentaziorako dituen plataforma informatikoen
erabilerari buruz bezeroak kontzientziatzea sustatzen da, haien inprimaketak murrizteko.

Ez dago berariazko baliabiderik ingurumen-arriskuei aurrea hartzeko.
Bestalde, bezeroek eragina izan dezakete ingurumenean. Ez dugu, estandarrak
betetzen ez dituen bezeroren bati zerbitzurik ez emateko edo desberdin kobratzeko inolako irizpiderik, gure zerbitzuak ez baitu eraginik prozesu horietan.

l

HONDAKINEN KUDEAKETA
Berariazko araudia betetzen da, horien arduradun bakoitzak jarraitu beharreko
jarraibideak ezartzen dituen prozedurari eutsiz, eta kontratua baimendutako
hondakin-kudeatzaile batekin xedatzen da.

Ingurumena Zaintzeko baliabideetan inbertitzea

2020an, 3.864 euroko inbertsioa egin da, batez ere led argiak aldatzeagatik.
Osasun arloan sortzen diren hondakin guztiak behar bezala eta indarrean dagoen legeriarekin bat etorriz kudeatzen dira, egiaztatutako hondakin-kudeatzaile baten bitartez. Zentro propioen % 100 osasun arloko hondakinak sortzen dituzten zentro gisa erregistratuta daude.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

2019

2020

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
TONERRAK (UNITATEAK)
INTSUMO BIRZIKLATUAK

2020

4,54

7,11

7

6

482

374

259

305

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

MATERIALEN KONTSUMOA

PAPER ZURIA (KG)

2019

OSASUNEKOAK EZ DIREN
HONDAKIN ARRISKUTSUAK
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)

87

99

7.817

6.205

482

374

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK
TONERRAK (UNITATEAK)
OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
II. TALDEKO HONDAKIN SANITARIOAK (KG)
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ENERGIAREN KUDEAKETA
IMQ Prebentzio sailak, energiaren kontsumoa eta kutsadura murriztera bideratutako hainbat neurri ezarri ditu; horrela, erakundeko pertsonek, lan-jardunaldian, ibilgailua gutxiago erabiltzea bultzatzen du, barne-batzarretarako
bideokonferentzia-sistema erabilita.
IMQ Prebentzioak saileko pertsonek bezero diren enpresetara egiten dituzten
bisiten zentzuzko plangintza sustatzen da, ibilbide eraginkorrak antolatuz. Barne-bileretarako, bideo-konferentziaren eta teams izenekoen erabilera sustatzen
da. Azken horrek, pandemia dela eta, urruneko bezeroekin bilerak egiteko aukera eman du eta, horregatik, joan-etorriak, hala eskatzen duten jardueretan bezeroaren instalazioetan teknikari bat egotera mugatu dira.

UR KONTSUMOA

2019

2020

917

793

UR ERAUZKETAK NABARMEN
ERAGINDAKO UR ITURRIAK

0

0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

0

0

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) (*)

(*) Ez dira kontuan hartu zentro hauetako kontsumoak: ARRIOLA, EIBAR, SANTURTZI, MIRAMON,
TOLOSA, GASTEIZ AT, GASTEIZ VS.

ENERGIA KONTSUMOA

2019

2020

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)

402.847

366.545

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO (KWH) (1)

676.201

529.295

63.793

49.934

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/PERTSONA) (2)

1.455

1.350

JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (2)

230

184

% -0,94

% -9,01

% 6,48

% -21,73

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

(1) B
 arne-estimazioa, negozioagatik eta batez besteko kontsumoagatik emandako km kopuruaren arabera: 6,5L gasolio/100 km. Gasolio/KWh
bihurketa-faktorea = 10,6 KWh/l (*Iturria = Zaragozako Ganbera).
(2) Intentsitate energetikoa: Hartutako jarduera-unitatea = KWh pertsonako (Plantilla ertaina).
2020. urteko batez besteko plantilla baliokidea IMQ Prebentzioak sailean 271,52.
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ISURKETEN KUDEAKETA
Nahiz eta IGURCOren jarduerak ez duen eragin esanguratsurik ingurumenean,
elektrizitatearen kontsumoarengatik (2. Irismena), eta errepideko joan-etorrietako gasolio-kontsumoaren ondorioarengatik (1. Irismena) sortutako CO2 isurketen
urteko estimazioa egin da.
Zentroetatik kanpo CO2 isurketei eusteko, IMQ Prebentzio saileko pertsonek bezero diren enpresetara egiten dituzten bisiten zentzuzko plangintza sustatzen
da, ibilbide eraginkorrak antolatuz. Gainera, barne bileretarako bideokonferentziaren erabilera sustatzen da.

CO2 ISURKETAK

2019

2020

157,4

123,2

80,6

73,3

0,568

0,455

0,291

0,265

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA
(GASOLIO KONTSUMOA) (TN/PERTSONA)

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M2)

GEI ISURKETA ZUZENEN HAZKUNDEA
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

% 4,24 % -21,73
% -26,62

% -9,01

(*) Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 2,467 kg CO2e/litro (2019ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0.20 kg CO2e/kwh (Iberdrola SA-ren 2019ko datua).
• Isurketen intentsitatea: Erdi-mailako Plantilla da hartutako jarduera-unitatea.
• 2020. urteko batez besteko plantilla baliokidea IMQ Prebentzioak sailean 271,52.

Ingurumen arloko arriskuen ebaluazioa
IMQ Prebentzio Saileko zerbitzu guztiak prozesu sistematiko bati jarraituz
diseinatzen dira, eta prozesu horren bidez balioesten dira bete beharreko
eskakizun legalak eta teknikoak. Hala ere, gure jardueran ez da sortzen ingurumenerako kalte larri edo konponezin arriskurik, eta ez dago halakorik
sortuko lukeen zerbitzu berririk abian jartzeko aurreikuspenik.
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Ingurumen kudeaketa IMQ Igurcon
MATERIALEN KONTSUMOA
IMQ Igurco 2019an hasi zen, egungo Plan estrategikoaren esparruan, ingurumenaren kudeaketako sistema garatzen. Bertan, materialen kontsumoarekin erlazionatutako alderdiak jasoko dira bere jarduera-eremu osoan.

2019

2020

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)

1.205

349

PAPER ZURIA (KG)

4.165

3.562

91

51

2019

2020

1.080

360

2

134

273

502

TONERRAK

7

9

BESTELAKOAK

6

56

180

4.096

BAZTERTUTAKO BOTIKAK

0

0

HONDAKIN ZITOSTATIKOAK

0

0

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA

TONERRAK (UNITATEAK)

HONDAKINEN KUDEAKETA
EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK
HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK
FLUORESZENTEAK
BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK
KUTSATUTAKO ONTZIAK

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK
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ENERGIA-KONTSUMOA
Energiaren kontsumoa murriztera
bideratutako hainbat neurri ezarri
ditu IMQ Igurcok; horrela, instalazioetan dauden elementuak aldatu ditu,
eraginkorragoak diren beste batzuk
jartzeko (led argiak, zelula fotoelektrikoak, etab.). Horren ondorioz, Gas
naturalaren energia kontsumoa %6
,09 murriztu da, eta energia elektrikoaren kontsumoa % 5,54.

ENERGIA KONTSUMOA

2019

2020

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)

2.390.114 2.516.675
1.000

0

393.567

473.327

8.010

7.959

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/EGOITZA BAKOITZEKO)

7,62

8,81

GAS NATURAL KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (M3/EGOITZA BAKOITZEKO)

1,26

1,66

0,03

0,03

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN ALDAKETA

% -5,54

% 5,30

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN ALDAKETA

% -6,09

% 20,27

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3)
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO
AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)

JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA
ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

Neurketa-unitatea: urteko egonaldiak: 2020an 285.805.

UR KONTSUMOA

2019

2020

53.000

55.529

UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK

0

0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

0

0

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3)
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BIOANIZTASUNAREN KUDEAKETA

ISURKETEN KUDEAKETA
Nahiz eta IGURCOren jarduerak ez duen eragin esanguratsurik ingurumenean,
argindar-kontsumoagatik (2. Irismena), eta zentroetako galdaren funtzionamenduarengatik (1. Irismena) sortutako CO2 isurketen urteko estimazioa egin da.
IMQ Igurcok % 4,15 murriztu ditu atmosferara egindako CO2 isurketak.

CO2 ISURKETAK
GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2

GASOLIO KONTSUMOAREKIN
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK TN CO2
GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK
GEI ISURKETA EZ ZUZENAK 2. ALKANTZEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA
(GASOLIO KONTSUMOA) (KG/GOITZA BAKOITZEKO)

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/GOITZA BAKOITZEKO)

2019

2020

22,70

20,06

2,52

0

855,31 1.028,65
478,02

503,34

0,072

0,070

0,002

0,002

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA		
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

% -32,53

% 5,30

(*) Isurketa-faktorea: 0.20 kgCO2e/kwh kontsumo elektrikorako (Iberdrola SA-ren 2019ko datua)
• Isurketa-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2019ko datua)
• Gas naturalerako 10,7056 kWh/m3 bihurketa-faktorea.
• Neurketa-unitatea: urteko egonaldiak: 285.805 2020an.

Igurcok kudeatzen du Urdaibaiko Biosferako Erreserbaren barruan dagoen Forua zentroaren jarduera. Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako zerbitzu sozio-sanitarioak ematen ditu. 1.650 metro karratuko azalera du, Forua-Gernikan dago, eta zentroaren jarduera eta dimentsioa kontuan izanda, uste dugu
ez duela eragin esanguratsurik inguruko habitatean.
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Ingurumen kudeaketa IMQ Amsan
HONDAKINEN KUDEAKETA

IMQ Amsa 2019an sartu zen ingurumen-kudeaketako prozesuan.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK

MATERIALEN KONTSUMOA
2019

2020

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
PAPER ZURIA (KG)
TONERRAK (UNITATEAK)

2020

2

20

24

6

230

264

13

10

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG)
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)

2019

81.975

56.350

56

6

700

775

17

20

EKIPO ELEKTRONIKOAK
FLUORESZENTEAK
BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK
TONERRAK
HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

NAHASKETAK		

ENERGIA-KONTSUMOA

PAPERA/KARTOIA

ENERGIA KONTSUMOA

426

2019

2020

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)

45.846

26.241

CONSUMO ENERGÉTICO GAS NATURAL (NM3)

45.911

59.259

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/UNITATEAK)

73,95

42,32

GAS NATURAL KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (M3/EGOITZA BAKOITZEKO)

114,78

148,15

% 27,96

% -42,76

% 42

% 29,07

2019

2020

485

304

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA
GAS NATURALAREN ENERGIA-KONTSUMOAREN ALDAKETA
UR KONTSUMOA
UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3)
IMQ Amsako Heros zentroko kontsumoarekin bat dator.

437
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ISURKETEN KUDEAKETA
CO2 ISURKETAK

2019

2020

9,32

12,03

9,17

5,25

0,015

0,008

620

620

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA (GAS NATURAL KONTSUMOA) TN CO2		
GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA (ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA (ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M )
2

NEURRI-UNITATE
GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA

• Isurketa-faktorea: 0.20 kgCO2e/kwh kontsumo
elektrikorako (Iberdrola SA-ren 2019ko datua).
• Neurketa-unitatea: 620 m2-ko zentroak.

% -8,60 % -42,76

Planeta zaintzeko bidaia honetan ez dago atzera egiterik eta, horregatik, aurrera egiten jarraitzen dugu
IMQ Taldeko pertsona guztiak pixkanaka kontuan hartzeko eta modu globalean ingurumena errespetatzen
duen erakunde gisa jarduteko.
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I. Irismena
IMQ Taldea osatzen duten sozietateak hartzen ditu memoria honek; “Sozietatearen Egitura” deritzon atalean erakusten dira sozietate horiek.
Hala ere, eta IMQ Taldearen sozietate-perimetroaren azterketa sakona egin ondoren, eta finantza arlokoa ez den informazioari buruz Legeak eskatzen dituen
informazio-esparru ezberdinetan osatzen duten sozietateetako bakoitzaren garrantzia kontuan izanda, funtsezko KPIen eta I. Taulan adierazten diren sozietateen beste adierazle kuantitatibo batzuen informazio xehatua aurkezten da.
Jarraian hauek aurkezten dira: (i) ingurumenari buruzkoak, (ii) giza eskubideei
buruzkoak, (iii) ustelkeriari eta eroskeriari buruzkoak, eta (iv) sozietateari buruzkoak, uste dugulako sozietate horien inguruko informazioak nahiko ondo islatzen dituela IMQ Taldearen jarduera ezberdinak. Hain zuzen ere, Taldearen fakturazio-zifraren % 85 eta aktiboen % 70 inguru hartzen dute sozietate horiek.
Sociedad de Medicos del IMQ SA, Sociedad de Promocion de Empresas del IMQ
SAU eta Sociedad Inmobiliaria del IMQ SA taldeko sozietateek taldeko aktibo
gehigarrien % 25 inguru hartzen dute. Hala ere, ez da hiru sozietate horiei buruzko informaziorik ematen, aipatutako esparruetan garrantzirik ez duela uste
dugulako. Sociedad Inmobiliaria del IMQ SA da, Clinica Vicente San Sebastian
SA sozietateak bere jarduera gehiena gauzatzen duen aktiboaren jabea; sozietate horri buruzko informazioa bai, eskaintzen da esparru ezberdinetan. Sozietate
bien artean dagokion errentamendu-kontratua dago.

I. TAULA - JASANGARRITASUN MEMORIAREN PERIMETROA OSATZEN
DUTEN ENPRESAK
TALDEA
• GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

ASEGURUAK
• IMQ S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (IMQ ASEGURUAK)
• IMQ DENTAL, S.A. (HORTZ KLINIKAK)
• DENTAL BIZKAIA, S.L. (HORTZ KLINIKAK)
• CENTRO DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA, S.L.U.
• CENTRO MÉDICO ZURRIOLA, S.L.U.
• AUXILIAR DE SERVICIOS MEDICOS, S.A.U.
• CONSULTORIOS MÉDICOS DEL IMQ BIZKAIA, S.L.U.

IMQ IGURCO
• IGURCO GESTIÓN S.L.
• IGURCO CENTROS GERONTOLÓGICOS S.L.
• IGURCO RESIDENCIAS SOCIO SANITARIAS S.L.
• ORÚE XXI S.L
• RESIDENCIA ORÚE S.L.U.
• IGURCO ARABA, S.L.U
• IGURCO SERVICIOS SOCIOSANITARIOS IMQ, S.L (*)

KLINIKA
* 2020ko azaroaren 11n, Igurco Gestión, S.L.ko Administrazio Kontseiluak Bereizketa Proiektu bat formulatzea eta sinatzea erabaki zuen. Horren bidez, Igurco Gestión-ek Igurco Servicios Sociosanitarios
S.L. (Sozietate onuraduna) izeneko sozietate berri bat sortuko luke adinekoentzako eguneko zentroak,
etxez etxeko zerbitzuak eta mendeko pertsonen eta etxeko arretako zaintzaileei laguntzeko zerbitzuak kudeatzeko unitatearen ordez. Sozietate hori 2020ko abenduaren 18an eratu eta inskribatu zen
Bizkaiko Merkataritza Erregistroan.
Merkataritza Sozietateen Egiturazko Aldaketei buruzko Legearen 31.7 artikuluaren ondorioetarako,
2020ko urtarrilaren 1a da Igurco Gestiónek bereizitako jarduerari buruz egindako eragiketak Sozietate
Onuradunaren konturako kontabilitate-xedeetarako egindakotzat jotzeko data, baina Sozietate Onuraduna ez da hasi bere kontura lan egiten 2021eko urtarrilaren 1a arte. Zerga-, lan- eta eragiketa-ondorioetarako, eragiketa 2021eko urtarrilaren 1ean hasiko da.

•C
 LÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN S.A. (ZORROTZAURRE KLINIKA
ETA VIRGEN BLANCA KLINIKA)

PREBENTZIOA
• DIVISIÓN DE PREVENCIÓN IMQ S.L.

ZERBITZU OROKORRAK
• AVANCES MÉDICOS, S.A. (IMQ AMSA)
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Bestalde, eta alderdi sozialei eta langileen gaiari dagokienez, funtsezko KPIei
buruzko informazio xehatua eta II. Taulan jasotzen diren sozietateen beste
adierazle kuantitatibo batzuk aurkezten dira; izan ere, egindako analisiaren
ondoren, ikusi da IMQ Taldeko lantaldearen % 86 baino gehiago hartzen dutela. Sozietate horiek, nolanahi ere, IMQ Taldea osatzen duten 6 dibisioak
ordezkatzen dituzte.
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II. TAULA - DIMENTSIO SOZIALAREKIN ERLAZIONATUTAKO
PERIMETROA OSATZEN DUTEN ENPRESAK
TALDEA
• GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

ASEGURUAK
Datozen urteetan definitutako irismena handitzen joango da.
Azkenik, agiri honen eremu geografikoa bat dator IMQ Taldearen jardueraesparruarekin, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa hartzen du.

• IMQ S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (IMQ ASEGURUAK)
• IMQ DENTAL S.A.U. (HORTZ KLINIKAK)
• IMQ DENTAL BIZKAIA S.L. (HORTZ KLINIKAK)
• CENTRO DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA S.L.U.
• IGUALATORIO DE BILBAO AGENCIA DE SEGUROS S.A.U.
• CENTRO MÉDICO ZURRIOLA S.L.U.
• AUXILIAR DE SERVICIOS MÉDICOS S.A.U.
• CONSULTORIOS MÉDICOS DEL IMQ BIZKAIA S.L.U.

KLINIKAK
•C
 LÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN S.A. (ZORROTZAURRE KLINIKA
ETA VIRGEN BLANCA KLINIKA)
• UNIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS IMQ, S.L.
• INSTITUTO ONCOLÓGICO IMQ BILBAO, S.L.
• INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL DE BILBAO S.L. (IMIBI)
• TRAUMATOLOGÍA DAM S.L.
• CVSS RADIOLOGÍA CLÍNICA, S.A.

PREBENTZIOA
• IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L.U. (IMQ PREBENTZIOA)

ZERBITZU OROKORRAK
• AVANCES MÉDICOS, S.A. (IMQ AMSA)

IGURCO (IMQ IGURCO)
• IGURCO GESTIÓN S.L.
• IGURCO CENTROS GERONTOLÓGICOS S.L.
• IGURCO RESIDENCIAS SOCIO-SANITARIAS S.L.
• ORÚE XXI, S.L.
• RESIDENCIA ORÚE, S.L.
• IGURCO ARABA, S.L.U

| 2020ko Iraunkortasun Memoria | ERANSKINAK

142

II. Printzipioak
2020ko jasangarritasun memoriaren kalitatea eta edukia zehazteko printzipioa:

INTERES TALDEEN PARTAIDETZA
IMQ Taldeak identifikatuta ditu bere interes taldeak, eta aldizkako elkarrizketa
izaten du beraiekin, euren nahiei eta interesei erantzuna emateko; gainera, haien
ahotsa eta iritziak entzuteko mekanismoak ezarri ditu, eta baita interes taldeon
partaidetza bultzatzeko ere, inkesten, focus group direlakoen eta entzute-sistemen bitartez, eta arreta eskaini eta gorabeherak kudeatzen ditu, aurrez aurreko,
telefono eta posta elektroniko bidezko kanalen eta kanal digitalen bitartez.

JASANGARRITASUN-TESTUINGURU ESTRATEGIKOA
IMQ Taldeak, ahal duen heinean, bere ekarpena egiten dio tokiko eta eskualdeko garapen ekonomikoari, sozialari eta ingurumen arlokoari; komunitatearen aurreko harremanean eragin positiboak sortzen saiatzen da, eta
eragin horiek BPGari, enpleguari, fiskalitateari, osasun-sistema mantentzeari
eta osasunaren, kirolaren, gizartearen eta solidaritatearen alorretako ekimen
kolektiboekiko konpromisoari egiten dien ekarpenean xehatzen dira.

ARGITASUNA, ZEHAZTASUNA ETA ZORROZTASUNA
Modu sistematikoan, xehatuan eta ulergarrian azaltzen da Memoria honen
informazioa; ematen duen aurkibide orokorra du, memoria errazago irakurtzeko aukera, eta baita, dagozkien orrialdeetan aurkezten diren datu kualitatiboak zein kuantitatiboak eskuratzea eta aurkitzea ahalbideratzen duen
GRI adierazleen aurkibide globala ere.

OREKA
IMQ Taldearen jardunaren eta jardueraren alderdiei buruzko informazioa jasotzen eta eskaintzen du Memoriak, aurreikusten zena lortu zein ez, eta era
horretan, interes taldeek informazioaren balorazio arrazoitu positiboa zein
negatiboa egin dezakete.

ALDERAGARRITASUNA
IMQ Taldearen interes taldeek denborarekin gertatu diren aldaketak azter
ditzakete, Txostenean jasotzen diren datu kuantitatiboak, ahal denean, aurreko urtekoekin batera aurkezten baitira; horrela, jardueraren garapenean
gertatu diren aldaketak aztertu eta alderatu daitezke.

FIDAGARRITASUNA
Urteko memoria honetan jasotzen den informazioa erakundeak 2020ko
ekitaldian egindako jarduerei dagokie eta, horien kalitatea eta egokitasuna
ezartzeko aztertuak izan daitezen bildu, analizatu eta aurkezten dira. Datuen jatorria anitza da: kontuan hartu diren alor eta sozietateen ekarpena eta
jarduera; Plan Estrategikoaren jarraipenari euskarria ematen dion informazio-sistema (Midenet); eta negozio-unitate bakoitzeko kalkulatutako KPIak
eta jardun adierazleak. Ondoren, kanpoko organismo batek egiaztatzen ditu,
hain zuzen ere AENOR Normalizaziorako eta Ziurtapenerako Espainiako Elkarteak, eta IMQ Taldearen Zuzendaritza Batzordeak eta Administrazio Kontseiluak onesten ditu.

PUNTUALTASUNA
Urtero egiten da txostena, eta ekitaldi bakoitzeko jardun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumen arlokoaren informazio egonkortu zehatza jasotzen du.

KONTAKTU-GUNEA:
Gure webgune korporatiboaren Prentsa aretoan eta Mundu Itunaren Espainiako Sarearen webgunean daude IMQ Taldearen urteko memoriak, interesa
duen edozeinen eskura:
https://www.imq.es
http://www.pactomundial.org/informes-de-progreso
Informazio gehiago lortzeko: comunicacion@imq.es
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III. Materialtasuna
2020an zehar, eta konpainiaren egungo 2019-2021 Plan Estrategikoa egiteko
2018an gauzatutako hausnarketa estrategikoaren prozesuarekin bat etorriz, materialtasun-azterketa egin da, IMQ Taldearentzat eta haren interes taldeentzat
garrantzitsuak diren alderdiak identifikatuz. Azterketa hori hurrengo urteetan
osatu eta sakonduko den lehen ariketa da.
Alderdi esanguratsu nagusiak identifikatzeko, lehenik eta behin, gogoeta estrategikoaren prozesuan egindako barne-azterketa hartu da kontuan, eta, besteak
beste, alderdi hauek ebaluatu dira: faktore kritikoak eta arrakasta-faktoreak; antolaketa-egituraren eta haren kudeaketa-ereduaren berrikuspena; eta produktuen eta zerbitzuen bizitza zikloaren azterketa. Horrez gain, prozesu estrategikoan nahiz erakundean etengabe egindako kanpo-azterketa ere gehitu behar
da, bertan hainbat alderdi aztertzen dira, hala nola merkatuaren eta aseguru

-sektorearen bilakaera eta joera nagusiak, IMQ Taldearekin erlazionatutako prentsaren azterketa sakona, adimen lehiakorraren prozesutik eratorritako analisiak,
marka eta irudi azterketak, edo betetze-funtzioaren bitartez egiten den etengabeko arau-azterketa.
Gainera, IMQ taldeko interes taldeen behar eta itxaropen nagusiak hartu dira
kontuan, azken gogoeta estrategikoaren esparruan ere jorratu diren horien berrikuspenean eta lehenespenean oinarrituta. IMQ Taldearentzat bere interes
taldeen iritzia eta partaidetza funtsezkoak dira estrategiaren prestaketan eta
definizioan. Haien beharrak eta itxaropenak bakoitzarekin zehaztutako informazio-iturrien bidez aztertzen dira (zaintza-esparrua eta maiztasuna): Akziodunak,
Gobernu Organoak, Pertsonak, Aliatu estrategikoak, Bezeroak, Hornitzaileak, Administrazioa eta Gizartea.

INFORMAZIO-ITURRIAK ETA INTERES TALDEEKIN DAUDEN HARREMANAK
INTERES TALDEAK

ZAINTZA-EREMUA

MAIZTASUNA

Akziodunak
Gobernu-organoak

Administrazio-kontseiluak (IMQ Aseguruak, IMQ Taldea, Medikuen Elkartea)
Medikuen Elkarteko Batzar Nagusia
Akziodunekin-medikuekin egindako saioak
Laneko bilerak (Zuzendaritza Nagusia, Profesionalarekin Harremanetarako Zuzendaritza)

Hilero
Urtero
¾ saio urtean
Aldian behin

Aliatu estrategikoak: SCA, Kutxabank

SCA: Administrazio Kontseiluaren bilerak
Kutxabank: lanekotaldearen bilerak

Hilero
Puntualak

Pertsonak

Gogobetetze globalari buruzko inkesta
Alderdi batzuei buruzko gogobetetze-inkestak
Lantaldeak
IMQ gosariak

Bi urtez behin
Puntualak
Aldian behin
Hilean behin

Hornitzaileak

Laguntza-hornitzaileak: laneko bilerak espezialitateko ordezkariekin eta profesionalekin
Laguntzazkoak ez diren hornitzaileak: laneko bilerak

Aldian behin
Aldian behin

Sozietatearen Administrazioa

Inkestak gizarteari eta erakundeei

Bi urtez behin

Bezeroak

Aldizkako inkestak (Ahotsa Programa - CEX proiektua)
Focus group
Kexak eta erreklamazioak aztertzea
Sare sozialak

Egunero
Aldian behin
Egunero
Egunero
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Azterketa horren guztiaren ondorioz, 30 gai garrantzitsu identifikatu ziren. Gai
horietatik, barne- eta kanpo-garrantziaren maila aztertu eta baloratu ondoren,
materialtasun-matrizean sartu ziren, eta, azkenean, lehentasunezko 20 gai nabarmendu ziren, bai IMQ Taldearentzat, bai bere interes-taldeentzat. 2020ko
Jasangarritasun Memoria (Informazio Ez-finantzarioaren Egoera) egiteko, analisiari eusten diogu eta lau multzo handitan jartzen dugu arreta: Gobernu korporatiboa, Estrategia eta negozioa, Pertsona-taldea, Bezeroak, Gizartearekiko konpromisoa eta Ingurumena. Eta beste aldagai bat sartu da, 2020. urtea markatu
duena, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisia, lehentasunezko 21.
gaitzat jo dena.

Interes talde nagusietako batzuek partaidetza zuzena izan dute hausnarketa
estrategikoaren prozesuan, horretarako bilera espezifikoen (akziodunak eta gobernu-organoak), focus group-en (bezero kolektiboak eta partikularrak), edo inkesten bitartez (gizartea). Konpainiako pertsonek ere zeregin garrantzitsua izan
dute estrategiaren definizioan, fase desberdinetako lantaldeen bitartez gidatutako partaidetza prozesuaren bidez.
Nabarmentzekoa da, halaber, 2019an, Bezeroaren Esperientzia Proiektuaren barruan, Ahots-programa jarri zela abian, eta horri esker, IMQren bezeroen ezagutza askoz ere sakonagoa dela.

LEHENTASUNEZKO
21 GAIEN XEHETASUNAK:
1

Arau-esparrua

2

Errentagarritasuna eta kaudimena

3

Eraldaketa digitala

4

Bezeroaren esperientzia

5

Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza

6

Gestión de alianzas

7

Kudeaketa-eredua

8

Konpainiako parte izatearen kultura

9

Lidergoa

BARNE-GARRANTZIA

25

26
20

28

10 Enplegua eta gizarte-harremanak
11

Prestakuntza eta talentuaren garapena

12

Adiskidetzea

13

Pertsonen gogobetetzea

14

Aniztasuna eta berdintasuna

15

Laneko osasuna eta segurtasuna

16

Gobernu korporatibo onaren sistema

17

Zahartzea

18

Arriskuen kudeaketa

5
15

20

Bizitza ohitura osasungarriak sustatzea

22 Ustelkeria eta eroskeria

10

22

27
21

10

25

1
4

23

7

16

11

14

3

12
13

30

20 Ingurumenarekiko konpromisoa
21

29
6

1

15

2

17

8

5

23 Etengabeko hobekuntza
24 Datuen babesa
25 Ziber-segurtasuna
26 Kalitate eta segurtasun klinikoa
27 Gizartearekiko konpromisoa
28 Lankidetza osasun publikoarekin
29 Interes taldeekin hitz egiteko bideak
30 Elkartasuna

9
0
0

5

10

15

20

KANPOKO GARRANTZIA

25

30

35

1. Errentagarritasuna eta kaudimena
2. Eraldaketa digitala
3. Bezeroaren esperientzia
4.	
Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza
5. Kudeaketa-eredua
6. Lidergoa
7.	
Enplegua eta gizarte-harremanak
8. Prestakuntza eta talentuaren garapena
9. Adiskidetzea
10. Pertsonen gogobetetzea
11. Aniztasuna eta berdintasuna
12.	
Laneko osasuna eta segurtasuna
13. Gobernu korporatibo onaren sistema
14. Arriskuen kudeaketa
15. Ingurumenarekiko konpromisoa
16.	
Zahartzea. Bizitza ohitura osasungarriak sustatzea
17. Datuen babesa
18. Kalitate eta segurtasun klinikoa
19. Gizartearekiko konpromisoa
20. Interes taldeekin hitz egiteko bideak.
21. COVID-19
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IV. 11/2018 Legearen eta GRI-ren arteko korrespondentzia indizea
GRI ESTANDARRA

EDUKIAK

GJHEKIKO
LOTURA

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 101: OINARRIAK
EDUKI OROKORRAK
GRI 102: EDUKI OROKORRAK
ERAKUNDEAREN PROFILA
102-1

Erakundearen izena

24

102-2

Jarduerak, markak, produktuak eta
zerbitzuak

54-76

102-3

Egoitzaren kokapena

Máximo Aguirre 18 BIS, 48011 Bilbao

102-4

Eragiketen kokapena

140-141

102-6

Zerbitzatutako merkatuak

54-76

102-7

Erakundearen tamaina

18-22

102-8

Enplegatuei eta beste langile batzuei
buruzko informazioa

102-9

Hornidura-katea

IMQ Taldearen hornitzaileak EEEn daude 2020an.
Ez da egon hornidura-katean eragin negatiboa izan duen hornitzailerik.

102-11

Kontuz ibiltzearen printzipioa edo
ikuspegia

Gure zerbitzuak prozesu sistematiko bati jarraituz diseinatzen dira, eta, prozesu
horren bidez, bete behar dituzten betekizun legalak eta teknikoak baloratzen
dira. Hala ere, gure jardueran ez da kalte larria edo itzulezina eragiten duen
ingurumen-arriskurik sortzen, eta ez da aurreikusten arrisku horiek sortuko
dituen zerbitzu berririk abiaraziko denik.

102-12

Kanpoko ekimenak

17

112, 117

102-13

Elkarteetako afiliazioa

17

117

3, 4, 8

22, 86-87, 101-111
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GRI ESTANDARRA

EDUKIAK

GJHEKIKO
LOTURA
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ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

ESTRATEGIA
102-14

Erabakiak hartzeko ardura duten goi
mailako zuzendaritza taldeko kideen
adierazpena

5-6

102-15

Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak

32-33

102-16

Balioak, printzipioak, estandarrak eta
jokabide-arauak

34

102-17

Aholkularitza-mekanismoak eta
ardura etikoak

34

102-35

Ordainsari-politikak

GRI adierazleen eranskina.

102-36

Ordainsaria zehazteko prozesua

GRI adierazleen eranskina.

102-38

Urteko guztizko konpentsazio-ratioa

GRI adierazleen eranskina.

102-39

Urteko konpentsazio osoaren
ehuneko gehikuntzaren ratioa

GRI adierazleen eranskina.

102-41

Negoziazio kolektiboko akordioak

107

102-43

Interes-taldeen parte hartzeko
ikuspegia

10-11

GRI estandarrekin bat etorriko den
txostena egiteko adierazpena

4

ETIKA ETA OSOTASUNA

GOBERNANTZA

INTERES-TALDEEN PARTE-HARTZEA

TXOSTENAK EGITEKO PRAKTIKAK
102-54
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GAI MATERIALAK
KALITATEA ETA BEZEROAREN GOGOBETETASUNA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

3

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

3

78-85, 89-97

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

3

78-85, 89-97

GRI 416: Bezeroen osasuna eta segurtasuna

416-1

Produktu edo zerbitzuen kategoriek
osasunean eta segurtasunean
dituzten eraginak ebaluatzea

3

CVSS: Ez-betetze kasuetan, gorabeheren erregistro bat eramaten da, eta
ebaluazio-irizpideak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzen dira,
intzidentearen bolumenean eta kritikotasunean oinarrituta. Osasunean eta
segurtasunean eragina duen guztia segurtasun klinikoko batzordean tratatzen
da, kliniketako profesional guztiek egiten dituzten erregistroak kontuan izanda.
Jakinarazpen-sistemak eremu horretako edozein gorabehera identifikatzen
laguntzen du, eta dagozkion neurriak jartzen dira. Hornitzaile bat tartean
badago, zuzenean jartzen da harremanetan harekin, eta berehala eskatzen zaio
gertakariaren arrazoiak aztertzeko eta ekintza zuzentzaileen plana egiteko.
IMQ Prebentzioa: zerbitzu-emaileak gara; beraz, gure jarduerak ez du eraginik
kontsumitzaileen segurtasunean eta osasunean, salbu eta odola ateratzeari eta
txertoa jartzeari (txertoen ondorioen berri ematen dugu) dagokienez.
Baimen informatua eta segurtasun-neurri informatikoak.
DBEO betetzea.

416-2

Produktu eta zerbitzu kategoriek
osasunean eta segurtasunean
dituzten inpaktuei buruzko ezbetetze kasuak

3

Ildo horretan, 2020an ez da ez-betetze kasurik izan.
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NEGOZIO-AUKERA BERRIAK
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

37-39

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

37-39

103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

48-52

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

48-52

ERALDAKETA DIGITALA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

HAZKUNDE ERRENTAGARRI ETA JASANGARRIA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

8

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

8

18-22

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

8

18-22
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GRI 201: Jarduketa ekonomikoa

201-2

201-4

Klima-aldaketaren ondoriozko
Finantza-inplikazioak eta beste
arrisku eta aukera batzuk

IMQ taldeak, bere jardueren izaera dela eta, oso ingurumen-inpaktu txikia du bere
ingurunean. Beraz, bere jarduerek ez diote inbertsio edo gastu esanguratsurik
ezartzen jatorri horrekin. Klima-aldaketaren ondorioz ez da arriskurik sortzen
Taldearen jardueran. Ingurumen-jasangarritasunean Kap. aurreratua.

Gobernutik jasotako finantzalaguntza

Jasotako diru-laguntza publikoek ez dute Taldearen guztizko diru-sarreren
gaineko kopuru esanguratsurik osatzen (0,37 milioi euro). Batez ere berrikuntzari,
inbertsioari eta enpleguari lotutako kenkariengatik 2,1 milioi euro baliatu dira,
eta kreditu fiskalengatik 0,9 milioi euro. IMQ taldeko sozietateetan ez dago
jasota administrazio publikoek beren akzioetan parte hartu dutenik.

GRI 203: Zeharkako eragin ekonomikoak
203-1

203-2

Inbertsioak azpiegituretan eta
lagundutako zerbitzuetan

Bezeroari dagokionez, 3,58 milioi euroko inbertsioa egin da 2020an, batez ere
aplikazio informatikoei eta teknologian inbertitzeari lotuta.

Zeharkako eragin ekonomiko
esanguratsuak

IMQ taldeak, garapenari laguntzeari buruzko kapituluan aipatutako inpaktu
ekonomikoez gain, zeharkako beste inpaktu ekonomiko batzuk ere sortzen ditu:
–zeharkako enplegua sortzen da enpresak dauden herrietan: garraioa, ostalaritza,
hornitzaileak… –Bizi-ohitura osasungarriak eta osasun-arloko prebentzioa sustatzen
dira, ezagutza zabaltzearen bidez. –Erakunde zientifiko, sanitario eta ikertzaileei
lotutako ekimenak eta ekintzak antolatzen parte hartzen da. –Jarduera egiten den
lurraldeetako zerga-betebeharrak betetzen dira. Horrela, zerbitzu publikoei eusten
eta gizarteak aurrera egiten laguntzen da. –Osakidetzak aurreztu egiten du.

3, 4, 8

ENPRESA-ETIKA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

34

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

34
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GRI 205: Ustelkeriaren aurka
Ustelkeriarekin lotutako
arriskuetarako ebaluatutako
eragiketak

34

205-2

Ustelkeriaren aurkako politikei eta
prozedurei buruzko komunikazioa
eta prestakuntza

IMQ Taldeak, aurreko urteetan, hasierako eta oinarrizko prestakuntza eman
zien IMQ Aseguruak filialeko langile guztiei (baita haren mende daudenei ere).
Ekitaldian zehar egindako higiezin- eta sozietate-eragiketetan, kapitalak
zuritzeari eta terrorismoa finantzatzeari buruzko apirilaren 28ko 10/2010
Legean aurreikusitakoa bete dute Taldeak eta haren aholkulariek. Hortik
harago, ohiko trafiko jarduerei buruzko berariazko neurriak definitzeko
prozesuan daude.

205-3

Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas

Ez da ustelkeria eta eroskeria kasurik antzeman inongo sozietatetan. Ondorioz,
ez da inolako neurririk hartu behar izan.

205-1

INGURUMENA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

7,12

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

7,12

119-138

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

7,12

119-138

301-1

Erabilitako materialak, pisuaren edo
bolumenaren arabera

7,12

119-138

301-2

Insumo birziklatuak

7,12

119-138

301-3

Produktu berrerabiliak eta
ontziratzeko materialak

7,12

119-138

GRI 301: Materialak
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302-1

Erakunde barruko energiakontsumoa

7,12

119-138

302-2

Erakundetik kanpoko energiakontsumoa

7,12

119-138

302-3

Energia-intentsitatea

7,12

119-138

302-4

Energia-kontsumoa murriztea

7,12

119-138

302-5

Produktu eta zerbitzuen energiaeskakizunak murriztea

7,12

IMQ taldeak eraginkortasuna sustatzen du, jarduera, instalazio, produktu eta
zerbitzuen ingurumen-inpaktuak pixkanaka murriztuz.
Produktuei dagokienez, IMQ Taldeak ez du produkturik fabrikatzen.

GRI ESTANDARRA
GRI 302: Energia

GRI 303: Ura
303-1

Ur-erauzketa, iturri bakoitzeko

119-138

303-2

Ur-erauzketaren eragin nabarmena
jasan duten ur-iturriak

119-138 Ur-isurketa oro sanitarioa da, eta udaleko saneamendu-sistemetara
isurtzen da; beraz, ez da inolako eraginik sortzen ur-gorputzetan edo horiekin
erlazionatutako habitatetan.

303-3

Birziklatutako eta erabilitako ura

119-138

304-1

Eremu babestuetatik kanpo dauden
eta biodibertsitaterako balio handia
duten guneak edo eremu babestuen
barruan edo ondoan eta jabetzan
dauden eragiketa-zentroak, errentan
hartutakoak edo kudeatutakoak

IMQ taldea ez da biodibertsitatean aberatsak diren habitatetako lurzoruaren
jabea, eta 2020an ez da biodibertsitatearen gaineko inpakturik erregistratu,
ezta ondare unibertsaleko edo biosfera-erreserbako eremu babestuetan ere.
Salbuespen bakarra - Forua Zentroa.

304-2

Jardueren, produktuen eta
zerbitzuen inpaktu esanguratsuak
biodibertsitatean

0

304-3

Habitat babestuak edo
zaharberrituak

119-138 Ez da habitat edo gune babestuak leheneratzeko ekintzarik egin, IMQ
Prebentzioen jarduerak ez baitu inolako eragin negatiborik ingurune horietan.

GRI 304: Biodibertsitatea
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GRI 305: Isurketak

305-1

Berotegi-efektuko gasen zuzeneko
isuriak (1. irismena)

7,12

119-138 BEG isurketa zuzenak IMQ Taldeko pertsonek egindako negozio-bidaien
ondoriozko gasolio-kontsumoaren arabera kalkulatzen dira, CO2 baliokidearen
tona metrikoetan kalkulatuta.
Isurketak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen
Ministerioak ibilgailuen erregaietarako emandako konbertsio-faktoreak
erabili dira.
Kalkulu honetarako erabilitako isurketa-faktorea 2,467 kg CO2 eq/litro da.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren 2019ko datua.

305-2

Berotegi-efektuko gasen zeharkako
isurketak energia sortzean (2.
irismena)

7,12

119-138

305-3

Berotegi-efektuko gasen zeharkako
beste isurketa batzuk (3. irismena)

7,12

119-138

305-4

Berotegi-efektuko gasen isurketen
intentsitatea

7,12

119-138

305-5

Berotegi-efektuko gasen isurketak
murriztea

7,12

119-138

305-6

Ozono-geruza agortzen duten
substantzien isurketak (SAO)

Ez zaio aplikatzen IMQ Taldearen jarduerari.

305-7

Nitrogeno oxidoak (NOx), sufre
oxidoak (SOx) eta airera egindako
beste isurketa esanguratsu batzuk

Ez zaio aplikatzen IMQ Taldearen jarduerari.

GRI 306: Efluenteak eta hondakinak
306-2

Hondakinak, motaren eta ezabatzeko
metodoaren arabera

7,12

119-138

306-5

Ur-isurketek edo/eta bestelakoek
eragindako ur-gorputzak

7,12

0

Ingurumen-legeria eta -araudia ez
betetzea

7,12

0

GRI 307: Ingurumen arloko betetzea
307-1
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GRI 308: Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa
308-1

Ingurumen-irizpideen arabera
ebaluazio- eta hautaketa-iragazkiak
gainditu dituzten hornitzaile berriak

308-2

Ingurumen-inpaktu negatiboak
hornidura-katean eta hartutako
neurriak
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0

7,12

119-138

2020an ez da ingurumen-inpakturik antzeman hornidura-katean.

LAN-PRAKTIKAK ETA LAN DUINA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

3,8

Eranskina

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

3,8

101-111

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

3,8

101-111

Enplegatuen kontratazio berriak eta
langileen txandakatzea

8

Eranskina

GRI 401: Enplegua
401-1

GRI 403: Laneko osasuna eta segurtasuna. Lanaren antolaketa
403-1

Langileen ordezkaritza langileen
eta osasun- eta segurtasun-enpresa
batzorde formaletan

3,8

107

403-2

Istripu-motak eta istripuen
maiztasun-tasak, lanbidegaixotasunak, galdutako egunak,
absentismoa eta lan-istripuak edo
lanbide-gaixotasunak eragindako
heriotzen kopurua

3,8

Eranskina

403-3

Beren jarduerarekin erlazionatutako
gaixotasunen intzidentzia handia edo
arrisku handia duten langileak

3,8

Eranskina
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4,8

Eranskina

GRI 404: Formakuntza eta irakaskuntza
404-1

Enplegatu bakoitzeko prestakuntzaorduen batez bestekoa urtean

GRI 405: Aniztasuna eta aukera-berdintasuna
405-1

Aniztasuna gobernu-organoetan eta
enplegatuetan

8

Eranskina

405-2

Emakumeen oinarrizko soldataren
eta ordainsariaren ratioa gizonen
aldean

8

Eranskina

8

2020ko ekitaldian, lan-gatazkari buruzko 6 jakinarazpen edo salaketa jaso dira,
Taldeko profesionalei egokitutako kanalaren bidez (postontzia). Salaketa horiei
dagokien tratamendua eta jarraipena eman zaie, taldean indarrean dauden
erregelamenduetan ezarritakoaren arabera.

GRI 406: Diskriminaziorik eza

406-1

Diskriminazio-kasuak eta abiarazitako
ekintza zuzentzaileak

GRI 407: Elkartzeko eta negoziatzeko askatasuna

407-1

Elkartzeko askatasunerako eta
negoziazio kolektiborako eskubideak
arriskuan egon daitezkeen eragiketak
eta hornitzaileak.

2020an, IMQ Taldea osatzen duten sozietateek beren jarduera gauzatzen duten
ingurune geografikoetan ez dago alderdi horiei buruzko kezka nabarmenik.

Haurren lan-kasuen arrisku
nabarmena duten eragiketak eta
hornitzaileak

2020an, IMQ Taldea osatzen duten sozietateek beren jarduera gauzatzen duten
ingurune geografikoetan ez dago alderdi horiei buruzko kezka nabarmenik.

GRI 408: Haurren lana
408-1

GRI 409: Nahitaezko edo derrigorrezko lana
409-1

Nahitaezko edo derrigorrezko lankasuen arrisku nabarmena duten
eragiketak eta hornitzaileak

2020an, IMQ Taldea osatzen duten sozietateek beren jarduera gauzatzen duten
ingurune geografikoetan ez dago alderdi horiei buruzko kezka nabarmenik.
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GRI 410: Segurtasun arloko praktikak
Giza eskubideen politiketan edo
prozeduretan gaitutako segurtasunlangileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateetako plantillan ez dago segurtasunlangilerik. Taldean azpikontratatutako segurtasun-langileen garrantzia ez da
berezia.

Herri indigenen eskubideen urraketa
kasuak

2020an, IMQ Taldea osatzen duten sozietateek beren jarduera gauzatzen duten
ingurune geografikoetan ez dago alderdi horiei buruzko kezka nabarmenik.

Giza eskubideen gaineko eragina
berrikustea edo ebaluatzea eskatzen
duten eragiketak

2020an zehar ez da giza eskubideen gaineko eragina berrikustea edo ebaluatzea
eskatzen duen IMQ taldeko eragiketarik identifikatu.

412-2

Langileen prestakuntza giza
eskubideei buruzko politiketan edo
prozeduretan

2020an, aseguru-konpainiako langile berriei urtero ematen diegun
kaudimenari eta betetze-mailari buruzko prestakuntzaren formatua aldatu
dugu. Prestakuntza aurrez-aurre egiten ez denez, bideo bat grabatu dugu.
Bideo horretan, konpainiako langileek eurek labur-labur azaltzen dute betetzeeta kaudimen-arloa, defentsa-lerroekin. IMQ IKASGELArako, konpainiaren
barne-prestakuntzako plataformarako, sarbidea eman da.

412-3

Giza eskubideei buruzko klausulak
dituzten edo giza eskubideen
ebaluazioa behar duten inbertsioakordio eta -kontratu esanguratsuak

2020an ez da inbertsio garrantzitsurik egin IMQ Taldean. Hala ere, IMQ Taldeak
jarduten duen ingurune geografikoa kontuan hartuta, egiten diren inbertsioak
giza eskubideak errespetatzeko irizpideen arabera egiten direla uste da, eta
ez dago jasota eskubide horiek babestearen aurkakoa izan den barneko edo
kanpoko inolako jarduerarik.

410-1
GRI 411: Herri indigenen eskubideak
411-1
GRI 412: Giza eskubideen ebaluazioa
412-1
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GIZARTE-JARDUERA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren azalpena eta
estaldura

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta haren
osagaiak

1,3,4,17

112-117

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

1,3,4,17

112-117

413-1

Tokiko komunitateak parte hartzen
duen operazioak, inpaktuaren
ebaluazioak eta garapen-programak

1,3,4,17

112-117

413-2

Tokiko komunitateetan inpaktu
negatibo esanguratsuak –errealak eta
potentzialak– dituzten eragiketak

1,3,4,17

112-117

Eranskina

GRI 413: Tokian tokiko komunitateak

GRI 414: Hornitzaileen ebaluazio soziala
414-1

Hautapen-iragazkiak gizarteirizpideen arabera gainditu dituzten
hornitzaile berriak

112-117
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V. GRI adierazleen eranskina
GUZTIRA TALDEA
2019

102-8 ENPLEGATUEI ETA BESTE LANGILE BATZUEI BURUZKO INFORMAZIOA
405-1 ANIZTASUNA GOBERNU-ORGANOETAN ETA ENPLEGATUTAKO PERTSONETAN
EMAKUMEAK

ADIN-TARTEA
KATEGORIA

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

GIZONAK
GUZTIRA

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
72
20
64
156

0
0
46
8
19
73

0
0
38
6
23
67

0
0
19
2
3
24

0
0
110
26
87
223

LANTALDE OSOA

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

GUZTIRA

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
18
2
25
45

0
0
11
0
8
19

0
1
10
5
10
26

0
0
7
0
1
8

0
1
28
7
35
71

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

GUZTIRA
Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
90
22
89
201

0
0
57
8
27
92

0
1
48
11
33
93

0
0
26
2
4
32

0
1
138
33
122
294

0
0
83
10
31
124
418

0
1
221
43
153
418

3
6
82
19
34
144

9
50
452
139
279
929

3
6
110
27
58
204
1.133

12
56
562
166
337
1133

4
4
19
17
26
70

18
28
163
71
196
476

5
6
31
23
42
107
583

23
34
194
94
238
583

27
79
753
243
597
1.699

8
12
224
60
131
435
2.134

35
91
977
303
728
2.134

30 URTERA ARTE
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

229

91

0
0
65
10
22
97
320

0
0
175
36
109
320

1
6
94
27
53
181
861

5
38
429
143
246
861

2
3
18
23
38
84
432

8
19
127
82
196
432

3
9
177
60
113
362
1613

13
57
731
261
551
1.613

64

34

0
0
18
0
9
27
98

0
1
46
7
44
98

2
0
16
0
5
23
272

7
18
133
23
91
272

3
3
13
0
4
23
151

15
15
67
12
42
151

5
3
47
0
18
73
521

22
34
246
42
177
521

293

125

31 ETA 50 URTE BITARTEAN
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
33
11
72
116

0
0
21
8
21
50

4
32
302
105
121
564

166

1
6
73
19
32
131

4
32
335
116
193
680

695

0
0
13
4
25
42

0
0
7
0
3
10

5
18
104
19
61
207

52

2
0
9
0
2
13

5
18
117
23
86
249

220

0
0
46
15
97
158

0
0
28
8
24
60

9
50
406
124
182
771

218

915

50 URTETIK GORAKOA
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
3
0
28
31

0
2
5
6
14
27

6
16
106
59
130
317

58

2
1
13
17
24
57

6
16
109
59
158
348

374

0
0
4
0
5
9

1
0
7
0
2
10

12
12
50
12
33
119

19

2
3
6
0
2
13

12
12
54
12
38
128

132

0
0
7
0
33
40

1
2
12
6
16
37
77

18
28
156
71
163
436
506

GUZTIRA
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
108
31
164
303

0
2
72
22
54
150
453

10
48
446
170
274
948

3
7
105
38
59
212
1.160

10
48
554
201
438
1.251

0
0
35
6
55
96

1
0
25
0
13
39
135

17
31
164
36
104
352

4
3
22
0
5
34
386

17
31
199
42
159
448

0
0
143
37
219
399

1
2
97
22
67
189
588

27
7
79
10
610
127
206
38
378
64
1.300
246
1.546
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GUZTIRA TALDEA
2020

102-8 ENPLEGATUEI BURUZKO INFORMAZIOA
405-1 ANIZTASUNA ENPLEGATUTAKO PERTSONETAN
EMAKUMEAK

ADIN-TARTEA
KATEGORIA

160

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

GIZONAK
GUZTIRA

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
72
19
84
175

0
0
40
8
18
66

0
0
35
10
26
71

0
0
16
1
4
21

0
0
107
29
110
246

LANTALDE OSOA

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

GUZTIRA

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
18
0
31
49

0
0
11
0
7
18

0
0
10
5
7
22

0
0
6
0
1
7

0
0
28
5
38
71

ALDI BATERAKO MUGARIK GABE

Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

GUZTIRA
Adina/
Lanaldi
Kategoria
partziala
prof.

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

Lanaldi
partziala

Lanaldi
osoa

0
0
90
19
115
224

0
0
51
8
25
84

0
0
45
15
33
93

0
0
22
1
5
28

0
0
135
34
148
317

0
0
73
9
30
112
429

0
0
208
43
178
429

3
6
77
17
38
141

10
44
490
147
336
1.027

3
6
103
23
57
192
1.219

13
50
593
170
393
1.219

7
5
22
16
18
68

19
23
172
78
198
490

9
5
32
24
33
103
593

28
28
204
102
231
593

28
10
67
11
648
121
216
34
404
61
1.363
237
1.600

29
67
797
259
682
1.834

12
11
208
56
120
407
2.241

41
78
1005
315
802
2.241

30 URTERA ARTE
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

241

92

0
0
56
9
22
87
333

0
0
163
38
132
333

1
6
85
22
52
166
933

5
34
451
148
295
933

2
2
19
24
29
76
442

9
16
139
91
187
442

3
8
160
55
103
329
1.708

14
50
753
277
614
1.708

67

29

0
0
17
0
8
25
96

0
0
45
5
46
96

2
0
18
1
5
26
286

8
16
142
22
98
286

7
3
13
0
4
27
151

19
12
65
11
44
151

9
3
48
1
17
78
533

27
28
252
38
188
533

308

121

31 ETA 50 URTE BITARTEAN
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
33
18
111
162

0
0
20
5
17
42

4
28
333
108
132
605

204

1
6
65
17
35
124

4
28
366
126
243
767

729

1
0
20
3
27
51

0
0
6
1
2
9

5
16
104
18
66
209

60

2
0
12
0
3
17

6
16
124
21
93
260

226

1
0
53
21
138
213

0
0
26
6
19
51

9
44
437
126
198
814

264

955

50 URTETIK GORAKOA
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
3
3
19
25

0
0
4
8
13
25
50

7
14
117
64
139
341

2
2
15
16
16
51

7
14
120
67
158
366

392

0
0
3
0
6
9

2
0
6
0
2
10

12
9
49
11
34
115

19

5
3
7
0
2
17

12
9
52
11
40
124

132

0
0
6
3
25
34

2
0
10
8
15
35
69

19
23
166
75
173
456
524

GUZTIRA
Zuzendaritza taldeko kideak
Erdi-mailako arduradunak
Teknikariak
Administrariak
Beste profesional batzuk

0
0
108
40
214
362

0
0
64
21
48
133
495

11
3
42
8
485
96
182
34
297
55
1.017
196
1.213

11
42
593
222
511
1.379

1
0
41
3
64
109

2
0
23
1
11
37
146

17
25
163
34
107
346

7
3
25
0
6
41
387

18
25
204
37
171
455

1
0
149
43
278
471

2
0
87
22
59
170
641
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405-1 ANIZTASUNA ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
SEXUAREN ARABERA

161

401-1 LANGILEEN KONTRATAZIO BERRIAK ETA LANGILEEN ERROTAZIOA

2019

TALDEA GUZTIRA

2020

Nº

%

10

Nº

%

KONTRATAZIO BERRIAK

2019

2020

GIZONAK

EMAKUMEAK

GIZONAK

EMAKUMEAK

30 urtera arte

575

1.716

446

1.846

31 eta 50 urte bitartean

339

1.497

320

1.382

50 urtetik gorakoa

139

464

94

539

30 urtera arte

% 587

% 536

% 465

% 554

31 eta 50 urte bitartean

% 125

% 174

% 112

% 148

50 urtetik gorakoa

% 92

% 107

% 62

% 122

GUZTIRA ZENBAKITAN

1.053

3.677

860

3.767

GUZTIRA EHUNEKOTAN

% 202

% 228

% 161

% 221

521

1.613

533

1.708

GIZONAK

EMAKUMEAK

GIZONAK

EMAKUMEAK

30 urtera arte

568

1.680

441

1.826

31 eta 50 urte bitartean

325

1.491

306

1.389

50 urtetik gorakoa

137

491

111

581

30 urtera arte

% 580

% 525

% 459

% 548

31 eta 50 urte bitartean

% 119

% 173

% 107

% 149

50 urtetik gorakoa

% 91

% 114

% 74

% 131

GUZTIRA ZENBAKITAN

1.030

3.662

858

3.796

GUZTIRA EHUNEKOTAN

% 198

% 227

% 161

% 222

521

1.613

533

1.708

7
ADINAREN ARABERA, ZENBAKIETAN

Gizonak

8

% 80

5

% 71

Emakumeak

2

% 20

2

% 29

ADIN-TARTEAREN ARABERA

10

30 urtera arte

0

%0

0

%0

31 eta 50 urte bitartean

0

%0

0

%0

50 urtetik gorakoa

10

% 100

7

% 100

KIDE KOPURUA

10

% 100

7

% 100

7

ENPRESA
UTZI DUTEN LANGILEAK

405-1 ANIZTASUNA ZUZENDARITZA-BATZORDEAN
TALDEKO
ZUZENDARITZA-BATZORDEA

2019
Nº

2020
%

Nº

%

SEXUAREN ARABERA

8

Gizonak

4

% 50

4

% 50

Emakumeak

4

% 50

4

% 50

ADIN-TARTEAREN ARABERA

8

30 urtera arte

0

%0

0

%0

31 eta 50 urte bitartean

2

% 25

2

% 25

50 urtetik gorakoa

6

% 75

6

% 75

KIDE KOPURUA

8

ADINAREN ARABERA, %ETAN
(Lantaldeari dagokionez 12/31n)

8

8

% 100

8

% 100

2019

2020

ADINAREN ARABERA, ZENBAKIETAN

ADINAREN ARABERA, %ETAN
(Lantaldeari dagokionez 12/31n)
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401-1 KALERATZEAK GUZTIRA

404-1 LANGILEEK URTEAN PRESTAKUNTZAN EGITEN DUTEN BATEZ BESTEKO ORDU KOPURUA / Lantaldea 2020/12/31n

TALDEA GUZTIRA

GUZTIRA IMQ TALDE FINKATUA
LANGILEAK ETA PRESTAKUNTZA
ORDUAK KATEGORIA
PROFESIONALAREN
ETA SEXUAREN ARABERA
LANGILE KOPURUA

2019
GIZONAK
482

2020

H+M
EMAKUMEAK PRESTAKUNTZA
GUZTIRA
1.523

KALERATZEAK
GUZTIRA

2.005

GIZONAK
495

H+M
EMAKUMEAK PRESTAKUNTZA
GUZTIRA
1.621

2.116

PRESTAKUNTZA ORDU KOPURUA

2019

2020

GIZ.

EMA.

GIZ.

EMA.

Adinaren arabera

4

17

8

18

30 urtera arte

1

0

2

3

31 eta 50 urte
bitartean

1

11

1

7

50 urtetik gorakoa

2

6

5

8

Zuzendaritza taldeko kideak

198,00

261

459

109,65

965,35

1.075,00

Lanbide-kateg.
arabera

4

17

8

18

Erdi-mailako arduradunak

709,48

1557

2.266,48

320,63

671,41

992,04

1

0

1

0

2.358,74

10.053,62

12.412,36

2.272,74

6.237,69

8.510,43

Zuzendaritza
taldeko kideak

Administrariak

521,5

2.809

3.330,5

299,79

1.840,81

2.140,6

Erdi-mailako
arduradunak

0

0

2

0

Teknikariak

1.872

6.224

8.096

685,00

3.974,02

4.659,02

0

9

3

7

Beste profesional batzuk

Administrariak

0

4

2

4

5.659,72

20.904,62

26.564,34

3.687,81

13.689,28

17.377,09

Beste profesional
batzuk

3

4

0

7

BATEZ BESTEKO ORDU KOPURUA
LANGILE BAKOITZEKO

11,74

13,73

13,25

7,45

8,44

8,21

Zuzendaritza taldeko kideak

9,43

20,08

13,50

4,22

68,95

26,88

20,87

27,80

25,18

11,45

11,58

11,54

Teknikariak

11,39

14,96

14,12

10,67

9,04

9,42

Administrariak

12,42

12,06

12,11

8,33

7,45

7,56

Beste profesional batzuk

10,52

11,34

11,14

3,57

6,49

5,79

Teknikariak

PRESTAKUNTZA ORDUAK GUZTIRA

Erdi-mailako arduradunak

LANTALDEAREN BANAKETA
KATEGORIA PROFESIONALAREN
ARABERA

2019
GIZONAK

2020

H+M
EMAKUMEAK PRESTAKUNTZA
GUZTIRA

GIZONAK

H+M
EMAKUMEAK PRESTAKUNTZA
GUZTIRA

Zuzendaritza taldeko kideak

21

13

34

26

14

40

Erdi-mailako arduradunak

34

56

90

28

58

86

207

672

879

213

690

903

Teknikariak
Administrariak

42

233

275

36

247

283

Beste profesional batzuk

178

549

727

192

612

804

482

1.523

2.005

495

1.621

2.116

* Klinikak Taldean CVSSen informazioa baino ez da sartu.

KALERATZEAK
GUZTIRA

21

26

102-41 HITZARMEN KOLEKTIBOA DUTEN
LANGILEAK
LANGILEAK
2019
2020
Kopurua
Ehunekoa

2.127

2.234

% 99,67

% 99,69

403-1 OSASUN ETA SEGURTASUN
BATZORDEETAKO LANGILEEN ORDEZKARITZA
LANGILEAK
2019
2020
Kopurua
Ehunekoa

1.708

1.806

% 80,04

% 80,59

102-38 URTEKO GUZTIZKO
KONPENTSAZIO-RATIOA
2019
% 33,57

2020
% 27,06

102-39 URTEKO KONPENTSAZIO OSOAREN
EHUNEKO IGOERAREN RATIOA
2019
2020
% -6,51
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403-2 ISTRIPU TASA

ISTRIPUGARRITASUN TXOSTENAK
ENPRESA
GRUPO IGUALMEQUISA, S.A.

Intzidentzia indizea (Ii)

Maiztasun indizea (If)

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GIZ.
Istripu kopurua
Heriotzarekin

ASEGURUAK
IMQ, S.A. de Seguros y Reaseguros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMQ Dental, S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dental Bizkaia, S.L.

21,51

0,00

14,58

0,00

0,07

0,00

Centro Rehabilitación y Medicina Deportiva, S.L.U.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Igualatorio de Bilbao Agencia de Seguros, S.A.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centro Médico Zurriola, S.L.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Auxiliar de Servicios Clínicos, S.L.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Consultorios Médicos del IMQ Bizkaia, S.L.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,81

47,81

43,99

37,96

0,58

2,44

IGURCO
Igurco Gestión, S.L.

2019

Larritasun indizea (Ig)

Bajarekin
Bajarik gabe
Heriotza
kopurua
Galdutako egun
kopurua

2020

EMA.

GIZ.

197
36

161

28

0

170
0

0

0

0

77

13

84

15

0

0

94
17

0
87

103
19

EMA.

198

74
111

0

96
0

0

2.711
357 2.354

0

2.494
511 1.983

Maiztasun
indizea (IF) %

23,80
22,67
18,59 25,51 12,01 26,13

Larritasun
indizea %

0,70
0,34 0,83

0,59
0,49 0,62

Igurco Centros Gerontológicos, S.L.U

135,40

151,45

89,93

101,76

2,82

2,00

Igurco Residencias Socio Sanitarias, S.L.U

56,60

78,60

37,59

52,81

2,17

1,03

Orue XXI, S.L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Residencia Orue, S.L.U

93,93

47,72

62,38

32,06

1,96

0,34

GIZ.

1.285
238 1.047

1.816
306 1.510

46.401

65.182

0,00

159,74

0,00

90,76

0,00

4,42

Clínica Vicente San Sebastián, S. A.*

31,70

17,33

21,49

11,85

0,53

0,31

Unidad Medicina Urgencias IMQ, S.L.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituto Oncológico, S.L.U

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instituto de Medicina Integral de Bilbao, S.L. (IMIBI)

93,02

0,00

63,08

0,00

5,80

0,00

Traumatología DAM, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CVSS Radiología Clínica, S.L

25,92

0,00

17,58

0,00

0,05

0,00

PREBENTZIOA

0,00

3,40

0,00

2,19

0,00

0,07

AVANCES MÉDICOS, S.A.

11,70

0,00

7,93

0,00

0,10

0,00

Igurco Araba, S.L.U
KLINIKA

ISTRIPUGARRITASUN TASAK
Eragin indizea = (baja eragin duen lanaldiko istripu kopurua / aseguratutako langileen batez besteko kopurua)*1.000.
Maiztasun indizea = (baja eragin duen lanaldiko istripu kopuru osoa / lan egindako ordu kopuru osoa)*1.000.000.
Larritasun indizea = (epealdian baja eragin duen lanaldiko istripu kopuru osoa / lan egindako ordu kopuru osoa)*1.000.

403-2 ABSENTISMOA
2019
Baja kopurua
urtean
Galdutako
lan jardunaldi
kopurua
Absentismo
ratioa %

EMA.

2020
GIZ.

EMA.

5.499 40.901 7.360 57.822
6,53
2,95 7,79

8,79
3,99 10,38
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Oinarrizko soldata eta ordainsaria, sexuaren arabera
Soldata-arrakalaren adierazlea egiteko, GRI 405-2 adierazlea hartu dugu erreferentziatzat.
Taula honetan, emakumeen eta gizonen ordainsarien arteko erlazioa agertzen da,
oinarri gisa 100 hartuta, kolektibo profesionalen arabera banakatuta. Ratioa kalkulatzeko, urteko soldata finkoa hartu da kontuan, eta ez dira kontuan hartu gizarte-onurak, gauzazko ordainsariak eta ekoizpenarekin erlazionatutako pizgarriak.
Ordainsariak ez dira adin-tarteka banakatu, langileen ordainsarien irizpideak kategoria profesionalaren, lanpostuaren arduren eta gaitasunen arabera ezartzen
baitira. Adina ez da ordainsariak zehazteko faktore materiala.
Ez dugu inolako doikuntzarik egin lanpostuko antzinatasunak soldatetan
izan dezakeen eragina zuzentzeko. Egindako doikuntza bakarrak lanpostu

405-2 OINARRIZKO SOLDATAREN ETA ORDAINKETAREN RATIOA
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEAN (1)
OINARRIZKO SOLDATAREN ZERRENDA
KATEGORIA PROFESIONAL BAKOITZEAN
GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEAN

bakarrak kentzea (Zuzendaritza Batzordea izan ezik) eta sexu bakarreko lanpostuak ezabatzea izan dira, izan ere, uste dugu kasu horietan ez dagoela
konparatzeko aukerarik. Gainera, lanpostuak konpainia osorako soldata-arrakalaren indize bakarra kontuan hartuta, negozio-jarduera desberdinetako
oso kolektibo profesional desberdinetan biltzen ari gara. Erakunde osoaren
soldata-arrakala kalkulatzeko, negozio-unitateen arrakala bakoitzaren batez
besteko haztatua hartu dugu kontuan.
Beraz, informazio horretan ez da sartzen 6/2019 ELDak jasotzen duen “balio bereko lana” kontzeptua. Lege horretan, “balio bereko lan” gisa ulertzen da (i) benetan agindutako eginkizunen edo zereginen izaera, (ii) jarduerarako eskatzen
diren hezkuntza, lanbide edo prestakuntza baldintzak, (iii) jardunarekin estu lotutako faktoreak eta (iv) jarduera horien lan-baldintzak errealitate baliokide batean gauzatzen dituztenak.

405-2 BATEZ BESTEKO ORDAINKETAK (1)
2019

2019

2020

2020

GIZONA
EMAKUMEA GIZONA EMAKUMEA
BATEZ
BATEZ
BATEZ
BATEZ
BESTEKOA BESTEKOA BESTEKOA BESTEKOA

Zuzendaritza taldeko kideak

% 68

% 67

Zuzendaritza taldeko kideak

115.107

59.053

118.179

64.818

Erdi-mailako arduradunak

% -1

%8

Erdi-mailako arduradunak

58.945

53.559

57.916

51.460

Teknikariak

% 11

% 12

Teknikariak

39.857

35.531

40.122

35.497

Administrariak

%5

%6

Administrariak

32.826

26.384

32.179

26.011

Beste profesional batzuk

%1

% -1

Beste profesional batzuk

24.488

21.770

23.878

22.774

GUZTIRA

%7

%7

GUZTIRA

36.441

29.895

36.551

29.999

ZUZENDARITZA
BATZORDEKO
TALDEA

Zuzendaritza Batzordea

% 33

% 86

ZUZENDARITZA
BATZORDEKO
TALDEA

Zuzendaritza Batzordea

152.895

114.835

213.990

115.291

ADMINISTRAZIO
KONTSEILUKO
TALDEA

Administrazio Kontseilua

% -6

% 84

ADMINISTRAZIO
KONTSEILUKO
TALDEA

Administrazio Kontseilua

20.594

22.000

11.753

6.400

TALDEA OSORIK

TALDEA GUZTIRA

(1) Batez besteko ordainsariak ez dira adin-tarteen arabera banakatzen; izan ere, langileen ordainsari-irizpideak lanbide-kategoriaren, lanpostuaren erantzukizunen eta haien eskumenen arabera ezartzen dira. Adina ez da faktore materiala
ordainsariak zehazteko orduan.

