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2019ko Iraunkortasun Memoria ho-
nek IMQ Taldeak eta haren mende-
ko sozietateek 2019ko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31ra bitartean gau-
zatutako ekimen nagusiak azaltzen 
ditu, ekitaldian onartutako 2019-
2021 Plan Estrategikoan ezarritako 
gidalerroei eta helburuei jarraituz.

Finantzazkoa ez den informazio eta 
Aniztasun txostenari ere estaldura 
ematen die, Global Reporting Initia-
tive (GRI) gidaren eta GRI Standards 
2016 aplikagarrietan  definitutako 

MEMORIA HONI BURUZ 

printzipioen eta edukien arabera 
egin zelako.

Era berean, iraunkortasunaren eta 
gizarte-erantzukizun korporatiboa-
ren arloko antolaketa-konpromisoak 
zehazten ditu, ekonomiaren, gizartea-
ren eta ingurumenaren ikuspegitik.

IMQ Taldeak enpresa gizartearen 
ikuspegitik arduratsua izatearen alde 
egiten du, bere jarduera garapen so-
zioekonomiko, gizatiar eta ingurume-
narekiko jasangarriarekin harmoni-

zatuz, jasangarritasuna erakundeak 
bere hazkunde eta negozio estrategia 
lehentasunezko interes taldeek plan-
teatzen dizkioten erronka eta eskae-
rekin lerrokatzeko duen gaitasuna eta 
ahalegina dela ulertuta, eta zerbitzua-
ren, eraginkortasunaren, profesional-
tasunaren, kalitatearen, lankidetzaren 
eta errespetuaren konpromisoetan, 
printzipioetan eta balioetan oinarritu-
tako harreman-eredua eskainiz.

Taldeak, konpromiso soziala eta Gi-
zarte Erantzukizuna integratzen 

ditu bere Plan Estrategikoan eta 
Kudeaketa Planean. Gizarte Eran-
tzukizuneko talde bat du, Gizarte 
Erantzukizuneko Politika bat, eta 
hori lehiakortasuna hobetzeko, kor-
porazioaren ospea eta balioa eta ko-
munitatearekin eta erreferentziazko 
publikoekin konfiantzazko loturak 
sortzeko tresna moduan erabiltzen 
du. Hori guztia erantzukizun eta gi-
zartean eragin positiboa izango duen 
kultura, zerbitzu-bokazio iraunkorra 
eta jokabide inplikatua, gardena eta 
etikoa sustatuz.

AURKEZPENA
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Beste urte batez, atseginez egiten dut Iraunkortasunari, Finantzazkoa ez den 
Informazioari eta Aniztasunari buruzko memoria honen hitzaurrea, eta, ho-
rrekin, konpromiso bati ez ezik, konpainia gisa 2019an gauzatu ditugun eki-
menak, lorpenak eta ahaleginak zabaltzeko nahiari ere erantzun nahi diot.

Ekitaldi hau, datozen urteetarako ezarri ditugun erronken laburpena 
den 2019-21 Plan Estrategiko berria onartzeak markatu du. Erronka ho-
riek hauetan laburbiltzen dira: hazkundea eta lehiakortasuna etengabe 
bilatzea, aurrerapen digitala, bezeroaren esperientzia hobetzea, jabetza 
eredua indartzea, gure pertsonen eta kudeaketa aurreratuaren garapena, 
eta, batez ere, egunero konfiantza ematen diguten milaka pertsonen eta 
enpresen arretari, bizitza kalitateari eta gogobetetzeari balioa ematea eta 
hobekuntzak etengabe bilatzea.

Beste asko bezala, aseguruen sektorea etengabe ari da aldatzen. Teknologia 
berriak, gero eta zorrotzagoa eta lehiakorragoa den merkatua, aurrerapen 
teknologikoak eta terapeutikoak egokitzearen garrantzia, kronikotasuna-
ren eta zahartzearen eragina eta kontsumo- eta kontsumitzaile-profil berriei 
erantzuteko beharra erronka handiak dira, baita IMQrentzat ere.

Erantzuna emateko eta gure bezeroei ahalik eta arretarik eta esperientzia-
rik onena eskaintzen saiatzeko, azken urteotan egokitzapen eta berrikuntza 
ibilbide indartsua eta azkarra egin dugu, ez bakarrik produktu eta zerbitzu 
berriekin, baita proposamen digital berriekin, kalitatearen, segurtasunaren 
eta gure zentro, ekipamendu eta profesionalen etengabeko hobekuntzaren 
aldeko apustua eginez ere.
Etengabeko hobekuntzaren ildo horretan sartzen dira, halaber, IMQ BienStar, 
online txat medikoa, IMQ txartela mugikorrean eramateko aukera, Canal Mu-
jer, Zorrotzaurreko app berria, Igurcoko egoitzetan bideo-kontsulta ezartzea, 
online hitzordua, Info33+ zerbitzuan etengabeko hobekuntza eta integrazioa 
mugikortasunaren historia kliniko digitala aberasteko… Eta are asmo handi-
koagoa dena, gero eta espezialitate mediko gehiagotan sartzeko liberalizazio 
progresiboa. Preskripzio elektronikora bideratuta dagoen azken proiektu hori 
2020an gauzatuko da, eta IMQ bezeroak bolanteetarako eta baimenetarako 
gure bulegoetara joan behar ez diren lehen aseguru-etxea izatea ahalbidetu-
ko du; izan ere, modu digitalean kudeatuko dira konpainiatik, bezeroak tra-
miterik egin behar izan gabe.

Garrantzitsuak dira, halaber, ospitaleko egonaldian arreta eta erosotasuna ho-
betzeko gure klinikak garatzen ari diren humanizazio-planak, kalitatea eta la-
guntza-segurtasuna hobetzeko egiten dituzten etengabeko ahaleginak, kon-
painiak irekitako zentro berriak, gure produktu-zorroaren dibertsifikazioa eta, 
konpainia indartsu, kaudimendun eta proiekzioduna izateko sendotzen ja-
rraitzeko eguneroko ahaleginean berresten gaituzten beste hainbat ekimen.

Aldi berean, IMQ Aseguruetan kudeaketa aurreratuko eredua aplikatzen 
dugu, Euskalitek eta Eusko Jaurlaritzak Urrezko A-rekin aintzatesteko balio 
izan diguna, bezeroarentzako baliozko zerbitzuak eskaintzera bideratuta, epe 
ertain eta luzeko estrategia orientatuarekin, pertsona motibatuekin, zeharka-
ko prozesu eraginkorrekin eta jarduketa konprometituarekin.

Konpromisoaz ari garela, 2019an IMQren 85. urteurrena eta Andre Maria Zu-
riaren klinikaren 50. urteurrena bete ditugu. Profesional medikoen, haien 
entregaren eta bokazioaren eskutik jaiotako konpainia baten ibilbidea eta 
arrastoa markatzen duten efemerideak dira. Helburuei eta bidean sortutako 
erronkei eta aukerei aurre egiteko egokiena den ereduak baldintzatuko dute 
konpainia horren etorkizuna.
 
Iraunkortasunari, ospeari eta enpresa-etikari buruzko kezka gero eta handia-
goa, kolektibitatearekiko lotura eta gizarte-inguruneari egindako ekarpena 
dira datozen urteetan gure egiteko nagusiak, eta horiekin berresten dugu 
gure konpromisoa, eta baita IMQ Taldea atxikita dagoen Nazio Batuen Ituna-
ren printzipioak betetzearekin ere. Hori guztia beharrezkoa da bere erantzu-
kizun sozial korporatiboa eta bere interes taldeekin konfiantzazko harreman 
egokia sinesgarritasunez eta irizpidez kudeatu nahi duen erakunde baten-
tzat, gardentasuna eta sinesgarritasuna emanez, gizarte, ekonomia eta ingu-
rumen ekarpena integratuz, erakunde errespetatua, sendoa, eraginkorra eta 
balioa eta proiektua ematen duena izateko eguneroko ahaleginean.

Gure osasun arloko profesionalen eta IMQ Taldea osatzen duten pertsona 
guztien lan garrantzitsuak gure helburuak eta bezeroen konfiantza lortze-
ko funtsezko eginkizuna betetzen. Hemendik, nire esker ona helarazten 
diet euren dedikazio sakon eta ukaezinarengatik, eta haien ekarpenarekin 
IMQk konpainia liderra, ospe handikoa eta erreferentea izaten jarrai dezan 
laguntzeagatik.

ZUZENDARITZAREN IKUSPEGIA
Presidentearen gutuna

Pedro Ensunza 
Lamikiz
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Oso atsegina da niretzat, orrialde hauetan lehen aldiz jakinaraztea, IMQko zu-
zendari nagusi izendatu ondoren, zer ekimen eta proiektu gauzatu dituen 
gure konpainiak 2019an. Aurrerapen ariketa esanguratsua hainbat arlotan, 
baina baita erronka handi eta asmo handiko apustu ariketa ere. Erronka ho-
riek, kasu askotan, bilakaeratik eta ingurunearen eskakizunetatik eratortzen 
dira, baina baita eraldaketa eta berrasmatze prozesu geldiezinetik ere; izan 
ere, aseguru eta osasun sektoreak balio proposamena birformulatu behar 
dute soluzio teknologikoen eta eskariaren eta kontsumitzailearen aldaketen 
aurrerapen geldiezinaren aurrean.

2019an onartu dugun Plan estrategiko berriak eszenatoki berri horren erron-
kei eta aukerei buruzko azterketa sakona du abiapuntu, hain zuzen ere, gure 
energiak garai berriek markatzen duten norabidean bideratzeko eta behar 
bezala lerrokatzeko.

Horretarako, bezeroaren, gure akziodunen, gure profesionalen eta gure pertso-
nen inguruan oinarritutako hazkunde errentagarriaren eta iraunkorraren alde 
egin dugu, orainaren eta, bereziki, etorkizunaren berme-emaile nagusi gisa.

Etorkizunaren ezaugarri dira, batetik, disrupzio digital bizkorra, eta, bestetik, 
etengabe eta azkar berritzeko beharra, eta egunetik egunera lehiakorragoa 
den eta marjina txikiagoa duen merkatuaren gero eta lehia handiagoari aurre 
egiteko beharra. Horrek, ezinbestean, erritmoari eta pultsuari eusteko etenga-
beko inbertsioa eskatzen du, are gehiago IMQ bezala 85 urte baino gehiagoko 
ahaleginarekin lortutako lidergoari eutsi nahi dion erakunde batean.

Errealitate berri horren jakitun, duela urte batzuetatik lanean ari gara garapen 
berriak aktibatzeko, bai produktuak eta zerbitzuak hobetzeko, bai gure beze-
roen itxaropenak eta beharrak asetzeko, eta, aldi berean, baita barne-kudea-
keta eta eraginkortasuna hobetzeko ere.

Egokitzeko ahalegin horren emaitza izan dira 2019an digitalizazioan egin di-
ren aurrerapenak, Info33+ sisteman integrazio berriak eginez, IMQ BienStar 
abiaraziz (preskripzio elektroniko aitzindaria izango den garapena), app kor-
poratiboari funtzionalitate berriak emanez edo IMQ Zorrotzaurrekoa sortuz. 
Halaber, gure egoitzetan bideo-kontsulta abiaraztea, hitzordua indartzea eta 
online egin daitekeen txat medikoa, adimen artifiziala negoziorako eta be-
zero arretarako prozesuetan sartzea, Canal Mujer, Business Intelligence-ren 
aldeko apustua egitea, edo aseguru eta laguntza core izeneko sistema sendo-
tzea, beste ekimen askoren artean.

Garrantzitsua da, halaber, bidaia, mendekotasun eta eski aseguru berriak 
merkaturatu izana, kontratatzeko adina 70 urtera arte luzatzea, gure zentroek, 
gure klinikek eta egoitzek pazientearen arreta hobetzeko garatu dituzten zer-
bitzu, ekipamendu eta programa berriak, instalazioak irekitzea edo hobetzea, 
koadro medikoa zabaltzea, bezeroaren ahots-programak, kudeaketa aurre-
ratua, etengabeko arreta indartzea, eta abar luzea. Horiei, inolako zalantzarik 
gabe, hainbat proiektu gehituko zaizkie 2020an.  

Gure jardueraren zati garrantzitsua izan da, halaber, 2019an gizarte, kultu-
ra, kirol eta ekonomia arloetako hainbat ekimen babestea eta haiekin lan-
kidetzan aritzea, komunikatzeko eta hitz egiteko ahalegina egitea, eta baita 
entzuteko eta gizartetik gertu egoteko egin dugun ahalegina ere, hurbileko 
erakundea, erreferente dena eta etengabe mugitzen ari dena izateko lanaren 
zati nabarmen gisa.

Era berean, asko pozten gaitu gure kliniketan egindako lanarengatik sa-
riak eta akreditazioak jasotzen jarraitu izanak. 2019an, Zorrotzaurre kli-
nikari eman zitzaizkion esanguratsuenetako batzuk hauek izan ziren: 
ospitaleko arreta onenaren Siglo XXI sari nazionala, gure ZIUren huma-
nizazio-planaren saria asistentzia sanitarioaren humanizazioari buruzko 
I. Nazioarteko Kongresuan, ingurumenaren Europako saria Hondakinak 
Prebenitzeko Europako Astearen barruan edo Emo Insights saria, espe-
rientzia emozionalari dagokionez pazienteek ondoen baloratutako ospi-
taleetako bat izateagatik. 

Gure klinikak 2019az geroztik du unibertsitate-ospitale akreditazioa. Aintza-
tespen horri esker, Medikuntza Fakultate berri proiektua gauzatu ahal izango 
du Deustuko Unibertsitatearekin batera.

Hori guztia helburu handi eta iraunkor baten barruan: hobetzen, hazten eta 
gure bezeroak ahalik eta ondoen zaintzen jarraitzea, 2019an berritutako gure 
logotipoaren goiburu berriak adierazten duen bezala: Zu zaintzen ari gara.

Gizartea aldatu egiten da, beharrak eta eskaerak ere bai, eta baita horiei hel-
tzen diegun modua ere. Hala ere, gure ahalegina beti bera da, bezeroei arreta 
merezi duten kalitatearekin, segurtasunarekin, hurbiltasunarekin eta profe-
sionaltasunarekin ematea, hainbeste eskertzen diegun fideltasun eta kon-
fiantza hori urte askoan izan dezaten. Gure bokazioa da, eta baita gure kon-
promisoa ere. Atzo, gaur eta beti.

ZUZENDARITZAREN IKUSPEGIA
Zuzendari nagusiaren gutuna 

Fco. Javier  
Aguirregabiria 
González  
de Echavarri
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Instalazio, ekipamendu eta 
zerbitzu eskaintza hobetua, 
digitalizazioan aurrerapenak, 
bezeroaren gogobetetzean 
zentratzea eta kalitatearen 
aldeko apustua, kudeaketaren 
eraginkortasunaren, 
berrikuntzaren eta konpromiso 
sozialaren aldeko apustu gero eta 
handiagoa, proiektu, ahalegin eta 
gauzatze handiz betetako urtean.

URTEKO  
MUGARRIAK 
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ESKAINTZA ZABALDUZ 

l  IMQ Deustu Hortz-zentro eta errehabilitazio-zentro berria irekitzea.
l  Barakaldoko IMQ poli-kontsultategi zentro berria.
l   IMQ bidaiak, IMQ Eskia eta IMQ Mendekotasuna, bezeroaren beharretara 

egokitutako aseguru berriak
l   IMQ BienStar abiaraztea, bizitza errazago egiteko plataforma digitala.
l   Bizitzaren amaierako zaintzak, IMQ Igurcoren zerbitzu berria bere egoitza 

soziosanitarioetan.
l   Igurcoren lehen egoitza Araban, Álava Klinika erosi ondoren.
l   IMQ Amsako gizonezkoen elikadura-nahasmenduetarako berariazko 

programa terapeutiko berria.
l   Anatomia patologikoa, gure zerbitzu klinikoak zabalduz
l   CVSSn paziente gerontologikoei arreta emateko plan integral berria.
l   IMQ Zorrotzaurrek zerbitzu gehiago eskaintzen ditu: ospitalizazio 

pediatrikoa, endoskopia-guardiak, neurologia eta neurofisiologia.
l   EAEn, IMQ Prebentzioa sailak beste sozietate bat eskuratu du Bizkaian, eta 

lurraldean duen lidergoa sendotu du.
l   IMQ Prebentzioa Nafarroara hedatzea, Iruñean zentro bat irekiz.

PAZIENTEAREN KALITATEAREKIKO ETA 
SEGURTASUNAREKIKO KONPROMISOA 

l  IMQ Aseguruak, Euskaliten kudeaketa aurreratuaren Urrezko A Saria.
l   Kalitatea hortz zentroetan eta zerbitzuetan: IMQ Dental Areetak UNE 

179001 ziurtagiria lortu du.
l   IMQ Aseguruek ISO 9001 ziurtagiria berritu du. Erabateko irismena.
l   Zorrozgoitik Libera-Care Arauaren ziurtagiria lortu du.
l   Igurco Oruek SueñON ezarri du, adinekoen loaren kalitatea hobetzeko 

programa.
l   IMQ Igurcok Kudeaketa Aurreratuaren diploma lortu zuen Euskaliten 

kanpoko kontrastea gainditu ondoren.
l   Oruek arrakastaz berritu du pazientearen segurtasun-ziurtagiria.
l   IMQ Prebentzioak sailak ISO 45.001 ziurtagiria lortu du.
l   IMQ Taldea, Kalitatearen Espainiako Sozietatearen SECA XXXVII. 

Kongresuan (2019).

KONPARTITZEN 

l   Prostatako Minbiziaren Diziplina Anitzeko VI. Bilera IMQ Zorrotzaurre 
klinikan

l   IMQ taldea Bilboko Medikuntza Zientzien Akademiaren Humanitateen XV. 
Astean

l   Zainduz, laguntza eta prestakuntza mendekotasuna duten adinekoen 
zaintzaileen senideentzat

l   Lankidetza-akordioak sinatu dira Nazio mailako Anputatuen Elkartearekin 
(ANDADE) eta Minbiziaren Aurkako Espainiako Elkartearekin (AECC).

l   Deustuko Unibertsitateko Kudeaketa Sanitarioko Masterrarekin eta UPV/
EHUko Oinarrizko Onkologia eta Klinika Masterrarekin lankidetzan.

l   IMQ Prebentzioak sailaren Jardunaldiak: “Ongizatea lanean: Osasun Sortzailea” 
eta “Arrisku psikosozialak lan-eremuan. Inplikazio legalak eta egungo egoera”.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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BERRIKUNTZAN ETA HOBEKUNTZAN INBERTITUZ

l   IMQ Colón Zentro Medikoan gure instalazioak hobetuz.
l   IMQ Zorrotzaurre klinika handitzeko proiektua
l   IMQ Zorrotzaurre klinikan bereizmen handiko bi ekografo berri sartzea, 

irudi arloko azken teknologiekin.
l   IMQ Aseguruak-en bezeroaren Ahots programa ezarri da Bezeroaren 

esperientzia proiektuaren barruan.
l   Info33+, gure bezeroen historia mediko digitala osatzeko aurrerapen berriak.
l   Preskripzio digitalerantz: euskarri-tresna garatzen.
l   IMQ App-aren funtzionalitate berriak eta hobekuntzak.
l   Familiako medikuarekin txateatzen app-aren bidez.
l   IMQ Zorrotzaurre App Berria: pazienteak eta senideak informatuta 

edukitzea.
l   BIND 4.0: adimen prediktiboa erabiliz Anbulatorioko Kirurgia Handiaren 

eraginkortasuna hobetzeko.
l   Paperik gabeko klinika: Giza Baliabide eta biltegi orokorrerako eskaera 

elektronikoen sistema abian jartzea.
l   Ikuspegi globala zitostatikoen administrazioan: segurtasunean hobetuz.
l   Erradiologia Zerbitzua eta konstanteen dorreak Historia Klinikoan 

integratzea.
l   Igurcoren eta Evolven birgaitze birtualeko sistema martxan jartzea.
l   Paziente onkologikoaren ikuspuntua aztertzeko tresna berritzaileak.
l   Espazioak, pazienteengan duten eraginetik berraztertzea: Eguneko 

Ospitale Onkologikoan aplikatutako nanotektura. FASEA eta II.
l   Lankideen arteko komunikazioa hobetzeko SBAR metodoa aplikatzea 

ZIUn, Ospitaleratzean, Larrialdietan eta bloke Obstetrikoan
l   IMQ Zorrotzaurre klinikaren partaidetza Bizkaia Open Future-n: erronkak 

ebazteko teknologia berriak aplikatuz
l   IMQ Igurcok bere Egoitza Gardenak App-aren pilotua kaleratu du.
l   IMQ Igurcoren egoiliarren eta senideen arteko bideokonferentzia zerbitzua

KAUDIMENA II 

l   Errentagarritasuna eta kaudimena, IMQ Aseguruak, Espainiako 
aseguru-sektoreko konpainia sendoenetakoa da.

ALIANTZA BERRIAK 

l   Komertzializazio akordioa berritu dugu Kutxabankekin.
l   Euskal enpresariekin elkarlanean: akordioak Cebek, FVEM, Adegi eta 

Gipuzkoako Merkataritza Federazioarekin.
l   Hitzarmenak kolektiboekin: Gipuzkoako Medikuen Elkargoa eta Aseguru 

Bitartekarien Elkargoa.
l   Lankidetza-hitzarmena ANDADErekin (IMQ klinikak + IMQ Igurco)
l   IMQ Taldearen eta FPDren arteko lankidetza-hitzarmena.
l   Gure klinikak, Unibertsitate Ospitale gisa aintzatetsi ditu Eusko Jaurlaritzak.
l   Igurcoren eta Ubikareren arteko lankidetza-akordioa, etxeko arretan.
l   IMQ Taldea DECi (Bezero Esperientzia Garatzeko Elkarteari) atxikitzea.
l   IMQ Taldea Innolab Bilbao berrikuntza-plataforman sartu da, partner gisa.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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KONPROMISO SOZIALA  

l   Nazio Batuen Mundu Itunarekiko konpromisoari eutsiz.
l   Osasun azterketak Athletic Club, Alaves, Bilbao Basket, Baskonia, S.D. Eibar, 

Kaiku, Donostiarra taldeetako jokalarientzat.
l   Kultura babesten Guggenheimekin, OLBErekin, Donostiako Orfeoiarekin, 

Bilboko Koral Elkartearekin…
l   UPV/EHUko Medikuntza eta Erizaintzako ikasleek IMQrekin osatzen dute 

euren prestakuntza.
l   Euskara laguntzen: Bikain ziurtagirirantz, Euskaraldiarekin eta, hirugarren 

urtez, Ibilaldiarekin.
l   IMQ Taldeak Alex Txikonen K2rako espedizioa babesten du.
l   Kirola bultzatuz: akordioak Donostia Kaiarriba Arraun Klubarekin eta 

Santutxu Bilbao Atletismo Klubarekin.
l   Haurrentzako narratibarekin, Ramón Rubial Fundazioarekin batera.
l   Atletismoarekin: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresen lasterketak, 

Behobia-Donostia, Nazioarteko XIV. Milia, Bilboko Emakumezkoen Itsas 
Milia, Bilbao Night Marathon eta Herri Bizikletaldi Solidarioa.

l   Praktikak IMQ kliniketan, nazioko eta nazioarteko unibertsitateekin lankidetzan.
l   Ekimen solidarioa hauekin: UNICEF, Fundación Mirada Solidaria, Fundación 

Pequeño Deseo eta Fundación Gota de Leche elkarteekiko.
l   Pazienteen elkarteekin: Erretinosi pigmentarioa, Odol-Emaileak, Minbizia 

eta ATECE
l   IMQ Zorrotzaurre klinikak bat egin du Emakunderen Berdintasunerako 

XVI. Foroarekin.
l   IMQ Taldea, M8arekin berdintasunaren alde.
l   IMQ kliniketan jostailuak eta arropak biltzeko kanpaina.
l   DBHko eta Batxilergoko ikasleentzako “ate irekietan” lankidetza Novia 

Salcedo Fundazioarekin eta ikastetxeekin,.
l   IMQ Igurco Bilbozar egoitzak Bilboko Merkatarien Elkartearekin lankidetzan 

dihardu XVIII. Kross herrikoia antolatzeko.
l   Belaunaldien arteko programa, 3. adinekoekiko konpromisoa eta 

kontzientziazioa indartuz
l   IMQ Igurco, San Adriango bizilagunen elkartearekin.
l   Ate irekiak DBHko eta Batxilergoko ikasleentzat, ikastetxeekin eta Novia 

Salcedorekin

INGURUMENAREKIN 

l   IMQ Taldea, energia eraginkortasunerako neurrietan aurrera eginez.
l   ISO 14.001 ziurtagiria IMQ Aseguruak-en.
l   ISO 14.001: 2015 ziurtagiriaren aldeko apustua eginez IMQ kliniketan.
l   Elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoa murriztea, IMQ kliniken 

klimatizazioa eta berokuntza kontrolatzeko sistema optimizatuz.
l   IMQ Andra Mari Zuria klinikan UBS sortzeko instalazioak berritzea.
l   Argiztapen fluoreszenteen ordez Led teknologiakoak jartzea IMQ kliniketan
l   IMQ Zorrotzaurren jatorri fotovoltaikoko energia elektrikoaren kontsumoa 

handitzea
l   Europako EWWR Awards Saria, enpresen kategorian, IMQ Zorrotzaurreren 

“indarra hartzen ari diren gai kutsagarriak” proiektuarengatik.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



Hazkundea, lidergoa eta 
kaudimena, etorkizunera 
begiratzen duen konpainia, 
aberastasuna, enplegua eta 
aurrerapen kolektiboa sortuz.

SENDOTASUNA 
ETA HAZKUNDEA
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IMQk hazkunde sendoa izan du 
2019an, diru-sarreretan, negozio-e-
maitzetan, bezeroetan eta enple-
guan errekor berriak ezarriz, baz-
kideei eta akziodunei etengabeko 
etekina ekarriz eta euskal gizartea-
rentzat aberastasuna sortuz. Eragin 
ekonomiko positiboa izan zuen, 474 
milioi eurotik gorako fakturazioa-
rekin, eta 638 milioi eurotik gorako 
ekarpena egin zion euskal BPGari, 
horietatik 347 aseguru-etxearenak.

Aldi berean, sendotu egin du Euska-
diko aseguruen sektorearen barruan 
duen lidergo-posizioa, eta, horrez 

Hazkunde errentagarria 

JARDUERA SOZIOEKONOMIKOA BULTZATUZ

638 milioi eurotik  
gorako ekarpena  
egin zion euskal  
BPGari.

gain, osasun-estaldura osoa eskaini 
die milaka kolektibo eta pertsonari, 
erreferentziazko zentroen eta klini-
ken bidez, Euskadiko laguntza-sare 
pribatu handiena osatuz osasun-ar-
loan, arlo soziosanitarioan eta lan-a-
rriskuen prebentzioan.

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

SENDOTASUNA ETA HAZKUNDEA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

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

BPG-ri egindako ekarpena*
IMQ ASEGURUAK-EK SORTUTAKO BPG-A 2018 2019

ONDORIOAK GUZTIRA  341 347

ZUZENEKO ONDORIOAK 161 164

ZEHARKAKO ONDORIOAK 94 96

ERAGINDAKO ONDORIOAK  86 87

IMQ TALDEAK SORTUTAKO BPG OSOA  2018 2019

ONDORIOAK GUZTIRA  627 638

ZUZENEKO ONDORIOAK 333 338

ZEHARKAKO ONDORIOAK 124 126

ERAGINDAKO ONDORIOAK  170 174
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2019an, 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 
iraunkorrean eta errentagarrian oinarrituta.

MAGNITUDE EKONOMIKO HANDIAK ETA NEGOZIO EMAITZAK

Sortutako balio ekonomikoaren eta banatutako 
balio ekonomikoaren arteko aldeak 12 milioi  
euroko balio ekonomiko atxikia ematen du.

SENDOTASUNA ETA HAZKUNDEA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

Erosketak
Beste enpresa 

batzuek  
egindako lanak

Soldatak eta 
ordainsariak

Beste  
ustiapen-gastu 

batzuk

Finantza- 
gastuak

Dibidenduen 
ordainketa  
ordaintzea

Sozietateen 
gaineko zergak 
eta beste zerga 

batzuk

Hauek dira banatutako balio ekonomikoak

Sortutako balio ekonomikoa

Banatutako balio ekonomikoa

Atxikitako balio ekonomikoa

2018

405 mm €

392 mm €

13 mm €

2019

420 mm €

408 mm €

12 mm €
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 2018 2019 ALDAKETA %

   ZERGA ONDORENGO  
EMAITZA FINKATUA *

IMQ ASEGURUAK TALDEA  22.528 24.831 2.303 %10,22

PREBENTZIO TALDEA  1.283 1.636 353 %27,51

IMQ ZERBITZU  
SOZIOSANITARIOAK TALDEA 2.559 3.051 492 %19,23

CVSS TALDEA  1.817 561 -1.256 -%69,12

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK  
TALDEA  1.573 1.312 -261 -%16,59

IMQ ZERBITZU OROKORRAK  
TALDEA ETA BESTE BATZUK 296 219 -77 -%26,01

BESTE SOZIETATE BATZUK  
TALDEA  1.944 387 -1.557 -%80,09

GUZTIRA 32.000 31.997 -3 -%0,01

 2018 2019 ALDAKETA %

   IMQ ASEGURUAK  
TALDEA (gehituta)

ASEGURATUAK  365.310 376.965 11.655 %3,19

DIRU-SARRERAK  272.161 278.969 6.808 %2,50

PRESTAZIOAK  195.483 195.566 83 %0,04

KUDEAKETA GASTUAK  
ETA BESTELAKOAK  54.642 59.026 4.384 %8,02

IRABAZIAK  22.036 24.377 2.341 %10,62

KAUDIMEN RATIOA II  %222,72 %219,68 -%3,04 -%1,36

   IMQ ZERBITZUAK 
TALDEA (gehituta)

DIRU-SARRERAK  178.259 182.164 3.905 %2,19

GASTUAK  164.901 167.755 2.854 %1,73

IRABAZIAK 13.358 14.409 1.051 %7,87

   IMQ TALDEA  
GASTU GEHITUAK

IMQ ASEGURUAK TALDEA  272.161 278.969 6.808 %2,50

PREBENTZIO TALDEA  23.319 24.556 1.237 %5,30

IMQ ZERBITZU  
SOZIOSANITARIOAK TALDEA 27.215 31.795 4.580 %16,83

CVSS TALDEA  86.483 88.646 2.163 %2,50

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK  
TALDEA  27.980 28.916 936 %3,35

IMQ ZERBITZU OROKORRAK  
TALDEA ETA BESTE BATZUK  13.262 8.251 -5.011 -%37,78

BESTE SOZIETATE BATZUK  
TALDEA  14.117 13.408 -709 -%5,02

GUZTIRA  464.537 474.541 10.004 %2,15

Datu ekonomikoak, mila eurotan.
*diru-sarreren batura
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Datu ekonomikoak, mila eurotan.
*diru-sarreren batura
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  2018    2019

 SARRERAK GASTUAK EMAITZA  SARRERAK GASTUAK EMAITZA

IGUALMEQUISA TALDEA  19.362 6.300 13.062  21.730 7.562 14.168

IMQ ASEGURUAK  256.658 235.641 21.017  262.206 239.314 22.892

IGURCO GESTIÓN 5.217 4.133 1.084  6.823 4.327 2.496

IGURCO ZENTRO GERONTOLOGIKOAK  11.666 9.962 1.704  12.421 10.582 1.839

IGURCO EGOITZA SOZIOSANITARIOAK  5.247 5.242 5  5.792 5.805 -13

ORUE XXI 1.074 574 500  1.171 552 619

ORUE EGOITZA  4.012 3.800 212  4.009 4.002 7

VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA  64.836 63.590 1.246  65.103 65.059 44

IMQ PREBENTZIOA  20.394 19.161 1.233  21.980 20.351 1.629

IMQ HORTZ KLINIKA  1.681 1.557 124  1.821 1.584 237

HORTZ KLINIKAK BIZKAIA  2.716 2.485 231  3.309 2.999 310

ERREHABILITAZIO ETA KIROL MEDIKUNTZA ZENTROA 1.761 1.741 20  1.910 1.897 13

ZURRIOLA ZENTRO MEDIKOA  1.943 2.046 -103  2.366 2.328 38

ZERBITZU MEDIKOETAKO AUXILIARRA  2.506 2.384 122  2.699 2.487 212

IMQ BIZKAIKO KONTSULTATEGI MEDIKOA 1.265 1.263 2  1.383 1.370 13

AURRERAPEN MEDIKOAK 5.056 4.738 318  5.098 4.888 210
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IMQ Taldeak, 2019an, 157 milioi 
euro eman zizkien euskal ogasu-
nei, bere sozietateek sortutako jar-
dueraren bitartez, zerga-bilketa 
gisa.*

2019an, IMQ Taldeak 5.614 pertsonari 
eman zien lana, zuzenean edo ze-
harka eta 2.472 langile zituen.

2019ko abenduaren 31n, %219,68ko kaudimen ratioa zuen IMQk, arauz exijituta-
ko gutxienekoaren bikoitza; horrela, konpainia sendoa da, ondo kapitalizatuta-
koa, eta merkatuan jarduteko indar finantzario handikoa dela erakutsiz. 2018ko 
abenduaren 31n, %222,72ko kaudimen ratioa zuen.

Gainerako sozietateek ez dute kaudimen ratio hori neurtzeko betebeharrik, ez 
daudelako aseguru etxeen araudipean.

IMQ Taldeak, era berean, ekarpen ak-
tiboa egiten dio osasun-sistemaren 
bilakaera jasangarriari, osasun pu-
blikoaren aliatu eta laguntzaile, eta 
euskal gizartean osasunaren eta pre-
bentzioaren sustatzaile gisa. Hala, 
2019an artatutako osasun-eskariak 
235 milioi euro aurreztu zituen siste-
ma osoan, Euskadin bakarrik. (Leon-
tiefen eredu ekonomikotik lortutako 
datuak)

Osasuna Garatzeko eta Integratzeko 
Institutuaren (IDIS) arabera, 2018an 
aseguru pribatuei esker Osasun Sis-
tema Nazionalak urteko eta lagune-
ko 1.224 euro aurreztu zituen; osasun 
publikoko gastua biztanleko 1.521 eu-
rokoa izan zen, eta osasun pribatuko 

Zerga-ekarpena

Enplegua sortzen

Beti kaudimendunak 

Osasun sitema orokorrari ekarpena eginez

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

Espainiako aseguru-etxe sendoenetako bat 
da IMQ Aseguruak, %219,68ko kaudimen 
ratioarekin 2019an.

SENDOTASUNA ETA HAZKUNDEA

gastua 573 eurokoa. Euskadin biz-
tanle bakoitzeko osasun-gastuaren 
zenbatespena 2.423 eurokoa izan 
zen, eta horietatik 687 euro osasun
-gastu pribatuari dagozkio.

* Leontief-en eredu ekonomikotik lortutako datuak

115 milioi euro  
zuzenean eta zeharka 

Enplegu zuzenean eta  

zeharka: 5.614 pertsonari*

42 ilioi euro modu  
induzituan 

Funts Propioak (FFPP)

Erregulazio kapitala (SCR)
Kaudimen 

ratioa

“Kaudimen Ratioak” erakunde aseguratzaileek Ka-
pital Erre- gulatzailearen Eskakizunak (SCR) betetze-
ko duten gaitasuna neurtzen du. Gutxieneko maila 
%100ekoa da. Hortik behera, Funts propioen gabezia 
arazoa egongo litzateke. 

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



Jokabide etikoa eta arduratsua:  
IMQ Taldeak bere interes taldeekiko 
gardentasun, erantzukizun, 
lankidetza eta konfiantza 
irizpideetan oinarritzen du bere 
kudeaketa eta gobernu-eredua, eta 
eraginkortasunaren, etengabeko 
hobekuntzaren eta lotura estuaren 
aldeko apustua egiten du.

GOBERNU  
KORPORATIBOA 
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Sociedad de Médicos del Igualatorio 
Médico Quirúrgica S.A. Taldearen ja-
betza eta erabaki organo gorena da, 
eta haren mende daude, sozietate 
nagusia den aldetik, finkatua osatzen 
duten gainerako sozietateak. 2003ko 
uztailaren 29an eratu zen, eta sozie-
tatearen xedea sozietate filialen eta 
partaidetuen baloreak edukitzea eta 
administratzea, sozietateetako par-
taidetzak harpidetzea eta eskura-
tzea, eta parte hartzen duen sozieta-
teetan aholkularitza-zerbitzuak eta 
antzeko beste batzuk ematea da.

SOZIETATEAREN EGITURA

Akzioei dagokienez Medikuen El-
kartearen mende dagoen IMQ Tal-
dea euskal konpainia da, pribatua 
eta independentea, ibilbide luzea-
rekin osasunaren zerbitzura, eta 
Euskadin lidergo-posizio sendoa 
duena sektoreko erreferentziazko 
konpainia gisa.

Enpresa-holding bat da, 55 sozieta-
tek osatua, osasunekoak, soziosa-
nitarioak, prebentziokoak eta on-
gizatekoak, Taldearen babespean 
integratuta, sei Dibisio handitan.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

IMQ Taldeko dibisioak 

IMQ ASEGURUAK

ZERBITZU OROKORRAK 

ZERBITZU KLINIKOAK 

VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA 

IGURKO GESTIOAK: ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK 

IMQ PREBENTZIOA DIBISIOA
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*IMQ Taldeak parte hartzen duen beste sozietate batzuk: Gomosa, Fik, Histocell, Cyber Surgery, Arabarren.

IGURCO
Gestión

Residencias 
Sociosanitarias

Residencia
Orue

Centros 
Gerontológicos

IMQ Igurco 
Araba

Orue XXI

IMQ
Aseguruak

SPE

Agencia

Asemesa

Centro  
Zurriola

Consultorios 
Médicos

Centro 
Rehabilitación

IMQ Dental

Dental  
Bizkaia

Sistemas  
de Gestión 

Clínicos  
Avanzados

Zerbitzu 
Orokorrak

CAT XXI

Gestlab

Prosa

Vidalis

AMSA

IMQ 
Analíticas

CVSS

Hospidom

Instituto 
Oncológico

Consultas  
externas ZMK

Unidad  
Medicina  
Urgencias  

IMQ

IMIBI

Traumatología 
DAM

Mediorametric

CVSS  
Radiología 

Clínica

Zerbitzu 
Klinikoak

Insutek

Hemobesa

Hemodinámica 
Vizcaya

Scanner 
Bizkaia

Centro 
Diag VB

CD San Juan 
De Dios

Rad. Clínica 
Bizkaia

IMQ Anatomía 
Patológica

RMB

TAC 64

Centro 
Diagnóstico 

Durango

IMQ 
Prebentzio 

Saila

Prevenor

Medical 
Prevención

IMQ 
Prevención

IMQ Taldearen organigrama 2019/12/31n

Sendagileen Elkartea

Higiezinak Grupo Igualmequisa S.A.
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GOBERNU SISTEMA 

Dibisioetan (IMQ Aseguruak dibi-
sioan izan ezik) zerbitzuak ematen 
dituztenak Batzorde hauek ere ba-
ditu:

l  Inbertsio Batzordea

l  Arauak Betetzeko Batzordea

l   Zuzendaritza Taldea eta,  
haren 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 Taldea, S.A.ren Administrazio 
Kontseilua konpainiaren Gizarte 
Erantzukizuneko Politika betearazte-
ko organo nagusia da, eta baita poli-
tika hori garatzearen bete beharreko 

printzipio eta konpromisoak bete-
tzearen berme emailea ere.

Gizarte Erantzukizun Korporatiboko 
Politika Orokorraren helburua, konpai-
niaren negozio-estrategian eta -ere-
duan erantzukizun soziala integratze-
ko eta interes taldeei epe luzeko balioa 
emateko ere balioko duen IMQ Talde-
ko Gizarte Erantzukizuneko jardunbi-
deen kudeaketa gidatuko duten oina-
rrizko printzipioak eta jarduketarako 
esparru orokorra formalizatzea da.

IMQ Taldearen Gobernu Sistemak 
zuzendaritza eta kudeaketa era-
ginkorrerako funtzioak eta gainbe-
giratze eta kontrol lanak bereizten 
ditu, sistema horren bidez Taldea-
ren jardueraren kudeaketa osasun-
tsua eta zuhurra bermatuz.

Sistema horren barruan, SEN DA GI- 
LEEN ELKARTEA da jabetza eta 
erabaki erakunde gorena. Akziodu-
nen Batzar Orokorra, Administrazio 
Kontseilua eta Izendapen, Ordain-
sari eta Gobernu Korporatiboa Ba-
tzordea ditu.

Bestalde, IGUALMEQUISA S.A. 
TALDEAK, IMQ taldeko holding ope-
ratiboak, Akziodunen Batzar Oro-
korra eta Administrazio Kontseilua 
ditu. Azken horretan, IMQ Taldearen 
dibisioei zerbitzuak ematen dizkie-
ten hainbat batzorde daude (IMQ 
Aseguruak izan ezik, erregulazio-es-
kakizunak direla eta bere gobernu 
erakunde propioak dituelako):

l  Ikuskapen eta Kontrol Batzordea.

l  Estrategia Batzordea.

l   Izendapen, Ordainsari eta  
Gobernu Korporatiboa  
Batzordea.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ Taldearen dibisioen artean, aseguru-sektorearen erregulazioan eta bere 
eragiketen izaeran oinarrituta bere gobernantza-sistema propioa barne-har-
tzen duen IMQ ASEGURUAK nabarmentzen da. 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 eraginko-
rra ere.

Akziodunen Batzar Nagusiarekin batera, organo hauek ditu: 

l   Administrazio Kontseilua: Estrategia operatiboaren eta finantzarioaren 
ardura duen erakunde nagusia da, eta haren funtzioa, dagozkion politi-
ken ezarpena zehaztea eta zaintzea ere bada. Halaber, arriskuen kontro-
lerako eta barne kontrolerako sistemez arduratzen da.

l   Batzorde Betearazlea: Sozietatearen estrategiaren, negozio-planen eta 
urteko aurrekontuen funtsezko elementuak aztertzeaz arduratzen da, 
besteak beste. 

l   Auditoretza eta Kontrol Batzordea: Erakunde ikuskatzaile ez-betearazlea 
da (Administrazio Kontseiluak eman diezazkiokeen eskumenetan salbu), 
arlo hauetan: arriskuak kudeatzeko sistema eta barne-kontroleko inguru-
nea ikuskatzea, finantza arloko informazioaren egikaritzea eta aurkezpe-
na ikuskatzea, kanpoko ikuskariekin harremanak izatea eta barruko audi-
toretza funtzioa gainbegiratzea.

l   Arauak Betetzeko Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta Ad-
ministrazio Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta proposa-
menak egiteko eskumenak ditu, sozietatean eragina duten lege, araudi, 
administrazio eta barne xedapenak betetzeari dagokionez. Hori, Betetze 
Arautegian egokitzen zaizkion eskumen espezifikoei jarraikiz eta Admi-
nistrazio Kontseiluak egokitu diezazkiokeen eskumenak kaltetu gabe.

l   Arrisku Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta Administrazio 
Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta proposamenak egiteko 
eskumenak ditu. Sozietatearen gobernu-sisteman, arriskuak kudeatzeko Sis-
tema eta barne-kontroleko ingurunearekin eta Arriskuen eta Aktuariotzaren 
Kudeaketarekin zerikusia duten hainbat eskumen esparru hartzen ditu.

l   Inbertsio Batzordea: Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta eskumen 
hauek ditu: Kontseiluari, Zuzendaritza Nagusiari eta Administrazio Zu-
zendaritzari 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.

l   Zuzendaritza-taldea: Zuzendaritza Nagusiaren esku dago. Zuzendaritza 
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 errefe-
rentzia-esparrua negozio-plana lortzea da, Administrazio Kontseiluak fin-
katutako arrisku-maila gainditu gabe jardueraren kudeaketa osasuntsu 
eta zuhurra bermatuko duen gobernu-sistema egokiaren esparruan.

GOBERNU KORPORATIBOA 
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Horrez gain, gainerako sailek euren Gobernu Erakunde propioak dituzte.

Aseguru-erakundea arautzen duten politika korporatiboak bere jarduerari aplika 
dakiokeen legeria osoa betetzearekin konprometituta daude. Aseguru-erakun-
deak, Administrazio Kontseiluak onartu dituen eta urtero berrikusten diren Po-
litika hauek ditu.

GOBERNU KORPORATIBOA 
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l   Erreserben Harpidetza eta Eraketa Arriskua  
Kudeatzeko politika

l   Berraseguru politika
l   Arrisku Operazionala Kudeatzeko politika
l   ORSA politika
l   Kapitala Kudeatzeko politika
l   Inbertsio politika

  ARRISKUEN AZPIPOLITIKAK

  ORDAINSARIEN POLITIKA

  EXTERNALIZAZIO POLITIKA

  INFORMAZIO POLITIKA

  DATUAREN KALITATEAREN POLITIKA

  JARRAIKORTASUN POLITIKA   

l  Barne Kontroleko Politika
l  Gaitasun eta Ohoragarritasun Politika
l  Funtzio Aktuarialaren jarduketa politika   
l   Arriskuak Kudeatzeko Sistemaren eta Arriskuak Kudeatzeko 

Funtzioaren Politika
l  Betetze Funtzioaren jarduketa politika
l  Barne Auditoretza Funtzioaren jarduketa politika   

  GOBERNU SISTEMA POLITIKA OROKORRA
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GOBERNU ERAKUNDEAK
  SENDAGILEEN ELKARTEA 

2019.12.31ko Administrazio Kontseilua

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ JN.  PRESIDENTEA 

ÁNGELA GRANDE MARLASCA AND. LEHEN PRESIDENTEORDEA

JOSÉ ANTONIO VICANDI MADARIAGA JN. BIGARREN PRESIDENTEORDEA

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND. KONTSEILARIA

JOSÉ MARÍA CASTAÑOS DEL MOLINO JN. KONTSEILARIA

ALFONSO GIL IBARRA JN. KONTSEILARIA

LUIS MARÍA GUEVARA PÉREZ JN. KONTSEILARIA

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE JN. KONTSEILARIA

JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO JN. KONTSEILARIA

ENRIQUE RODRÍGUEZ PARDO JN. KONTSEILARIA

IÑIGO UCELAY VICINAY JN. KONTSEILARIA

JORGE CARAMÉS PUENTES JN. IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

  IMQ TALDEA 
2019.12.31ko Administrazio Kontseilua

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ JN. PRESIDENTEA 

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND. PRESIDENTEORDEA 

PEDRO CHACÓN RUIZ JN. KONTSEILARIA

FIDEL DIEGO FUENTES FELIPE JN. KONTSEILARIA 

MIREN AMAIA GOROSTIZA TELLERIA AND. KONTSEILARIA 

GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE JN. KONTSEILARIA

JAVIER ORMAZABAL ECHEBARRIA JN.  KONTSEILARIA 

IÑIGO UCELAY VICINAY JN. KONTSEILARIA 

ÁLVARO VIDEGAIN MURO JN.  KONTSEILARIA 

JORGE CARAMÉS PUENTES JN. IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

2019.12.31ko Zuzendaritza taldea 

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA  IMQ TALDEKO ZUZENDARITZA 
GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI JN.  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 
2019.12.31ko Administrazio Kontseilua

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ JN. PRESIDENTEA 

JAVIER MURILLO FERRER JN. PRESIDENTEORDEA

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE AND. KONTSEILARIA 

JOSE MARÍA BERGARECHE BUSQUET JN. KONTSEILARIA 

JUAN EVARISTO FÁBREGAS SASIAIN JN. KONTSEILARIA 

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA JN. KONTSEILARIA 

FERNANDO CARMELO PINDADO DELGADO JN. KONTSEILARIA

ENRIQUE RODRÍGUEZ PARDO JN. KONTSEILARIA

TEÓTIMO SÁEZ ZAZO JN. KONTSEILARIA 

ÁLVARO VIDEGAIN MURO JN. KONTSEILARIA 

JORGE CARAMÉS PUENTES JN. IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

  VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA
2019.12.31ko Administrazio Kontseilua

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ JN. PRESIDENTEA 

NICOLÁS GUERRA ZALDUA JN. KONTSEILARI ZUZENDARI OROKORRA

ANTÓN ARRIEN ARALUCE JN. KONTSEILARIA

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE JN. KONTSEILARIA

FIDEL DIEGO FUENTES FELIPE JN. KONTSEILARIA

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER JN. KONTSEILARIA

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA JN. KONTSEILARIA

IÑIGO UCELAY VICINAY JN. KONTSEILARIA

JORGE CARAMÉS PUENTES JN.  IDAZKARI EZ KONTSEILARIA

  IGURCO GESTIÓN 2019.12.31ko Administrazio Kontseilua

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

  IMQ PREBENTZIO SAILA  Administratzaile bakarra 2019.12.31 

GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

EDUARDO CLIMENT CASTELLET JN. PERTSONA FISIKO ORDEZKARIA

  ZERBITZU KLINIKOAK  Administratzaile bakarra 2019.12.31 

NICOLÁS GUERRA ZALDÚA JN.

  ZERBITZU OROKORRAK  Administratzaile bakarra 2019.12.31 

SANTIAGO CANALES ABAITUA JN.

2019.12.31ko Zuzendaritza taldea 

FRANCISCO JAVIER AGUIRREGABIRIA ZUZENDARI NAGUSIA 
GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI JN.

TERESA ARANGUREN DE LA PIEDAD AND. PERTSONEN GARAPEN 
 ZUZENDARIA

MERCEDES BAYÓN ESTEBAN AND. KOMUNIKAZIO ETA MARKETIN  
 ZUZENDARIA 

JORGE DÍEZ FERNÁNDEZ JN. PROFESIONALEN ARRETARAKO 
 ZUZENDARIA 

NEREA EGUÍA NARBAIZA  AND. PRESTAZIO ZUZENDARIA 

JAVIER GÁRATE ORTEGA JN. SISTEMA ZUZENDARIA 

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ AND. AHOLKULARITZA JURIDIKO 
 ZUZENDARIA

PABLO VIDAL VARO JN. ADMINISTRAZIO ZUZENDARIA 

ESTHER ZABALLA LLANO AND. IDAZKARITZA TEKNIKOA
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Arriskuen Kudeaketa, Aktuariala, 
Araudia Betetzea eta Barne Audito-
retza eginkizunak, “Hiru Defentsa le-
rroen eredua” izenekoak ezarritako 
jarraibideen arabera daude integra-
tuta erakundean.

l  Lehen defentsa lerroa: 
Erakundeko prozesuez eta az-
pi-prozesuez arduratzen dire-
nek osatzen dute. Erakundeak 
eguneroko jardunean zer arris-
ku dituen zehaztea eta arrisku 
horiek arintzeko behar diren 
kontrolak ezartzea da haien 
funtzioa. Eragiketa izaerako arlo 
edota sailak eta zenbait funtzio 
espezifiko hartzen ditu: nego-
zioa, kontabilitatea, finantzak, 
sistemak eta langileak.

l  Bigarren defentsa lerroa: 
Arriskuak Kudeatzea, Arauak 
Betetzea eta Aktuariotza fun-
tzioek osatzen dute. Lerro ho-
rrek arriskuak egoki kudeatzea 
zaintzen du eta kontrolerako 
ezarritako politika eta estan-
darrak betetzea ziurtatzen du, 
sozietatearen arrisku-gosearen 
arabera.

Aseguramendu funtzioak

ARRISKUAK ETA KONTROLAK KUDEATZEKO SISTEMA

IMQ Aseguruak-ek arriskuak kudeatzeko 
sistema finkatua du, eta horrek, edozein arrisku 
motaren ondoriozko eragina ahalik eta txikiena 
izatea ahalbidetzen du.

l  Hirugarren defentsa lerroa: 
Barne-Ikuskapenari dagokio 
eta ikuskapen eta asegura-
mendu maila objektiboa iza-
teko eta gobernu onari eta era-
kundearen prozesuei buruzko 
gaietan aholkuak emateko 
eginkizuna du.

Komiteek eta batzordeek, oroko-
rrean, Administrazio Kontseilua-

ri ematen diote hark aztertu edo 
onetsi beharreko informazio eta 
dokumentazio guztia. Edonola ere, 
Administrazio Kontseiluak aipatu-

tako funtzioez arduratzen direnei 
aholkua eta laguntza eska die-
zaiekete zuzenean, egoki iritzitako 
edozein gairen inguruan.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

* Iturria: Espainiako Barne Auditoreen Institutua.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA / AUDITORIA ETA KONTROL BATZORDEA

GOI MAILAKO ZUZENDARITZA
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Kudeaketa Operatiboa

Prozesu eta azpi-prozesu 
Sailak/Arduradunak

1. DEFENTSA LERROA

Arriskuen kudeaketa
Betetzea

Beste batzuk

Arriskuen Kudeaketa 
Funtzioa

Jardute Funtzioa

Betetze Funtzioa

2. DEFENTSA LERROA

Barne Auditoria

Barne Auditoria Funtzioa

3. DEFENTSA LERROA
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Aseguru-erakundeak Arriskuak Kudeatzeko duen Sistemaren helburua erakun-
deak 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.

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.

Hauek dira aseguru-erakundeak dituen arrisku nagusiak:

l   Aseguru-harpidetzen arriskua: aseguruen arabera hartutako konpromi-
soek balioa galtzeko edo balioak kalterako aldatzeko arriskua; erakun-
deak arrisku hori egokiak edo eraginkorrak ez diren harpidetza-jardun-
bideen ondorioz izan dezake. Primek eta erreserbek estaltzen dituzten 
ezbeharrei aurre egin ezin dietenean sortzen da. Erakundearen arriskurik 
handiena da.

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

l   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 ba-
tzuetan berariaz aintzat hartu gabeko eragiketak estaltzen ditu.

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

l   Erakundearen prozesu, azpiprozesu, arrisku eta kontrol-neurrien identifi-
kazio-estandarrak.

l   Finantza-informazio egoki, fidagarri, baliozko, trinko eta alderagarria.

l   Politika, jarraibide eta mugak eta, halaber, horiek guztiak onartzeko eta 
gauzatzeko mekanismoak betetzen laguntzeko barne kontrolerako siste-
ma bati eustea.

l   Sistemaren aplikazioaren eraginkortasunaren eta jardunbide eta aholku 
onenen jarraipena egitea.

l   Barne-kontrolerako 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-o-
rriak 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. Era-
kundeko 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 trebakun-
tza maila funtsezkoak dira.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ taldeak printzipio egonkor eta 
sendoetan oinarritzen du bere jar-
duera. Printzipio horiek dira, beraz, 
erakundearen funtzionamendu sis-
temaren eta bezeroekin, erakundea 
osatzen duten kideekin, hornitzai-
leekin, akziodunekin eta, orokorrean, 
bere ingurunearekin dituen harre-
manen bereizgarriak.

Etika da IMQ taldearen estrategia 
gidatzen duen balioa, eta horren 
arabera zehaztu ditu taldeko sozie-
tate guztietan aplikatzen diren eta 
enpresa-jarduerak gauzatzen diren 
ingurunea errespetatzen duen era-
kunde-kulturaren isla izan nahi du-
ten Xedeak, Ikuspegiak eta Balioak.

Gainera, taldean barne-komunika-
ziorako kanala dago, “Postontzi Eti-
koa” izenekoa, erakundeko edozein 
pertsonari Kode Etikoa urratzen du-
ten portaerak edo jarrerak direla-eta 
edozein proposamen, kexa edo sala-
keta egiteko aukera ematen diona. 
2019ko ekitaldian ez da salaketarik 
edo kexarik erregistratu postontzi 
horretan.

Postontzia da, halaber, eremu kor-
poratiboan hautematen den giza es-
kubideen edozein urraketari buruz-
ko informazioa emateko bidea, eta, 
hala badagokio, konpainiak behar 
diren mekanismoak definitu ahal 

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 one-
tsi ondoren, IMQ Taldeko langileek dagokien prestakuntza jasoko dute.

Ustelkeria eta eroskeria  
prebenitzeko neurriak 

ETIKA ETA PORTAERA-ARAUAK

izango ditu Kode Etikoaren aurkako 
jardueretatik edo IMQ atxikita da-
goen Nazio Batuen Itunean jasotako 
printzipioak ez betetzetik erator dai-
tezkeen arriskuak murrizteko.

IMQ Aseguruen eremuan, II. Kaudi-
menari buruzko Europako zuzenta-
rauaren eskakizunetara egokitzeko 
planaren barruan, IMQ Aseguruen 
Administrazio Kontseiluak 2016ko 
ekitaldian Kode Etikoa onartu zuen 
bere gobernu-sistema korporati-
boaren giltzarri gisa, enpresa-eti-
karen arloko estandarrei jarraituz. 
Kode hori aseguru-erakundean 
administratzen, zuzentzen edo lan 
egiten dutenek jarraitu beharreko 
printzipio etikoen eta arau oroko-
rren multzoa da.

Jokabide guztiz profesionala eta 
gardentasuna, konfidentzialtasuna, 
bikaintasuna eta profesionaltasuna 
behartzen ditu interes taldeekiko 
harremanetan, eta baita erantzuki-
zun sozialarekiko konpromisoa ere. 
IMQ Aseguruen Kode Etikoan ja-
sotako printzipioen helburua inda-
rrean dauden legeak eta arauak eta 
delituak prebenitzeko sistemak eta 
iruzurraren aurkakoak betetzea da, 
eta giza eskubideen eta askatasun 
publikoen errespetua, diskrimina-
ziorik eza, aukera-berdintasuna eta 
lanbide-garapena, familiako bizitza 

laneko jarduerarekin uztartzea, inti-
mitaterako eskubidea, laneko segur-
tasuna eta osasuna, langileen hauta-

keta, ebaluazioa eta sustapena, edo 
ingurumenaren errespetua susta-
tzea da, beste batzuen artean.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQk gardentasunaren kulturarekiko konpromisoa du, eta urtero argitara-
tzen du bere webgune korporatiboan www.imq.es Jardueren eta Iraunkor-
tasunaren Txostena, konpainiaren emaitzak eta magnitude sozioekonomiko 
eta asistentzial nagusiak jasotzen dituena. Kanal horretan bertan bere jar-
duerei buruzko informazioa ematen du modu publikoan eta aldizka, baita 
bere historiari, estrategia korporatiboari (xedea, ikuspegia, balioak), organi-
gramari eta EGEeko programei buruzkoa ere, besteak beste.

IMQ Taldearen gardentasun-jarduera kanpoko auditore batek egiaztatuta 
sustatzen da, eta, ondoren, 2019ko Iraunkortasun Memoria honetan aurkez-
ten den informazio ez-finantzarioaren egoera argitaratuz.

Era berean, bere webgune korporatiboan, Sendagileen Elkartearen eta IMQ 
Taldearen Memoria Ekonomiko kontsolidatua argitaratzen du.

GARDENTASUNA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



IMQ taldeak hazkuntza, 
egokitzapen eta hobekuntza 
prozesu etengabean jarraitzen 
du, eta estrategia bereizgarrien, 
etorkizuneko ikuspegiaren eta 
premia bakoitzerako soluzioen 
aldeko apustua egiten du, bere 
segmentuan liderra den enpresa 
talde ospetsuaren bermearekin.

ESTRATEGIA  
ETA NEGOZIOA
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Gure xedearen, ikuspegiaren eta balioen bidez, garena eta izan nahi duguna is-
latzen 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.

XEDEA, IKUSPEGIA, BALIOAK

XEDEA

Gure konpainia liderra da Eus-
kadin osasun pribatuan. Pertso-
nak zaintzen ditugu, eta bizitza 
osoan laguntzen diegu oso ga-
rrantzitsua den gauza batean: 
osasunean.

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

IKUSPEGIA

Euskadiko enpresa liderra izaten 
jarraitu nahi dugu, pertsonen-
gandik pertsonengana.

Gure bezeroa harritu nahi dugu, 
gure taldea konpromisoa hartze-
ra bultzatu eta Gizartearekin ko-
nektatu.

Hazten jarraitu nahi dugu, ho-
beak izan, beste 85 urte betetze-
ko oinarriak jarri.

BALIOAK

IMQn gure bezeroez, gure per-
tsonez, erakunde guztiaz eta 
geure buruaz arduratzera gara-
matzaten balioak geure egiten 
ditugu. Balio horiek IMQ Taldea 
osatzen dugun guztion parte 
hartzearekin egin dira, eta defi-
ni gaitzaten eta inspira gaitzaten 
nahi dugu, ezarritako helburuak 
betetzeko.

Bezeroa funtsezko zutarritzat, 
berrikuntza, konfiantza eta ger-
tutasuna, talde-lana, etika, lider-
goa, kaudimena, bikaintasuna, 
etengabe hobetzea… horiek dira 
konpainia mugiarazten duten 
motorrak.
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Gure izateko 
arrazoia da

BEZEROAK 
grina sortzen 

digu

Aurreratu egiten 
gara, etorkizunak 
kezkatzen gaitu

AUSARTAK 
gara 

Konfiantza  
sortzen dugu

HURBIL 
gaude 

Pasioz, etikaz, 
arduraz eta gizarte 

konpromisoz

TALDE  
bakarra 

gara

Ausartzen diren 
pertsonak, 

eredugarriak

PERTSONA 
IRABAZLEAK 
nahi ditugu

Kaudimendunagoak, 
errentagarriagoak, 
eraginkorragoak

Beti 
HOBEAK 

izatea
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2019koa IMQ Taldearen 2019 – 2021 
Plan Estrategikoak hartzen dituen 
hiruretatik lehena izan da. Plan hori 
interes talde nagusien partaidetza-
rekin egin da, eta 5 lehentasun estra-
tegiko nagusitan eta etorkizuneko 15 
erronkatan jartzen du arreta.

2019 - 2021 PLAN ESTRATEGIKOA

1. Eraldaketa digitala 

Eraldaketa digitala erronka eta 
betebeharra da duela urte ba-
tzuetatik gaur egungo testuin-
guruan lehiatu nahi duen edo-
zein enpresarentzat. IMQ taldea 
ildo horretan ari da lanean jar-
duera-eremu guztietan (proze-
suak, pertsonak, etab.), baina 
are nabarmenago bezeroaren-
gan zuzeneko edo zeharkako 
eragina duen guztian. 2019an 
arreta-eredu berriak jarri dira 
abian (bezeroari arreta emate-
ko txata eta txat bot komertzia-
la) eta zerbitzu berriak (online 
hitzordua indartzea, IMQ Zo-
rrotzaurre klinikako aplikazio 
berria, sinadura elektronikoa…). 
Bezeroei bizitza errazago egi-
tea bilatzen duten proiektue-
tan ari gara lanean: IMQ Ase-
guruetan preskripzio digitala 
laster martxan jartzea, Igurcon 
“egoitza gardenak” proiektua, 
Historia kliniko digital integra-
tuaren ezarpen gero eta fin-
katuagoa, edo Data Analytics 
proiektua garatzea bezeroaren 
ezagutza hobetzeko.
 

2.  Bezeroaren bereizketa  
eta esperientzia 

Urtean zehar, Bezeroaren Esperien-
tzia proiektua definitzen duen me-
todologian ere aurrera egin da. IMQ 
Aseguruen kasuan, bezeroaren bidaia 
marraztu ondoren, Ahots-Programa 
definitu da, eta horren bitartez kon-
painiarekiko elkarrekintza-puntu ba-
koitzean haren feedbacka jasotzen da. 
Feedbackak, bezeroak hobeto ezagu-
tzeko, haien mingune nagusiak iden-
tifikatzeko eta jarduera-planak aktiba-
tzeko balio du. Helburua beti hobetzea 
eta bezeroa harrituko eta maitemin-
duko duten esperientzia bereizgarriak 
eskaintzea da. Horren adibide da IMQ 
Zorrotzaurre klinika azken urteotan 
garatzen ari den Humanizazio Plana.

3. Negozioaren hazkundea 

IMQ taldeak hazten jarraitzen du 
bere jarduera-eremu guztietan. Hala, 
2019an IMQ Aseguruak enpresak 
produktu berriak merkaturatu ditu 
(IMQ Bidaiak, IMQ Eskia eta IMQ De-
pendentzia), Igurcok lehen egoitza 
ireki du Araban, eta IMQ Prebentzioa 
Nafarroako merkatuan sartu da eta 
bere perimetroan Prebentzio Elkarte 
berria sartu du.

4.  Gure jabetza-eredua  
indartzea

Konpainiaren jabea den mediku 
profesionalarekin lanean jarraitu 
nahi dugu, IMQ Taldearen ele-
mentu bereizgarri gisa. 2019ko 
ekitaldian zehar, mediku akzio-
dunekin lankidetzan jarraitu da, 
konpainiaren egungo eta etorki-
zuneko estrategia eta jardun-il-
do nagusiak bateratuz, horretan 
funtsezkoak direlako.

5.  Kudeaketa-eredua  
eta pertsona-taldea

Kudeaketa Aurreratuko Ere-
duaren alde jarduketa-errefe-
rentzia gisa egin dugun apus-
tuak, fruitua eman du 2019an. 
IMQ Aseguruakek Euskalitek 
eta Eusko Jaurlaritzak eman-
dako Kudeaketa Aurreratua-
ren Urrezko A Saria lortu du 
bere lehen kanpo-ebaluazioan, 
eta aintzatespen hori lortzen 
duen lehen aseguru-konpainia 
bihurtu da. Era berean, Igurcok 
Kudeaketa Aurreratuaren Di-
ploma jaso du, kanpoko lehen 
kontrastea egin ondoren.
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Konpainiaren  
eraldaketa digitala

Bereiztea eta Bezeroaren 
Esperientzia

Hazkuntza  
errentagarria

Gure jabetza-eredua 
indartzea

Kudeaketa-eredua  
eta pertsona taldea

5 lehentasun  
estrategiko
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IMQ Taldeak bere kudeaketa-eredua 
finkatzea du helburu, eta, horreta-
rako, Euskalitek bultzatzen duen 
Kudeaketa Aurreratuko Eredua du 
oinarri, bere Plan Estrategikoan jaso-
tako erronka hori lortzeko erreferen-
tzia-esparru gisa.

Kudeaketa Aurreratuko Eredua 
(KAE) Ebaluazio Klubeko kide diren 
kudeaketa-adituen eta Euskalitek 
koordinatutako erakunde eta insti-
tuzio garrantzitsuen partaidetzaren 
eta adostasunaren emaitza da.

Helburua lehiakortasun-hobekunt-
zen beharrezko bilaketan enpresak 
orientatzea da, azken hamarkade-
tan hainbat eremutatik ekarritako 
kudeaketa-kontzeptuak integratuz: 
ezagutzaren kudeaketa, erabateko 
kalitatea, Bikaintasuna kudeaketan, 
Berrikuntza eta Enpresaren Gizarte 
Erantzukizuna, besteak beste. Ere-
duan jasotako 6 elementu nagusiak 
dira erakundeen lehiakortasuna egi-
turatzeko kudeaketa-sistema garat-
zeko oinarria.

KUDEAKETA AURRERATUKO EREDUA

Hau bilatzen dugu:

Pertsonengan proiektu partekatu bateko kide izatearen sentimendua 
sortzea.

Enpresa bezeroengana bideratzea, balio-ekarpen diferentziala eginez.

Berrikuntza enpresaren esparru guztietan aplikatzea.

Gizartearekiko konpromisoa indartzea, lehiakortasuneko gaitasun 
garrantzitsuen hornitzaile garrantzitsua baita.

Argi eta garbi definitutako estrategia baten bidez gauzatuko den epe 
luzeko ikuspegia sortzea.

Interes taldeentzat emaitza onak lortzea, modu jarraituan eta orekatuan.
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Ereduak sei elementu nagusi ditu: 

Estrategia

Bezeroak

Pertsonak

Berrikuntza

Gizartea

Emaitzak

Estrategia: epe luzeko ikuspegi bat sortzea, plan estrategiko ordenatu, partaide eta antolakuntza 
guztiari jakinarazitakoarekin.

Bezeroak: bezeroen balioa nabarmentzea. Haiengan jartzen du fokua enpresak, ekarpen 
bereizgarria egiteko.

Pertsonak: pertsonei proiektu partekatu baten parte izatearen sentimendua handitzea, 
antolakuntzaren kudeaketan gehiago parte hartzearen bidez.

Berrikuntza: berrikuntzaren garrantziari balioa ematea, enpresaren esparru guztietan, eta IMQ 
Taldearen kultura berritzailea sustatzea.

Gizartea: 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 erakundeak Euska-
litek garatutako Kudeaketa Aurrera-
tuko Ereduaren arabera gainditu du 
bere lehenengo kanpo-ebaluazioa, 
Urrezko A lortuz. Erakunde horrek 
ematen duen aintzatespen handie-
netakoa da, eta sari hori lortzen duen 
eta 2019rako Plan Estrategikoan eza-
rritako helburua (Zilarrezko A) gaindi-
tzen duen lehenengo aseguru-kon-
painia izan da.

Kudeaketa-gida egin ondoren, ekai-
nean Euskaliti aurkeztu zitzaion, on-
doren ebaluatzeko. Kanpoko eba-
luazioa 4 egunez egin zen urrian eta 
azaroan, eta IMQko 60 pertsona in-
guruk erantzun zieten talde ebalua-
tzaileak egindako galderei (sektore 
desberdinetako 8 pertsona, kudea-
ketan esperientzia handia dutenak), 
ereduaren 6 elementuetan.

Prozesu hori, batez ere, aukera han-
dia da egiten dugun guztia errepa-
satzeko eta aztertzeko, hobetzeko 
arloak eta aukera berriak detekta-
tzeko, eta, batez ere, eboluzionatzen 
jarraitzeko eta geure burua sendo-
tzeko, kudeaketa-eredu aurreratua 
duen konpainia gisa.

IMQ Igurco, bestalde, 2019an aurkez-
tu zen kanpoko lehen kontrastera, 
kudeaketaren alderdi garrantzitsue-
nei buruz hausnartzeko eta elemen-
tu bakoitzaren barruan hobetzeko 
arloak bilatzeko. Euskalitek Kudea-
keta Aurreratuarekiko Konpromisoa-
ren Diploma eman zion.

IMQ Aseguruak, Kudeaketa Aurreratuko Urrezko A

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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Bikaintasuna bilatzeak, IMQ Taldea-
ren eta bere profesionalen espe-
rientzia egiaztatuak, gizartearekiko 
konpromisoak eta komunikatzeko, 
hurbil egoteko eta inpaktu positiboa 
sortzeko ahaleginak indartu egiten 
dute bere prestigioa, ospea eta gizar-
tean duen eragina, baita marka-iru-
diaren aintzatespena eta baloratzea 
ere, hori baita konpainiak duen balio 
ukiezin garrantzitsuenetako bat.

Lortutako irismena eta balorazioa 
erakundearen lidergoari buruzko po-
sizionamenduan eta pertzepzioan 
ere islatzen dira, eta aldian-aldian ja-
sotako aitorpenetan gauzatzen dira, 
baita IMQ Aseguruak, Merco ospea-
ren rankingaren arabera, Estatuko 

MARKA BATEN OSPEA

osasun-aseguruen hamar onenen 
artean egotean ere.

IMQ Taldea ospe onena duten 12 
euskal enpresen artean dago, Con-
sultores del Norte aholkularitza-en-
presa independentearen 2018-2019 
biurteko txostenaren arabera. Txos-
ten horrek bereziki baloratzen ditu 
haren komunikazioa, erantzukizun 
soziala eta balioa sortzeko gaitasuna.

Markaren ospe eta ikusgaitasun hori 
etengabe indartzeko, zaintzeko eta 
zabaltzeko, IMQ Taldeak garrantzi 
berezia ematen dio bere kanpo-ko-
munikazioko politikari, bere Plan Es-
trategikoaren barruan ere integratu-
ta baitago.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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ETENGABEKO BERRIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA

IMQ Taldeak berrikuntzari heldu dio berriro 2019an, aldaketara irekitzeak ema-
ten dizkion aukera berriekiko jarrera ausart eta proaktiboarekin. Bere berrikun-
tza-kontzeptuak ez du mugarik, eta edozein negozio-unitatetan balioa sortzeko 
gai diren hobekuntza esanguratsuak ekartzen dituen ideia edo garapen oro bar-
ne hartzen du.

Berrikuntzaren kultura globala sustatzeko eta eraldaketa errazten duten euskarri 
teknologikoak izateko aurrerapen berriei esker, IMQ Taldeak erreferente izaten 
jarraitu du osasunaren sektoreko berrikuntzako jardunbide egokietan.

IMQn zabaldutako eta bere berrikuntza-batzordeak zuzendutako berrikuntza 
kudeatzeko sistemak 3 urte bete ditu 2019an, eta prozesuen maparen bidez 
modu egituratuan berritzeko apustua egiten du, betiere 360º-ko ikuspegiarekin: 
barnerantz, kanpoalderantz eta, batez ere, etorkizunerantz.

IMQk bere barne-testuingurua baliatzen du berrikuntza bultzatzeko, pertsonek, 
ikuspegi irekiekin, erronka estrategikoei edo gai operatiboagoei buruz hausnar 
dezaten, eta, horretarako, ideiak inkubatzeko hainbat tresna jartzen ditu euren 
eskura. Berrikuntza kudeatzeko prozesu-taldeaz gain, IMQk Txapel Urdin taldea 
du, zeharkakoa eta diziplina anitzekoa, sormen-tailerrak dinamizatzeko eta be-
rrikuntzaren enbaxadore gisa jarduteko trebatua, pertsonek barne mailan ideiak 
sortzeko ekimenetan parte hartzea sustatzen duena.

  thIMQing Ataria

Pentsatzea, asmatzea eta berriztatzea gure barne-kulturaren parte dira, ho-
bekuntzak eta egiteko modu berriak hautemateko eta merkatuaren, gure be-
zeroaren eta gure interes taldeen garai berrietara eta premia aldakorretara 
egokitzeko. Horretarako, thIMQing partaidetzarako gure espacio irekia da, bai 
etorkizuneko erronkei erantzuteko, bai edozein motatako ideiak berez emate-
ko. 2019an abiarazitako bi erronka berriek hogeita hamar ideia sortu dituzte, 
bezeroarenganako komunikazioa hobetzera bideratutako soluzioekin, adibi-
dez. Era berean, hausnarketa sakona egin da 2020an tresna horren potentziala 
optimizatzeko.

Berrikuntza sistematikoa Berrikuntzaren kudeaketa IMQ Aseguruetan

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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  Sormen-tailerrak 

Berrikuntza-saioen formatu hori 
2018an ezarri zen, eta talde-ideia-
ra bideratutako dinamiken bitartez 
gauzatzen da, maila operatiboan 
konpondu beharreko erronkei edo 
gaiei erantzuteko. 2019an egindako 
3 sormen-tailerrek hainbat gai lan-
du dituzte, bezeroari arreta egokia 
emateko estilo korporatiboa edo 
pertsonen proiektu komunaren 
parte izatearen sentimendua, bes-
teak beste. Guztira, 33 partaidek 
400 ideia sortu dituzte, eta horie-
tako asko berrikuntzarako ekintza 
eta proiektu bihurtu dira.

  Design thinking

Metodologia horri buruz 2019an lor-
tutako prestakuntzak bezeroaren 
ikuspegitik soluzio berriak diseina-
tzen aurrera egiteko aukera emango 
digu, haren benetako beharrak uler-
tuz eta horiei erantzunez. Erabiltzai-
learekiko enpatia, talde-lana eta pro-
totipoak sortzea dira 2020an gure 

berrikuntza-sistematikan txertatuko 
den tresna honetan sartuko diren fa-
seetako batzuk.

  Adimen lehiakorra eta 
zaintza teknologikoa

Erakundearen kanpoko esparruari 
dagokionez, ingurunearen ikuspe-
gi orokorrari eta zehatzari eusteko 
eta kanpoko ideiak atzemateko es-
kaintzen duen potentziala apro-
betxatzeko helburuarekin, gure 
adimen lehiakorreko sistemak era-
bakiak arrisku txikiagoarekin har-
tzea errazten duen eta aldaketei 
aurrea hartzeko aukera ematen 
duen informazioa atzematen eta 
aztertzen du. Horretarako, erakun-
deko hainbat arlotatik informa-
zio-iturri eta zaintza-faktore kritiko 
ugari aktibatzen dira. Horiek ekital-
di bakoitzean berrikusten dira, eta 
2019an hainbat gaitan jarri dute 
arreta kontsumitzaileen portaera-
ren joera berrietan edo osasunaren 
esparruko eraldaketa digitalean, 
besteak beste.

ESTRATEGIA ETA NEGOZIOA
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  AIMQ Zorrotzaurre APP 
berria: gaixoari arreta emateko 
prozesu osoan zehar senideak 
informatuta edukitzea

Customer Journey izenekoarekin 
erlazionatutako metodologia apli-
katuta, klinikako ospitalizazio-pro-
zesuaren barruan, pazienteen eta 
senitartekoen mingune gisa iden-
tifikatu zen une jakin batzuetan 
(pazientea box batera pasatzea, 
ebakuntza-gelatik ateratzea edo ge-
la-zenbakia ematea) azken horiei in-
formaziorik “ez ematea”.

Berrikuntza gure kliniketan eta zentroetan
Identifikatutako problematika arin-
tzeko eta arreta pertsonalizatuagoa 
eta beroagoa emateko, IMQ Zorro-
tzaurre klinikan App bat sortu da, os-
pitaleko egonaldian gure pazienteei 
eta haien familiei laguntzeko eta 
haien ziurgabetasuna murrizteko, 
kontaktu-puntu teknologiko iraun-
kor eta dinamikoaren bitartez, kli-
nikaren barruan haien eta senideen 
bidaia gidatzeko.

Klinikako edozein pazientek gonbi-
tea egin diezaieke bere kontaktuei 
bere ospitaleratze edo/eta larrialdi bi-

daia ikusteko; hartara, gonbidatutako 
kontaktuek denbora errealean ikusi-
ko dute senideen eta lagunen egoera 
zehatza (larrialdiak, gela, URPA...). Bi-
daiari buruzko informazioa zuzenean 
hartzen da profesionalek HISean, kli-
nikaren kudeaketa-sisteman, egiten 
duten datuen erregistrotik. Gainera, 
mugikorretik une oro jakin daiteke kli-
nikako larrialdien okupazio maila (oku-
paziomaila: altua, ertaina edo txikia), 
klinikako zerbitzu bakoitza non da-
goen eta zein ordutegi duen, eta tele-
fono garrantzitsuenak, beste elementu 
batzuen artean.

  Bind 4.0 proiektua: adimen 
prediktiboa Kirurgia Handi 
Anbulatorioaren antolaketan 
eraginkortasuna hobetzeko

Garapen teknologikoari esker, ohi-
ko ospitaleratzeari dagozkionak ez 
diren ereduak erabili daitezke, pa-
ziente kirurgikoari arreta emateko 
modu berri bati erantzuten dion 
Kirurgia Handi Anbulatorioa (KHA), 
besteak beste. Bind 4.0 proiektua, 
horri dagokionez, KHA prozesua-
ren kudeaketaren berrikuntza tek-
nologikoaren adibide bat da; beraz, 
KHAren azterketa deskriptibo ba-
ten bidez eta, ondorioz, algoritmo 
prediktibo bat eginez, prozesuaren 
kudeaketa aktiboa ezar daiteke, ho-
bekuntzarako planteatutako helbu-
rua lortzeko. Helburu hori KHAren 

prozesu osoaren eraginkortasuna 
hobetzera bideratuta egoteaz gain, 
asistentzia-kalitatea hobetzera ere 
bideratuta egon daiteke.

  Abangoardian teknologian: 
bereizmen handiko ekografo 
berriak IMQ Zorrotzaurre klinikan 

IMQ Zorrotzaurre Klinikako Irudi 
bidezko Diagnostiko Zerbitzuak bi 
Doppler Color ekografo digital berri 
sartu ditu 2019an. Azken irudi-tek-
nologia guztiak eta ekografiaren 
esparruko azken garapenak biltzen 
dituzte. Applio I800 modeloa da, 
ekografia irudiaren zehaztasunaren 
eta errendimendu diagnostikoaren 
beste maila batera eramaten due-
na, paziente mota guztiei aplika-
garria, irudiaren eta definizioaren 
aurrekaririk gabeko kalitatearekin, 
eta, aldi berean, ikuspegi sakona 
nabarmen handitzen duena. Ta-
maina handiko ukipen-pantaila eta 
“Dynamic micro-slice” teknologia 
adimenduna ditu, zehaztasun klini-
koa eta egitura sakonak xehetasun 
handiz ikusteko, irudiaren sekto-
reen lodiera optimizatuz.

Gainera, orain arte Doppler teknolo-
giekin detektatu ezin ziren oso abia-
dura txikiko fluxuak dituzten egitura 
baskularrak aztertzeko aukera ema-
ten duen azken belaunaldiko Dop-
pler teknika berria ere badu.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



38

  Espazioak pazienteengan 
duten eraginetik birpentsatzea: 
Eguneko Ospitale Onkologikoan 
aplikatutako nanotektura. I. eta 
II. FASEAK

Minbizia oso eragin zuzena eta bi-
zia duen gaixotasuna da, bai pazien-
tearengan, bai haren familiarengan. 
Hori dela eta, aurrerapen mediko 
eta teknologikoez gain, bizitza kali-
tatea hobetzera bideratuta paziente 
horiei ematen zaien osasun-arretan 
laguntza-ildo berriak planteatu dira 
azken aldian. Ildo horretan, IMQ Ins-
titutu Onkologikoaren azken pausoa 
unitatearen asistentzia-azpiegituren 
barne-arkitekturak duen eragina-
ri buruzko azterketa egitea izan da. 
Horrela, hainbat parametro neurtuz, 
paziente onkologikoekin erabiltze-
ko diseinuko zein aldagai-mota den 
onuragarriena zehaztu daiteke, ge-
len kolorea, besteak beste.

  SBAR, profesionalen arteko 
komunikazioaren hobekuntza 
ZIUn, Ospitaleratzean,  
Larrialdietan eta Bloke  
Obstetrikoan

Bai OMEk bai Joint Commission In-
ternationalek gomendatzen dute 
ikuspegi estandarizatu bat abian 
jartzea, pazienteak lekualdatzeko 
unean, txanda-aldaketetan eta pa-
zienteei arreta emateko unitateen ar-
tean langileen arteko komunikazioa 
bideratzeko. Informazioa pasiboki 

transferitzetik harago doazen gaiak 
dakartzaten egoerak dira. Nahiz eta 
komunikazioa pase baten ardatz na-
gusia izan, partaideen artean pazien-
tearen arretaren erantzukizuna trans-
feritzeak definitzen du.

Baliteke unitateen eta arreta-tal-
deen arteko komunikazioak fun-
tsezko informazio guztia ez jasotzea, 
edo informazio hori oker interpre-
tatzea. Komunikazio eten horiek 
pazienteei kalte egiteko zergati na-
gusien artean identifikatu dira. IMQ 
kliniketan SBAR metodoaren alde-
ko apustua egin da, profesionalen 
artean informazioa eraginkortasu-
nez transmititzeko.

  IMQ Zorrotzaurre, mugaz 
gaindiko Akitania-Euskadi- 
Nafarroa InnovMédica Allianz 
partzuergoko berrikuntza- 
plataforma

2018an, mugaz gaindiko lankide-
tza-ekosistema osatuz Ipar Euskal 
Herria- Akitania Berriko, Euskadiko 
eta Nafarroako enpresak biltzen di-
ren COMPETITIV’eko izeneko proiek-
tuaren barruan, IMQ Zorrotzaurre 
klinikak Berrikuntzarako Plataforma-
ren eginkizuna hartu zuen bere gain, 
eta, hala, medikuntzako gailuetan 
bete gabeko barne-premiak iden-
tifikatzen lagundu zuen eta mugaz 
gaindiko espazioko punta-puntako 
enpresen artean neurrira egindako 
soluzioak bilatu zituen. 2019ko otsai-

lean IMQ Kliniken gaitasunen aur-
kezpen ofiziala egin zen.

COMPETITIV’eko mugaz gaindiko 
proiektu estrategikoa da, 2016an 
sortua, eta berrikuntza eta lehia-
kortasuna dinamizatzea du helbu-
ru, Akitania Berrian, Euskal Auto-
nomia Erkidegoan eta Nafarroan 

enpresa-lankidetzako ekosistema 
garatuz, Europa mailakoPOCTEFA 
programaren esparruan. Bertan, 
hiru eskualdeetako partzuergoa ari 
da lanean, CCI Bayonne Pays Bas-
quek, Sodenak, Gipuzkoako Gan-
berak, Biharteanek eta Orkestrak 
- Lehiakortasunerako Euskal Insti-
tutuak osatutakoa.

IMQ Prebentzioko zerbitzu berritzaileak 

BETEBIDE

ADIKZIOEN PROTOKOLO PROGRAMA

Erakundeek, kontratatu dituzten enpresak beren instalazioetara joaten direnean, 

dokumentazioa eskatzen diete, enpresa-jardueren koordinaziotik eratorritako 

betekizunak betetzeko. Prebentzioaz harago, ordea, enpresa eta erakundeek beste 

arlo batzuetako baldintzak ere betetzen dituztela egiaztatu behar dute; arlo horiek dira, 

adibidez, ingurumena, berdintasuna, arlo teknikoa, erosketak eta gizarte-klausulak. 

IMQ Prebentzio zerbitzurako tresna informatiko esklusibo berri bat sortu dugu, zeina 

erakundeak egiaztatu nahi dituen betekizunen arabera pertsonalizatzen dugun. 

Aplikazioak dokumentazioa eta informazioa eskatzen du eta, gero, kudeaketa-taldeak 

egiaztatu egiten du, bezeroari, bere betetze mailaren jarraipena egiteko aukera 

emango dion aginte laukia emateko xedez.

Lan-istripuen ehuneko handi bat alkohola hartu zuten pertsonek eragiten duela 

eta beste droga batzuekiko mendekotasuna duten pertsonen erdia baino 

gehiago lan-munduan aktibo dagoela jakinda, istripuak eta gaixotasunak izateko 

aukera gutxitzen duten bizitza eta lan ohitura osasungarriak bultzatzen dira.

ESTRATEGIA ETA NEGOZIOA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ taldeak barneko eta sistemetako eraldaketa sakona egiten jarraitzen du, 
bezeroari eremu digitalean ere behar duen arreta eskaintzeko, eta, horrela, es-
kaintza eta zerbitzua mugikortasun-prestazio berriak eta hobeak eskatzen di-
tuen gizartera egokitzen ditu.

ERALDAKETA DIGITALAREN ALDEKO APUSTUA

  Kanal digitala sendotuz

2019an, IMQk kanal digitala bezeroen esperientzian nabarmen sartzea lortu du, 
digitalizazioaren aldeko apustu sendoari esker.

  Eraldaketa digitaleko eredu berria

Eraldaketa digitala bezeroarekiko harremanetarako kanalaren digitalizazio hu-
tsetik askoz haratago doa, eta, horregatik, IMQk jardunbide hobeetan oinarri-
tutako eredu berria jarri du martxan 2019an. Eredu horrek prozesuen berrin-
geniaritzan eta aldaketaren kudeaketan jartzen du arreta, eta beti ere bezeroa 
erdigunean jarriz.

Gure bezeroek era positiboan baloratzen duten eredua
Gure bezeroen etengabeko ebaluazioa da gure soluzio digitalak aztertzeko eta 
hobetzeko iturri nagusia. 2019an, zerbitzu digital guztien batez besteko balo-
razioa 10etik 8koa izan da, eta horrek gogobetetze-maila handia transmititzen 
digu, oraindik hobetzeko potentziala duen arren.
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Kanal digitalen bitartez (webgunea, app-a, 
sare sozialak, blogak) sortutako kontaktu 

komertzial kopurua / Merkataritza kontaktu 
kopurua, guztira

%36,5 
kontaktu digitalak

Poliza aktiboa duen eta online bulegoan edo 
App-an aktibatu den erabiltzaile-kopurua / 
Osasun-asistentzia duen 18 urtetik gorako 

bezero kopurua, guztira

%25,2 
bezero digitalak

Online bulegoko eta App-eko online 
bulegoko sarbide kopurua eta baimenen 

zuzeneko sarbidea/ Aurrez aurreko eta 
telefono bidezko arreta kopurua, guztira 

%62,3 
izapide digitalak

Info33+ko kide den pazientedun erabiltzaile 
aktibo kopurua/Osasun laguntza duen 

bezero kopurua

%8,8 
paziente digitalak

IMQ Eraldaketa Digital Eredua

Ideiak Helburuak Adierazleak

1 Ideiatzea

Prozesua Diseinua Eraikuntza Probak

2 Soluzioa

Prozedurak
Antolaketa eta 

baliabideak
Zerbitzu-

mailak Prestakuntza

3 Eragiketa  
prestatzea

Pilotua eta 
doikuntzak Komunikazioa Euskarria

Eragiketara 
aldaketa

4 Ezarpena
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  IMQ eraldaketa digitalaren 
erreferentzia gisa

l   Enpresa adimenduna eta  
konektatua – Opentext Enterprise 
Day Madrid

IMQ, Opentext Enterprise Day Ma-
drid-era gonbidatu zuten bezeroa-
ren arlo pribatuan zerbitzu digitalak 
bezero-esperientziaren funtsezko 
faktore gisa integratzeko ereduari 
buruzko hitzaldi bat ematera.

l   BilbApp

IMQk, negozio eta zerbitzu digital 
berriak abian jartzeko BilbApp eki-
taldian izandako arrakastaren adibi-
de gisa, bere IMQ App-a garatzeko 
eta argitaratzeko metodologia biz-
korren aplikazioa azaldu zuen.

  Berrikuntza digitalak 2019an

2019an, bezeroek store, sare sozial, 
iradokizun-postontzi eta gogobete-
tze-inkestetan helarazitako hobekun-
tzak lehenetsi eta txertatu ditugu.

l   Hobekuntzak IMQ APPan 

Home berria, intuitiboagoa eta 
sarbide zuzen gehiagorekin

Bilatzaile mediko integratu berria

Logina hatz-marka eta Face ID 
bidez

IMQ Zorrotzaurre eta IMQ 
BienStar APPekin integratuta

Laguntzaile birtuala eta euskarri 
digitaleko online txata

Menu berria harremanetarako 
telefonoekin eta webgune 
interesgarriekin

Push jakinarazpenak

Promozio segmentatuak dituen 
bannerra

l   Hobekuntzak Online bulegoan 

Home berria, zerbitzu digital 
guztietarako sarbide zuzenarekin

Historia klinikorako sarbidea

Adingabeen historia klinikoan 
sartzeko eskaera

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Aseguruen sektoreko berrikuntza 
digitalaren ranking-a

IMQ lehen aldiz sartu da berrikun-
tza digitalaren rankingean (“Ase-
guru-erakundeen Interneteko pre-
sentziaren ranking-a”), 22. postuan, 
arlo guztietako 71 aseguru-etxe-
ren artetik, besteak beste Sanitas, 
Adeslas, Verti, Liberty, Lagun Aro… 
aseguru-etxeen aurretik.

  Historia kliniko digitala  
info 33+n

2019ak, Info 33+ historia kliniko di-
gitala kudeatzeko tresnaren haz-
kunde-aldia izaten jarraitu du, bai 
funtzionaltasunari dagokionez, bai 
ezarpenari eta erabilera-mailari 
dagokienez. Horrela islatzen dute 
aurtengo 5 bertsio berriek, dagoz-
kien hobekuntza, zuzenketa eta 
funtzio berriekin.

Baliabide diagnostikoen integra-
zio-eredua ere nabarmentzekoa 
da; horri esker, itunpeko ia labora-
tegi guztiekin preskribatzeko eta 
horien emaitzak jasotzeko aukera 
dago, eta baita erradiologia-zentro 
nagusietako irudi eta txosten erra-
diologikoak ere.

Beste aurrerapen garrantzitsu bat 
2019an online hitzordua sartzea 

ESTRATEGIA ETA NEGOZIOA

izan da, gaur egun gure bezeroen 
eskura online hitzordua duten 116 
profesionalen eskaintza jarriz, eta 
baita sinadura elektronikoa edo 
adingabeen historia kliniko digita-
lerako sarbidea ere.

Aurrerapen horiekin batera, Info 
33+ IMQren koadro medikoan he-
datu eta ezarri da, eta 2019an 120 
ezarpen berri lortu dira, sistema 
estrategiko hori jada erabiltzen du-
ten 371 profesionalekin.

  Mediku Aholkularia, mediku 
bat beti eskura

Osasun-zalantzak argitzen dituen 
osasun-profesional bat beti esku-
ra izatea da IMQ aplikazioak gaur 
egun eskaintzen duen eta bezeroek 
gehien baloratzen duten abantaila 
nabarmenetako bat.

Mediku Aholkulariaren figura fami-
liako medikuaren arretaren osaga-
rria da, eta bezeroaren patologiak 

ezagutzeko eta haren osasunari bu-
ruzko ikuspegi globala izateko gai-
tasuna du. Horrek, era berean, arreta 
are pertsonalizatuagoa emateko au-
kera ematen dio.

Aldi berean, osasun-gomendioak, 
dietak eta informazio interesgarria 
biltzen dituen plan indibidualizatua 
eskaintzen du, bizitza ohitura osasun-
garriak, pazientearen informazio me-
dikoan oinarritutako balizko arriskuei 
buruzko abisuak, eta abar errazteko.
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  Preskripzio digitala, zerbitzu 
medikoetarako sarbidean 
aurrera eginez

IMQk azken urteotan liberalizazio
-prozesua bultzatu du bere zerbitzu 
medikoetarako sarbidean, eta, ho-
rren ondorioz, gure bezeroek 72.800 
baimen baino gehiago eskatu behar 
izatea saihestu du. Ekintza medi-
koen liberalizazio hori indartzen 
joan da 2019an, 2020an, Preskripzio 
Digitalaren proiektua ezartzearekin 
batera iritsiko den are eta asmo han-
diagoko helburua garatuz.

Preskripzio Digitalari esker, modu 
mailakatuan baina jarraituan, jada 
ez da beharrezkoa izango gure be-
zeroek baimenak edo bolanteak 
paperean jaso behar izatea, horiek 
zuzenean kudeatuko baitira IMQren 
eta haren profesional medikoen ar-

ESTRATEGIA ETA NEGOZIOA

tean, bitarteko digitalen bidez. Beze-
ro bakoitzaren helbide elektronikoa 
eta mugikorra izango dira bezeroari 
informazio berehalakoa eta gardena 
ematen jarraitzeko komunikazio-ka-
nal garrantzitsuenak.

  Gure adinekoentzako zaintza: 
Egoitza Gardenak App berria

2019an zehar, IMQ Igurcok Egoitza 
Gardenak App berria diseinatu eta 
garatu du, eta, horri esker, senideek 
denbora errealean ezagutu ahal 
izango dituzte egoitzan dauden eu-
ren senideen egoerari eta zaintza-
ri buruzko berriak, modu azkar eta 
errazean, mugikorraren bidez.

Zornotzako Jose Maria Azkuna egoi-
tzako 20 bat familiak hartu dute par-
te App horren diseinuan eta garape-

nean. IMQ Igurcoren eta senideen 
arteko komunikazio-bide berria da, 
eta 2019ko bigarren seihilekoan 
behar bezala garatu da haren pro-
ba pilotua. 2020ko martxotik aurre-
ra komunikazio-tresna berri hori IMQ 

Igurcoren egoitza guztietan ezartzea 
aurreikusten da.

  Canal Mujer, fokua  
emakumeen osasunean jarrita

2019ko martxoaren 8an, Emaku-
mearen Egunarekin bat eginez, 
IMQk bere hirugarren osasun-bloga 
jarri zuen abian, Canal Mujer izene-
koa. Blog horrek, Canal Salud eta 
Canal Gaztearekin batera, eremu 
digitalean osasun-informazio zorro-
tza ematen laguntzen du, osasun 
arloko profesional kualifikatuen lan-
kidetza adituarekin. Canal Mujer, gi-
zonentzako prebentzio-programa 
osasungarriak sustatzeko 2019an 
egindako ekimenekin batera, beste 
mugarri bat da gure gizarte-erantzu-
kizun korporatiboa osasun-dibulga-
zioaren esparruan ere finkatzeko.
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IMQ Taldeak bere  
aseguru-jardueran zein 
laguntza-jardueran behar 
guztietarako estaldura eta 
irtenbide zabalenak eskaintzen 
jarraitzearen alde egiten 
du, kalitatea, hurbiltasuna, 
profesionaltasuna eta 
abangoardiako ekipamenduaz 
gain, sozietate eta zentro sare 
zabal baten bitartez balio 
diferentzialeko ekarpena 
etengabe bilatuz.

TALDE BAT:  
6 DIBISIO IMQ TALDEA

IMQ ASEGURUAK 

IMQ PREBENTZIO DIBISIOA 

IMQ IGURCO

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA 

ZERBITZU KLINIKOAK 

ZERBITZU OROKORRAK
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I. IMQ ASEGURUAK

IMQ Aseguruak aitzindaria da Espainiako aseguru medikoen sektorean, eta IMQ Tal-
deko enpresa garrantzitsuena da. 1934an sortu zen Asociación del Igualatorio Quirúr-
gico y de Especialidades izenarekin, eta Euskadiko merkatu kuota handiena du bere 
segmentuan, eta seigarrena da Estatuko rankingean (iturria: ICEA). Gainera, aliatu es-
trategiko handia da SegurCaixa Adeslasekin, estatuko osasun-aseguratzaileen kon-
painia buruarekin, eta, horri esker, 43.000 profesional mediko eta EAEtik kanpoko 
1.150 zentro eskura dituzte bezeroek, Euskadin dituzten 1.700 profesionalekin batera.

IMQ Aseguruen barruan sartzen dira, halaber, poli-kontsulta zentroak, hortz klini-
kak, eta baita errehabilitazioko, podologiako eta kirol-medikuntzako klinikak ere.

Taldeak 6 dibisio ditu eta, horien bitartez, Euskadiko klinika eta zentro propioen 
sarerik zabalena jartzen du bere bezeroen esku, osasunaren arloan, arlo soziosa-
nitarioan, ongizatearen arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan izan di-
tzaketen behar guztiei erantzuteko. IMQ etengabe ari da ekipamenduetan eta 
teknologian inbertitzen, gure zentro guztietan. Horri gure talde medikoa osatzen 
duten kontu handiz hautatutako profesional adituen sarea gehitu behar zaio. Hala, 
lehen mailako arreta berma dezakegu, kontsolidatutako talde baten babesarekin.

Euskadiko klinika eta zentro propio nahiz 
itunduen sarerik handiena, IMQ Aseguruak-en 
ekipamenduarekin, bermearekin eta  
laguntza-kalitatearekin. 

85 urteko esperientzia

Aurrez aurreko 7 bulego + online bulegoa

Osasun, heriotza, hortz, istripu, bidaia, eski, mende-
kotasun aseguruak

Espezialitate anitzeko 4 zentro

5 hortz klinika eta errehabilitazio, podologia eta 
kirol-medikuntzako zentroak
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  Bezeroarentzako soluzio pertsonalizatuak

IMQk dibertsifikazio-prozesu sakonari ekin dio, aseguru eta zerbitzu berriak abia-
raziz, arretarako eta hazkunderako dituen aukerak indartzeko eta bere bezeroei 
soluzio pertsonalizatuak emateko gai den arlo-anitzeko konpainia gisa finkatze-
ko. 2019an, IMQk hiru aseguru berri kaleratu ditu: Bidaia, Mendekotasuna eta 
Eskia, bere bezeroen lasaitasunean eta balio-ekarpenean pentsatuta.

Oporretan, lan-bidaietan edo ikasketetan pentsatuz, IMQ Bidaia aseguruak la-
rrialdiko laguntza medikoa ematen du atzerrian, eta baita baliogabetzea, aldez 
aurretik itzuli beharra, ekipajea galtzearen eta abarren ondoriozko gorabehere-
tarako estaldurak ere. Neguko kirolen praktika osasungarriari estaldura emateko 
IMQ Eski asegurua ere kaleratu da. Aseguru horrek kirol horretarako estaldura es-
pezifikoak ditu, pistetako erreskatea, forfait gastuak edo eskolak berreskuratzea, 
besteak beste, Espainiako eta atzerriko larrialdi medikoez gain.

Kontuan hartuta mendekotasun-egoerak gero eta ohikoagoak direla gure gi-
zartean, 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, fami-
lia-aurrezkiei eragin beharrik edo kredituak eskatu beharrik gabe.

2019an, osasun-polizaren estaldura 70 urtera arte ere luzatu da.

BEZERO ZORROAK ASEGURU BAKOITZEKO* 2018 2019

IMQ OSASUNA  251.898 253.936
IMQ EGUNEKO BAJA  1.529 1.568
IMQ ISTRIPUAK  11.652 10.905
IMQ ERRENTA  14.317 14.258
IMQ NAZIOARTEKO ZENTROAK 1.739 1.657
IMQ HORTZAK  58.228 67.604
IMQ ACUNSA 7.302 6.978
IMQ HERIOTZAK 18.645 19.811
IMQ ESKIA  - 42
IMQ MENDEKOTASUNA  - 3
IMQ BIDAIAK  - 2.947
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Araba: 38.841
Bizkaia: 300.273
Gipuzkoa: 26.196

%11

%82

%7

%11
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%7
Araba: 40.398
Bizkaia: 308.558
Gipuzkoa: 28.009

BEZERO ZORROAK LURRALDEKA 2018 2019

  ARABA 38.841 40.398
  BIZKAIA 300.273 308.558
  GIPUZKOA 26.196 28.009

GUZTIRA 365.310 376.965

ZORROAREN BANAKETA BEZERO MOTAREN ARABERA 2018 2019

  PRIBATU PARTIKULARRAK   58.086 55.420
  PRIBATU KOLEKTIBOAK  171.416 176.852
  PUBLIKOAK 22.396 21.664
  BESTE ASEGURU BATZUK  113.412 123.029

GUZTIRA 365.310 376.965

%6

%15

%47

%32

Públicos: 21.664
Privados particulares: 55.420
Privados colectivos: 176.852
Otros seguros: 123.029

%6

%16

%47

%31

Públicos: 22.396
Privados particulares: 58.086
Privados colectivos: 171.416
Otros seguros: 113.412
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Gipuzkoa: 28.009
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Públicos: 21.664
Privados particulares: 55.420
Privados colectivos: 176.852
Otros seguros: 123.029

%6

%16

%47

%31

Públicos: 22.396
Privados particulares: 58.086
Privados colectivos: 171.416
Otros seguros: 113.412

2018

2018

2019

2019

*  IMQ BIDAIAREN eta IMQ ESKIREN kasuan, taulak urtean zehar produktu horiek kontratatu dituen aseguratu kopurua zehazten du, ekitaldiaren amaieran, produktuaren izaera dela eta, aseguratuta jarraitzen 
duten ala ez kontuan izan barik. (Iaz alta eman zuten 2.744 aseguratu ez daude aseguratuta 2019. urtearen amaieran, bezero motaren araberako zorroaren taularen Beste Aseguruak izeneko datuan).
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Era guztietako aseguruak gure bezeroen lasaitasunerako

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

IMQ Bidaiak 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 Urrea Estaldura osoena duen osasun-asegurua.

IMQ Eguneroko Baja Gaixotasunagatiko edo istripuagatiko bajaren kalte-ordaina.

IMQ Urrea Plus Itzulketa-asegurua, munduko mediku eta zentro guztietarako sarbidearekin.

IMQ Aktiboa Aseguru ekonomikoa, ezin hobea egunerokorako.

IMQ Hortzak Hortz-tratamenduetarako sarbidea.

IMQ Ikasketak Ikasleentzako osasun-laguntzako gastuak estaltzen ditu.

IMQ Urdina Osasun-estaldura integrala.

IMQ Kirola Kirola egiteko asegurua.

Senide bat hiltzen denean, gastu eta izapide guztiez arduratzen gara.IMQ Heriotzak
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  Enpresentzako aseguru kolektiboa, inbertsio errentagarria

Hainbat txosten eta azterlanen arabera, langileek eta haien familiek gehien ba-
loratzen duten gizarte-onuretakoa aseguru medikoa da, bai jasotako balio han-
diagatik, bai kolektiboki kontratatzean eskaintzen diren baldintza ekonomiko 
onengatik, osasun-sare zabala eta kontsulta medikoetako ordutegi-malgutasu-
na, talentua atzematen eta fidelizatzen laguntzen duela edo lan-absentismoa 
nabarmen murrizten duela ahaztu gabe.

Aseguru kolektiboek hobetu egiten dute, halaber, enpresak bere langileen eta 
haien senideen artean duen irudi ona; izan ere, arreta pertsonalizatua eta itxa-
ronaldirik gabea, zerbitzu bereizgarria, abangoardiako teknologia, proba diag-
nostikoen arintasuna eta espezialisten artean profesional medikoak askatasunez 
aukeratzea errazten die.

Horregatik guztiagatik, gure bezero korporatiboek berriro erakutsi dute erabate-
ko konfiantza dutela IMQn, 2019an gurekiko lotura berritu baitute.

Lankidetza-hitzarmen berriak:
IMQ Aseguruak sailak lankidetza-hitzarmenak 
ezarri edo berritu ditu 2019an kolektibo profesional 
eta enpresarial garrantzitsu batzuekin, Adegi, 
Cebek, AEFAME, FVEM, Medikuen Elkargoa, 
Aseguru Bitartekarien Elkargoa eta Gipuzkoako 
Merkataritza Federazioarekin, besteak beste.
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Kontsulta anitzeko zentroak
34IMQ Aseguruak atalak espezialitate anitzeko zentroak ditu Euskadiko hiru 
hiriburuetan; bertan, lehen mailako arretako eta hainbat espezialitateko pro-
fesionalen talde zabalak arreta pertsonalizatu eta hurbila ematen du.

2019an beste zentro bat ireki da Barakaldon, eta zerbitzu-zorroa eta talde 
medikoa handitu egin dira zentro batzuetan 13 profesional gehiagorekin, ho-
rrez gain, zentro horietako 100 profesional baino gehiagok online hitzordua 
sartu dute.

Osasun Sailak, halaber, hiru zentroak ebaluatu ditu Deustuko Unibertsita-
teak laster abian jarriko duen Medikuntza Fakultaterako ikastetxe izateko 
akreditazioaren barruan.

Gainera, zerbitzuak emateko akordioak sinatu ziren hainbat enpresarekin, 
hala nola Kirolgi Fundazioarekin, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagu-
siarekin, Garbialdirekin, Bilboko Udalarekin, UMASekin eta Dorsiarekin, beste 
askoren artean.

l   1.200 m2-ko instalazioak 
l   84 profesional
l   29 espezialitate: Alergologia, Kardiologia, Kirurgia Orokorra eta Digestiboa, Aurpegi

-masailetako Kirurgia, Dermatologia, Digestio-aparatua, Endokrinologia, Erizaintza, 
Dietetika eta Nutrizioa, Fisioterapia, Ginekologia eta Obstetrizia, Medikuntza Oroko-
rra, Kirol Medikuntza, Barne Medikuntza, Nefrologia, Pneumologia, Neurofisiologia, 
Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Podologia, Psikologia, Psi-
kiatria, Erradiologia, Errehabilitazioa, Erreumatologia, Traumatologia eta Urologia.

  AMÁRICA IMQ MEDIKUNTZA ZENTROA

TALDE BAT: 6 DIBISIO 

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK  60.735 59.263
LARRIALDIKO ARRETA ANBULATORIOKO KONTS.  19.647 19.648
EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIOAK 16.308 16.896
PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKOAK) 25.906 25.523
BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK    20.521

2019

l   Analisi Klinikoen 
Zerbitzua goizeko eta 
arratsaldeko ordutegira 
zabaltzea

l   Plasma-unitatea 
abian jartzea taldeko 
laborategiaren bidez

l   Pelbiseko Lurzoruaren 
Unitatea abian jartzea

l   Zerbitzu-zorroa 
zabaltzea, espezialitate 
berriekin: etxez etxeko 
erizaintza

Ekipamendua

Analisi klinikoetarako gela bat

Espezialista mediko eta kirurgikoen  
25 kontsulta

Azterketa kardiologikoak egiteko eta 
kirol-medikuntzarako gela bat

Bi erizaintza-gela

Irudi bidezko diagnostikorako gune 
berezituak: RX izpi konbentzionalak, 
ekografia, dentsitometria, 
ortopantomografia eta mamografia

Fisioterapiako 5 box.

Fisioterapia tratamenduak, pilates eta 
bihotzeko errehabilitazioa gauzatzeko 
guztiz ekipatuta dagoen erabilera 
anitzeko gimnasioa

Anbulatorioetako, 
erradiologiako 
eta erizaintzako 
Larrialdietako 
Etengabeko 
Arreta Zerbitzua.
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l   1.200 m2-ko instalazioak 
l  50 profesional
l   19 Espezialitate: Medikuntza Orokorra, Alergologia, Psikiatria, Otorrinolaringolo-

gia, Pneumologia, Neurologia, Erreumatologia, Kirurgia Orokorra eta Digestio-A-
paratua, Kirurgia Plastikoa, Dermatologia, Analisi Klinikoak, Erizaintza, Angiologia 
eta Kirurgia Baskularra, Traumatologia, Pediatria, Endokrinologia, Erradiologia, 
Kardiologia, Endokrinologia Pediatrikoa eta Kardiologia Pediatrikoa.

  COLÓN IMQ MEDIKUNTZA ZENTROA 

TALDE BAT: 6 DIBISIO

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK  83.602 83.156

LARRIALDIKO ARRETA ANBULATORIOKO KONTS. 5.766 6.110

PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKOAK) 26.146 27.032

BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK    31.232

2019

l   Analisi klinikoen kontsulta 
beheko solairura eramatea, 
hobeto ikusteko eta jarduera 
areagotzeko

l   Iru medical dentsitometria-
ekipoa erostea eta martxan 
jartzea

l   RX irudia INFO33+en 
integratzea

l   Analisi Klinikoen Zerbitzua 
goizeko eta arratsaldeko 
ordutegira zabaltzea

Ekipamendua

Analisi klinikoak egiteko gela 1

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 txertatze 
egutegiari jarraitzen dion 
haurrentzako txertatze-zerbitzua

Irudi bidezko diagnostikorako 
gune berezituak: erradiologia 
arrunta, ekografia, 
ortopantomografia,  
hortz-eskanerra, aho barrukoa

Anbulatorioko eta erradiologiako etengabeko 
larrialdiko arreta zerbitzua. 
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l   650 m2-ko instalazioak 
l   40 profesional
l   27 espezialitate: Analisi Klinikoak, Anatomia Patologikoa, Erradiologia, Aneste-

sia, Medikuntza Orokorra, Erizaintza, Fisioterapia, Pediatria, Kardiologia, Diges-
tio-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 eta Oftalmologia.

Zentroa 2019ko irailean ireki zen, IMQ Aseguruen asistentzia-azpiegitura eremu 
horretan zabaltzeko eta Ezkerraldeko erreferente bihurtzeko, arreta handiz hau-
tatutako profesionalen konpromisoari esker, IMQ Aseguruen etengabeko apus-
tua asistentzia-kalitatearen eta pazientearen segurtasunaren alde, eta aban-
goardiako ekipamendua eskura jarriz.

l   640 m2 guztira, 250m2 polikontsulta-zentroak okupatzen ditu.
l   16 profesional.
l   14 espezialitate: Medikuntza orokorra, Psikiatria, Psikologia, Otorrinolaringolo-

gia, Neurologia, Digestio-aparatua, Dermatologia, Analisi Klinikoak, Traumato-
logia, Pediatria, Endokrinologia, Kardiologia, Oftalmologia, Barne Medikuntza.

  ZURRIOLA IMQ MEDIKUNTZA ETA KIRURGIA ZENTROA

  IMQ BARAKALDO ZENTRO MEDIKO KIRURGIKOA

TALDE BAT: 6 DIBISIO

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK  26.821 30.679

LARRIALDIEN ARRETA ANBULATORIO KONTS.  5.172 6.390

PROBA DIAGNOSTIKOAK (RX ETA ANALITIKAK) 9.110 11.014

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIOAK 12.118 13.461

EGINTZA KIRURGIKOAK GUZTIRA  580 817

BEZERO/PAZIENTE BAKARRAK     13.600
2019

l   Pazientearen segurtasun-
neurriak egokitzeari buruzko 
Ahozko Komunikazioa 
aurkeztea Arretaren Kalitateari 
buruzko Espainiako Elkartearen 
Kongresu Nazionalean

l   Aberastutako Plasmaren 
Unitatea abian jartzea taldeko 
laborategiaren bidez

l   Pelbiseko Lurzoruaren Unitatea 
abian jartzea

l   Birgaikuntza duten zerbitzuen 
zorroa handitzea

Ekipamendua

Espezialista mediko eta 
kirurgikoen 9 kontsulta

Analisi klinikoak egiteko eta 
erizaintzako gela bat

Irudi bidezko Diagnostikorako 
gunea: Erresonantzia Magnetiko 
irekia, RX konbentzionalak

Ekografia, ortopantomografia, 
mamografia eta dentsitometria

Fisioterapiako 6 box

Fisioterapiako tratamenduak 
gauzatzeko erabilera anitzeko 
gimnasioa

Kirurgia Nagusi Anbulatorioko 
ebakuntza-gela bat, anestesiaren 
ondoren oneratzeko hiru boxekin

Anbulatorioko, erradiologiako eta erizaintzako 
etengabeko larrialdiko arreta-zerbitzua.
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Hortz klinikak
IMQren hortz kliniketan, odontolo-
giako 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 estra-
tegikoaren barruan, IMQk hortz kli-
nika berria ireki du 2019an Deustun. 
Gainerako zentroek bezala, aban-
goardiako teknologiaz hornituta-
ko kabineteak ditu. Horiek guztiek 
odontologia integraleko zerbitzuak 

TALDE BAT: 6 DIBISIO

eskaintzen dituzte, ohiko tratamen-
du prebentiboenetatik hasi eta orto-
dontzia, protesi edo inplantologiarai-
no, pazientearengan edozein beldur 
edo antsietate sentsazio minimiza-
tzen duen sedazio kontzientearen 
teknika barne, eta baita larrialdiak 
artatzeko zerbitzuarekin ere.

Pazientearen segurtasuna funtsez-
koa ez ezik ezinbestekoa ere badela 
jakinda, IMQren bermea eskaintzeaz 
gain, gure hortz klinikak AENORek 
egiaztatutako UNE 179001 araua lor-
tzen lehenak izan ziren. Deustuko 
IMQ hortz klinika berria 2020an ziur-
tatzea aurreikusten da.
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  IMQ AVENIDA HORTZ KLINIKA

JARDUERA 2018 2019

HORTZ JARDUKETA KOPURUA  23.586 25.629
ARTATUTAKO PAZIENTEAK 4.435 4.443

  IMQ ZURRIOLA HORTZ KLINIKA

JARDUERA 2018 2019

HORTZ JARDUKETA KOPURUA 9.812 9.795
ARTATUTAKO PAZIENTEAK 2.045 2.524

  IMQ CASILDA HORTZ KLINIKA

JARDUERA 2018 2019

HORTZ JARDUKETA KOPURUA 51.539 55.325
ARTATUTAKO PAZIENTEAK 9.584 11.046

  IMQ AREETA HORTZ KLINIKA

JARDUERA 2018 2019

HORTZ JARDUKETA KOPURUA 6.054 10.557
ARTATUTAKO PAZIENTEAK 1.370 2.092

  IMQ DEUSTU HORTZ KLINIKA

JARDUERA 2018 2019

HORTZ JARDUKETA KOPURUA   2.558
ARTATUTAKO PAZIENTEAK  518
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Erreabilitazio zentroak

TALDE BAT: 6 DIBISIO

  AJURIAGUERRA IMQ ZENTROA   IMQ AREETA ZENTROA

  IMQ DEUSTU ZENTROA

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA  6.513 6.506

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA 33.230 30.603

PELBIS-ZORUAREN ERREHABILITAZIO SAIO KOP. 6.419 8.237

EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP. 786 489

EGINDAKO BIHOTZ  
ERREHABILITAZIO TRATAMENDU KOP. 37 38

EGINDAKO ERDITZEKO PRESTAKUNTZAK 131 175

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA  1.620 2.765
EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA  9.540 19.390
PELBIS-ZORUAREN ERREHABILITAZIO SAIO KOP. 732 1659
EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP. 162 216

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA    639

EGINDAKO FISIOTERAPIA SAIO KOPURUA   4.194

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

Erditzeko prestakuntza-unitatea

Magnetoterapia

Ekipamendua

Fisioterapiako 6 box
Errehabilitazioko kontsulta bat, miaketa-gelarekin
Erabilera anitzeko gimnasioa, fisioterapia era guztietako tratamenduetarako 
guztiz ekipatua
Pelbis-zoruaren errehabilitaziorako gunea

Ekipamendua

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

Ajuriagerra IMQ Zentroak diziplina anitzeko lantaldea du, kardiologian, medi-
kuntza fisikoan eta errehabilitazioan espezializatutako medikuz, fisioterapeutaz 
eta emaginez osatutakoa.

l   390 m2-ko instalazioak
l   21 profesional
l   3 espezialitate

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

IMQ Deustu Zentroak medikuntza fisikoko eta errehabilitazioko sendagilez eta 
fisioterapeutaz osatutako diziplina anitzeko taldea du.

l   100 m2-ko instalazioak.
l  Fisioterapiako 5 profesional eta errehabilitazioko sendagile bat
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IMQ Doña Casilda Podologia-Klinika IMQ Zorrotzaurre Kirol  
Medikuntzako Unitatea

TALDE BAT: 6 DIBISIO

Podologia zerbitzu integrala ematen du, oinen osasunarekin eta ongizatearekin 
erlazionatutako tratamendu guztiak ematen ditu, podologo talde aditu baten 
balorazioarekin, eta teknologia aurreratua erabilita.

l   150 m2-ko instalazioak
l   6 profesional
l   Espezialitate 1

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 entrenamen-
duak planifikatzeko eta horien jarraipena egiteko aholkuak, eta errendimendua 
hobetzeko kirolerako azterketa medikoak eta nutrizio kontsultak.

JARDUERA 2018 2019

ARTATUTAKO PODOLOGIA KONTSULTA KOP.  10.234 12.330

JARDUERA 2018 2019

EGINDAKO KIROL AZTERKETA MEDIKOAK  1.235 1.402

ARTATUTAKO KIROL  
MEDIKUNTZAKO KONTSULTAK  667 675

Ekipamendua

Podologiako 4 kabinete

Miaketa biomekanikoko gela

Plantilla tailer propioa

Ekipamendua

Kirol medikuntzako 2 kontsulta

Kirol azterketa medikoetarako gela

Balorazio isozinetikoetarako gela
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Bere segmentuan liderra, IMQ Pre-
bentzioak eta Prebentzio Medikoak 
osatutako IMQ Prebentzio Dibisioak, 
laneko ezbehar-tasa murrizten la-
guntzea eta enpresa bezeroetan 
prebentzio eta politika zerbitzu in-
tegralak bultzatzea ditu bere zeregi-
nen artean.

Lanaren berezko arriskuak prebeni-
tzera bideratuta dago, eta, horreta-
rako, segurtasun, higiene, ergonomia 
eta psikosoziologia jarduera tekni-
koetan egiten du lan, industria-jar-
duera guztiak osasunerako arrisku-
rik gabe egiten direla kontrolatzeko. 
Langileen osasuna zaintzeaz ere ar-
duratzen da, prebentziozko azterke-
ta medikoak eginez.

IMQ Prebentzioa inspiratzen duen 
espiritua, EAEko enpresen erronkak 

Berrikuntzaren eta zerbitzuaren ka-
litatearen bidez, bi konpainiek pre-
bentziorako bikaintasuna bilatzen 
dute, bezeroei aholkularitza emanez, 
enpresa seguruagoak eta osasun-
tsuagoak izateko bidean.

II. IMQ PREBENTZIO DIBISIOA 

4 diziplinatan egiten du lan: 

Laneko segurtasuna

Industria-higienea

Ergonomia

Laneko medikuntza

propiotzat hartzen dituen bezeroa-
rekiko entzute aktiboa duen enpresa 
izatea da, globalizazioaren esparru 
berrian guztiok aurre egin behar die-
gun erronka berrien aurrean eskutik 
helduta joateko.

Osasuna gainbegiratzeko zerbitzuak emateko  
22 zentro

Jarduera teknikoak egiteko 4 zentro

306 pertsonako taldea; horietatik 171 osasuna 
gainbegiratzeko arlokoak dira
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Plataforma informatiko eta ekipo kualifikatu baten bitartez, dokumentuen 
kudeaketa automatizatzeko aukera ematen du, tresna modu pertsonaliza-
tuan enpresaren beharretara egokituz eta eskatu beharreko dokumentazioa 
aldagai eta baldintza desberdinen arabera zehaztuz.

  Azterketa mediko mota berriak

IMQ Prebentzioak zerbitzu berria jarri zuen martxan 2018an, ziurtagiri mediko 
aeronautikoak lortzeko azterketa medikoak egiteko.

  Koordinatu, Dokumentuen kudeaketarako zerbitzu integrala

Enpresarako egiazko dokumentazio guztia modu antolatuan eta pertsona-
lizatuan edukitzeko, eraginkortasuna hobetuz eta administrazio-karga ken-
duz, IMQ Prebentzioak, dokumentuen kudeaketarako “Koordinatu” izeneko 
zerbitzu integrala du.
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IMQ PREBENTZIOA 2018 2019

ENPRESA BEZEROAK  5.457 5.540

PERTSONAK  138.575 143.921

PREBENTZIOZKO AZTERKETA MEDIKOAK  105.899 108.455

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA 

Langileak
Enpesak

%12

%48

%39
%1

%6
%16

%45

%33

Langileak
Enpesak

%12

%18

%54

%47

%34

%35

Langileak
Enpesak

%12

%48

%39
%1

%6
%16

%45

%33

Langileak
Enpesak

%12

%18

%54

%47

%34

%35

2018 2019

*IMQ Prebentzioari dagozkion datuak.

Araba:   17.035   906
Bizkaia:   68.795   2.505
Gipuzkoa:   56.237   1.826
Navarra:   1.854   303

Araba:   16.668   967
Bizkaia:   74.656   2.570
Gipuzkoa:   47.251   1.920
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BEZEROEN ZORROA BEZERO MOTAREN ARABERA

  Enpresak, zerbitzu motaren arabera   Adierazitako enpresetako langileak

%38

%9

%53

%55
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%50

%44%51
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%9

%53

%55

%9

%36

%50

%44%51

%47

%2

%2
%3

%1

2018 2018

2019 2019

  Osasuna gainbegiratzea: 2.537
  Espezialitate teknikoak: 105
  Koordinatu: 79
  Gainbegiratzea + Espezialitate teknikoak: 2.736

  Osasuna gainbegiratzea: 49.647
  Espezialitate teknikoak: 11.927
  Gainbegiratzea + Espezialitate teknikoak: 77.011

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

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

*IMQ Prebentzioari dagozkion datuak.
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IMQ Igurcoren xedea adineko per-
tsonen esparruko behar soziosani-
tarioak asetzea da, giza tratua nagu-
si den kalitatezko zerbitzuak sortuz. 
Adinekoei eta haien familiei ematen 
zaien arreta integralaren beste zuta-
beetako batzuk prestakuntza, espe-
zializazioa, etika eta profesionalta-
suna dira.

III. IMQ IGURCO

 Euskadiko adinekoentzako 
zerbitzu soziosanitarioetako 
erreferenteak

Igurco Gestion Euskadiko sektore so-
ziosanitarioko eragile nagusietakoa 
bilakatu da, lehen mailako zerbitzu 
ugari ematen baititu, profesional 
talde batek eskainiak, adibidez, di-
ziplinarteko arreta bermatzen duten 
medikuntzako, psikologiako, erizain-
tzako, fisioterapiako, gizarte-lane-
ko eta gerokulturako profesionalak. 
Martxan daramatzan hamasei urte 
baino gehiagotan, akziodunek 62 
milioi euro baino gehiago inbertitu 
dituzte enpresan, azpiegitura sozia-
lak eraikitzeko; horri esker, 500 lan-
postu baino gehiago sortu dira eta 
Bizkaiko milaka adinekori eta haien 
familiei arreta eman ahal izan diete.

IMQ Igurcok 25 milioi euroko faktura-
zioa izan du 2019an, 2.500 pertsona 
inguru artatu ditu eta 310.000 ego-
naldi baino gehiago izapidetu ditu 
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1.663 kontsulta IMQ Laguntza zerbitzuan

310.000 egonaldi baino gehiago

1.136 plaza eguneko 9 zentrotan, 7 egoitzatan  
eta tutoretzapeko apartamentuen sarean

Emandako zerbitzuen bidez, adi-
neko pertsonek eta haien senitar-
tekoek izan ditzaketen arazoei so-
luzioa eman gura zaie, eta zaintzen 
profesionaltasuna bermatu, haus-
kortasuneko edo/eta mendekota-
suneko lehen sintomak agertzen 
direnetik egoera konplexuenak kon-
pondu arte.

eguneko bederatzi zentrotan, sei 
egoitzatan eta tutoretzapeko apar-
tamentuen sare batean dituen 1.276 
plazetan; plaza horiek publikoak, 
itunduak eta pribatuak dira.

IMQ Laguntza zerbitzuaren bitartez, 
gainera, 1.663 kontsulta artatu zi-
tuen; zerbitzu horrek sektore publi-
koan zein pribatuan dauden soluzio 
soziosanitario guztien inguruko in-
formazio eta aholkularitza integrala 
eskaintzen dizkie adineko pertsonei 
eta haien familiei; horrez gain, 524 
etxebizitza artatzen ditu, tele-lagun-
tza zerbitzuaren bitartez.

2019an, IMQ Igurcok Kudeaketa Au-
rreratuko diploma lortu du, Euska-
liten kanpoko kontrastea gainditu 
ondoren. Bestalde, IMQ Igurco Orue 
zentroak arrakastaz berritu du pa-
zientearen segurtasunari buruzko 
UNE 179.003 ziurtagiria, eta Zorroz-
goitik Libera-Care Arauaren ziurtagi-
ria lortu du.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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OTXARKOAGA
36 plaza

ONDARROA
15 plaza

BFAREN EGUNEKO 9 
ZENTROREN KUDEAKETA

350 plaza mendekotasuna 
duten pertsona nagusientzat

ESTARTETXE 
LEIOA

64 plaza

SAN ADRIÁN
56 plaza

UGAO  
MIRABALLES

45 plaza

ZORROZGOITI
30 plaza

BILBOZAR
50 plaza

GALDAKAO
24 plaza

ALBOA 
GETXO
30 plaza

EGOITZAK
876 ohe

40 urteko administrazio emakidaren kudeaketa

TUTORETZAPEKO 
APARTAMENTUAK

28 apartamentu

BILBOZAR
137 plaza

FORUA
44 plaza

ARABA
90 plaza

JOSÉ Mª AZKUNA
112 plaza

UNBE
224 plaza

ZORROZGOITI
140 plaza

ORUE
129 plaza

APARTAMENTOS 
ORUE

50 plaza

JARDUERAREN BANAKETA 2018 2019

IMQ LAGUNTZA AURREZ  
AURREKO KONTSULTAK 1.643 1.663

ETXEETAKO TELE-LAGUNTZA 510 524

EGUNEKO ZENTROETAKO PLAZAK 350 350

EGOITZETAKO PLAZAK 786 876

TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK 50 50

ZAINDUTAKO PERTSONAK 1.841 1.909

URTEKO EGONALDIAK 313.525 313.595

GERIATRIAKO KONTSULTA PRIBATUAK 60 77

Zerbitzu zorroa

IMQ Laguntza: zerbitzu soziosanitarioei buruzko informazioa eta aholkularitza

Tele-laguntza 365 egun / 24 ordu

Balorazio geriatriko osoa

Etxeko zaintza-plana

Oneratze Funtzionalerako Unitateak

Egoitzak eta eguneko zentroak

Geriatriako kontsultak

Paziente kronikoaren arreta

Bizitzaren amaierako zaintzak

Zaintza aringarriak
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  Plaza pribatuak IMQ Igurcoko 
eguneko zentroetan

Gero eta eskari sozial handiagoa 
duen zerbitzua dela jabetuta, IMQ 
Igurcok Getxo, Leioa, Galdakao, On-
darroa, Ugao eta Bilboko zentroetan 
eguneko arretako plaza pribatuak 
eskaintzen dizkie 60 urtetik gorako 
pertsonei, mendekotasun egoeran 
egon edo ez. Hala, norberaren arabe-
rako arreta espezializatu zerbitzuak 
eskaintzen ditu, astelehenetik osti-
ralera, hilabete, aste edo egun jaki-
netan, lanaldi osoan edo erdian, ga-
rraioarekin edo gabe.

  Arreta espezializatuko  
unitateen hazkundea

IMQ Igurcoko Oneratze Funtzionale-
rako Unitateak osasun arazo batetik 
sendatzen ari diren eta berreskuratu 
dezaketen autonomiaren galera du-
ten pertsonei zuzenduta daude. 24 
eguneko batez besteko egonaldia-
ren ostean, pazienteak etxera itzul-
tzen dira, kasu bakoitzean lor deza-
keten autonomia mailarik gorena 
berreskuratuta.

Horretarako, zentroetako egonal-
dian, mediku geriatra bat buru 
duen profesional-talde oso batek 
kasuaren diziplina anitzeko lanke-
ta egiten du: erizainak, fisiotera-
peutak, terapeuta okupazionalak, 
psikologoak, gizarte-langileak eta 
logopedak.

Gero eta paziente gehiago daude 
oneratze funtzionaleko unitateetan. 
Gainera, gora egiten jarraitzen du ge-
riatriako kontsulta pribatuen eskae-
rak. Kontsulta horietan, IMQ Igurco-
ko Geriatriako mediku espezialistek 
euren zaintzetan eta bizitza kalitatea 
hobetzen laguntzen diete 65 urte-
tik gora dituzten, kronikotasunerako 
joera duten hainbat gaixotasun di-
tuzten eta, horren ondorioz, botika 
ugari behar dituzten pertsonei.
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BEZEROEN ZORROA BEZERO 
MOTAREN ARABERA 

 2018 2019

PRIBATUA 697 641

PUBLIKOA 699 761

 2018 2019

TELE-LAGUNTZA 400 434

ETXOLAK 26 27

EGUNEKO  
ZENTROA  305 306

EGOITZA  665 635

GUZTIRA 1.396 1.402

BEZERO AKTIBOAK 
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2018

2019

IGURCO KUDEAKETA

  San Adrián

  Leioa

  Galdakao

  Otxarkoaga

  Ugao

  Aiboa

  Ondarroa

IGURCO EGOITZA  
SOZIOSANITARIOAK

  Forua

  Unbe

  Telelaguntza (IRSS)

IGURCO ZENTRO  
GERONTOLOGIKOAK

  Azkuna

  Bilbozar

  Bilbozar Eguneko Egoitza

  Zorrozgoiti

  Zorrozgoiti Eguneko Zentroa

  ORUE Egoitza

  ORUE XXI
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  IMQ Laguntza, arreta eta aholkularitza

Gure IMQ Laguntza zerbitzuak doako orientazioa eta aholkularitza ematen die 
adinekoei eta haien senideei, hala sektore publikoan nola pribatuan dauden so-
luzio guztien berri emateko (egoitzak, telelaguntza, etxeko laguntza, eguneko 
zentroak, etxebizitzen egokitzapena, apartamentu eta etxebizitza komunita-
rioak, garraio egokitua…).

Doako zerbitzu hau bakarra da merkatuan, eta gure bezeroek asko estimatzen 
dute. Horren bitartez, adinekoei eta haien senideei euren bizitza kalitatea hobe-
tzeko erabakiak hartzen laguntzen diegu.

  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 egoe-
ra sortzen denean, arazoa konpontzeko behar diren baliabideak mobilizatzen 
dira. Botoi bat sakatuta, talde teknikoa telefonoz jartzen da harremanetan, egoe-
ra zein den jakiteko eta beharrezko protokoloa aktibatzeko, beharrezko segurta-
suna eta lasaitasuna bermatuz.

Bestalde, IMQ, Tunstall Televida Zerbitzu soziosanitarioak eta Egoitza-zerbitzuen 
kudeaketa (Mondragon taldearena) enpresak osatutako ABEEa, BetiON Euskadi-
ko Tele-asistentziako Zerbitzu Publikoa emateko lehiaketaren irabazlea izan da. 
55.851 pertsonari eman zien guztira zerbitzua 2019an.

Zerbitzu hori finkatuta dago, eta oso modu positiboan baloratzen da. Horri es-
ker, erabiltzaileek, telefono-linearen bidez eta komunikazio eta informatika eki-
pamendu 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 zu-
zenduta dago BetiON zerbitzu publikoa. Era berean, desgaitasun intelektual, 
fisiko edo sentsorialen bat eta edozein mailatako mendekotasun aitortua 
dutenei ere zuzentzen zaie, 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, beren ekintzak kontrolatzeko zailta-
suna eragiten dien adineko pertsonen zorabioa, osasun arazoak eta bakardadea.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

IMQ LAGUNTZAKEK ARTATUTAKO KONTSULTAK 2018 2019

EGOITZAK  381 419
TELELAGUNTZA  395 522
ETXEKO LAGUNTZA  256 221
AHOLKULARITZA LEGE PROZESUETAN,  
LAGUNTZA ESKARIETAN, ETAB.  53 4
LAGUNTZA TEKNIKO MATERIALA  47 40
GERIATRIA KONTSULTAK  34 50
EGUNEKO ZENTROAK  66 56
BESTELAKOAK  411 351
GUZTIRA 1.643 1.663

BETI ON 2018 2019

ERABILTZAILEAK  50.236 55.851

ZERBITZU ESKAERAK 10.651 12.640
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IMQ Zorrotzaurre Klinika eta IMQ Vir-
gen Blanca Klinika sozietate unitate 
beraren bi azpiegitura gisa daude 
antolatuta, Vicente San Sebastian 
Klinika sozietatearen bi azpiegitura 
gisa, alegia; funtzionamendu jarrai-
bide berberak dituzte, arreta per-
tsonalizatuan, egiaztatutako kalita-
tean, abangoardiako teknologian 
eta ondo egindako lanarekiko profe-
sionalen konpromisoan oinarrituta-
ko zerbitzu integrala, hurbilekoa eta 
eraginkorra emateko beren bezeroei.

IMQ klinikek osasun pribatuaren ar-
loko Euskadiko azpiegiturarik han-
diena osatzen dute. Espezialitate 
mediko eta kirurgiko guztiak, errefe-
rentziazko profesionalak eta tekno-
logia berrienak eskaintzen dituzte; 
horri esker, gai dira bezeroei arreta 
mediko osoa eta integrala eskain-
tzeko, eta arreta hori IMQ aseguru-
rik ez duten bezero pribatuen esku 
ere badago.

Hainbat laguntza-unitateren bitartez 
eskainitako zerbitzu zorroa: Larrial-

IV. VICENTE SAN SEBASTIÁN KLINIKA
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diak (orokorrak, pediatrikoak, gine-
kobstetrikoak); Ospitaleratzea; Zain-
keta Intentsibo Unitatea, Amatasun 
Unitatea, Onkologia (medikoa eta 
erradioterapikoa); Irudi bidezko Diag-
nostikoa, Laborategia, Endoskopia 
Aurreratuko Unitatea; Eguneko Os-
pitale Mediko Kirurgikoa… Horrez 
gain, Kanpoko Kontsulten eremua 
ere badu, espezialitate mediko eta ki-
rurgiko ugariri zerbitzua emateko.

IMQ Zorrotzaurre Klinika. Joint Commission 
International duen Euskadiko osasun-zentro  
pribatu bakarra.
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NEGOZIO-ZIFRAREN  
ARABERAKO BANAKETA 2018 2019

BIRGAITZEA  %0,65 %0,59
LARRIALDIAK  %14,64 %14,43
IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKOA  %0,64 %0,65
OSPITALERATZEA  %73,66 %73,72
MEDIKAZIO ONKOLOGIKOA  %10,43 %10,61

NEGOZIO-ZIFRAREN BANAKETA, BEZERO MOTAREN ARABERA

IMQ
Aseguru konpainiak (IMQ ez direnak)
Bezero pribatuak
Osakidetza eta gainerakoak

%2
%4

%85

%9
%3
%5

%82

%10

IMQ
Aseguru konpainiak (IMQ ez direnak)
Bezero pribatuak
Osakidetza eta gainerakoak

%2
%4

%85

%9
%3
%5

%82

%10

2018 2019

  IMQ

   Aseguru konpainiak 
(IMQ ez direnak)

  Bezero pribatuak

   Osakidetza eta 
gainerakoak

 2018 2019

BIZKAIA 8.219 7.712
ARABA 224 217
KANTABRIA 200 201
GIPUZKOA 146 152
BURGOS 78 92
MADRIL 73 57
NAFARROA 35 39
ERRIOXA 20 30
BARTZELONA 15 13
GAINERAKOAK 187 188

BEZEROEN ZORROAREN  
BANAKETA LURRALDEKA 
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IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen Blanca Klinikak
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Gaur egun, IMQ Zorrotzaurre klini-
ka Joint Commission International 
akreditazioa, mundu mailako ospe-
tsuenetakoa eta zorrotzenetakoa, 
duen Euskadiko osasun-zentro pri-
batu bakarra da. Halaber, kalitatea-
rekin, segurtasun klinikoarekin eta 
arreta-zerbitzuarekin erlazionatu-
tako beste ziurtagiri ugari ditu, hala 
nola IDISen hiru QH izarrak edo ISO 
9001, ISO 14.001 eta UNE 179.003 
arauak, besteak beste, eta SEP ere-

duan, osasun-programa bikainean, 
ziurtatuta dago,.

2019an, IMQ Zorrotzaurre klinika, 
gainera, Osasun Arretarekin erla-
zionatutako Infekzioen Zaintza, 
Prebentzioa eta Kontrola Kudea-
tzeko arauan (IRAS) ziurtatu zen, 
UNE 179.006 Arauarekin bat etorriz. 
OMEk (Osasunaren Mundu Erakun-
dea) ere eman dio saria, Kutsatzai-
le Berrien proiektuagatik, eta Os-

Aintzatespena 
unibertsitate 
ospitale gisa.

pitaleko Arretaren Sari Nazionala 
jaso du XXI. mendeko Medikuntza 
Sarien II. edizioan.

IMQ Virgen Blanca klinikak, bestalde, 
UNE 166.002 Araua berretsi du, IMQ 
Zorrotzaurre Klinikaren irismenare-
kin bat eginez.

2019ko maiatzaren 31ko ebazpena-
ren arabera, Eusko Jaurlaritzak IMQ 
taldeak, bere klinikak eta zentroek 
Unibertsitate Ospitalea izateko bal-
dintzak betetzen dituztela onartu 
zuen.

Era berean, urtean zehar, asistentzia
-zerbitzu berriak jarri dira martxan 
gure kliniketan, eta Endoskopia Au-
rreratua sartu da IMQ Virgen Blanca 
klinikan; Ospitaleratze Mediko Pe-
diatrikoa IMQ Zorrotzaurre klinikan, 
eta paziente gerontologikoei Arreta 
emateko Plan Integrala.

l   Endoskopia Aurreratua: IMQ 
Zorrotzaurre klinikan bezala, 
bereizmen handiko endosko-
pia egitea ahalbidetzen du-
ten teknika berriak sartu dira 
IMQ Virgen Blanca klinikan, 
gaur egungo teknika eragin-
korrena eta gutxien inbadi-
tzen duena, diagnostikoa eta 
esku-hartze terapeutiko au-
rreratua errazteko.

l   Ospitalizazio mediko pedia-
trikoa: aurten, ospitaleratzeko 
irizpideak zehaztu dira pedia-
triako pazienteen patologia 
mediko ezberdinak artatu 
ahal izateko,  gaur arte da-
goen ospitaleratze kirurgiko 
pediatrikoa osatu arte.

l   Paziente gerontologikoen 
Arretarako Plan Integrala: 
klinikan bi geriatra eta gi-
zarte-langile bat sartu dira, 
Barne-medikuntzako, Ge-
riatriako, Fisioterapiako eta 
Gizarte-balorazioko espezia-
litateek osatutako eredu in-
tegralari erantzuteko.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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Erreferenteak teknologian, segurtasunean, 
humanizazioan eta asistentziaren kalitatean.
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IMQ ZORROTZAURRE KLINIKA 2018 2019

ZIU    

 PAZIENTEAK 1.602 1.579

 EGONALDIAK 2.428 2.341

JAIOBERRIEN UNITATEA    

 PAZIENTEAK 83 71

 EGONALDIAK 127 124

OSPITALERATZEAK, GUZTIRA    

 OSPITALERATZEAK 10.694 10.813

 EGONALDIAK 41.440 41.199

EGUNEKO OSP. MEDIKO KIRURGIKOA    

 EGONALDIAK 12.140 11.882

EGUNEKO ONKOLOGIA OSPITALEA     

 EGONALDIAK 5.916 5.706

JARDUERA OBSTETRIKOA    

 ERDITZEAK, GUZTIRA 1.141 1.033

 ZESAREAK 288 220

JARD. KIRURGIKOA    

 PROGRAMATUAK 9.090 9.238

 PREMIAZKOAK 1.732 1.692

 GUZTIRA (PROGRAMATUAK + PREMIAZKOAK) 10.822 10.930

KIRURGIA HANDIAANBULATORIOA  3.106 3.232

LARRIALDI OROKORRAK     

 ARTATUTAKO LARRIALDIAK 51.530 51.309

PEDIATRIAKO LARRIALDIAK    

 ARTATUTAKO LARRIALDIAK 22.453 21.646

GINEKOLOGIA ETA OBSTETRIZIA LARRIALDIAK    

 ARTATUTAKO LARRIALDIAK 4.038 4.041

LARRIALDIAK, GUZTIRA    

 ARTATUTAKO LARRIALDIAK 78.201 76.998

IMQ VIRGEN BLANCA KLINIKA  2018 2019

OSPITALERATZEAK, GUZTIRA    

 OSPITALERATZEAK 5.384 3.194

 EGONALDIAK 12.540 9.477

EGUNEKO OSPITALEA    

 EGONALDIAK 7.863 10.658

JARD. KIRURGIKOA    

 PROGRAMATUAK 6.225 6.169

 PREMIAZKOAK 26 15

 GUZTIRA (PROGRAMATUAK + PREMIAZKOAK) 6.251 6.184

 KIRURGIA HANDI ANBULATORIOA  2.722 3.017

LARRIALDIAK     

 ARTATUTAKO LARRIALDIAK 13.539 13.372
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Zerbitzu Klinikoen Unitatean IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen Blanca kli-
nikei dagozkien jardueretan aritzeko laguntza eta zerbitzuak eskaintzen diz-
kieten sozietate eta zerbitzuak daude.

V. ZERBITZU KLINIKOAK

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

Espezialitateak  
eta hauei loturiko sozietateak

CARDIOLOGIA

Hemodinámica Vizcaya

IMQ ANALISI KLINIKOAK 

Anatomia patologikoa

NEFROLOGIA

Hemobesa

UROLOGIA

Insutek

ERRADIOLOGIA

CVSS Radiología Clínica

Grupo Scanner Bizkaia

Resonancia Magnética Bilbao

Medikuntza nuklearra
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Zerbitzuen hainbat sozietate hartzen ditu barne, hauek dira garrantzitsuenak: 

VI. ZERBITZU OROKORRAK

IMQ AMSA
IMQ AMSAk 30 urte baino gehiagoko 
esperientzia du arreta psikologikoan 
eta psikiatrikoan, eta gaixotasun psi-
kiko desberdinetarako tratamen-
du eta soluzio berritzaileak ematen 
ditu. Hori dela eta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko osasun mentalaren es-
parruan erakunde nabarmendu gisa 
agertzen da.

Bizitzako etapa guztietan osasun 
mentalaren esparruko patologiak 
artatzeko zerbitzu espezializatuak 
ematen ditu, eta psikiatrian, psikoa-
nalisian, psikologian, talde-terapie-
tan, bikote eta familia terapian, haur 
eta gazteen zerbitzuan eta abarre-
tan espezializatutako 80 profesional 
baino gehiago ditu.

2019ko berrikuntza nagusien artean, 
nabarmentzekoa da programa tera-
peutiko espezifikoa sortu dela gizo-
nen elikadura-nahasmenduetarako, 
eta baita psikiatria-taldea handitu 
dela ere, arreta azkarragoa eta kalita-
te handiagokoa bermatzeko.

Era berean, IMQ AMSAko profesional 
talde bat IMQ Barakaldo zentro be-
rrian sartu da, zentro berriaren asis-
tentzia-eskaintza zabalduz.

Azkenik, Negozio Garapeneko Saila-
rekin lankidetza hasi da, hainbat ko-
lektiboren aurrean osasun mentalari 
(laneko estresari...) buruzko dibulgazio
-lanak eginez, eta zentro eta unibertsi-
tate batzuekiko lankidetza indartzen 
jarraitu dugu.
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IMQ AMSA Psikiatria eta psikologiako sozietatea.

CAT XXI
Telefono bidezko arreta-zerbitzu bati 
euskarria ematen dion sozietatea.

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

VIDALIS- IMQ BIENSTAR

Osasun, gizarte eta ongizate zerbitzuekin 
erlazionatutako sozietatea, 2019an 
ezarritako zerbitzuei ematen die 
estaldura.

ARTATUTAKO PAZIENTEAK  2018 2019

KANPO KONTSULTAK  4.184 4.976

OSPITALERATZEA  346 358

EGUNEKO UNITATEAK  279 263

LARRIALDIAK  636 615

GUZTIRA  5.445 6.212
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CAT XXI Vidalis- IMQ BienStar
Bezeroari arreta emateko soluzio eta zerbitzu integralak eskaintzen ditu, eta, ho-
rretarako, hainbat kanal erabiltzen ditu: telefonoa, posta elektronikoa, formula-
rioak eta click to call web bidez, SMS, fax, etab., IMQren contact centerra.

Funtzio hauek ere betetzen ditu: IMQren 24 orduko larrialdi-zerbitzua koor-
dinatzea, hitzorduak kudeatzea, gogobetetze-inkestak eta merkatu-azterke-
tak egitea, edo telemarketin-ekintzak egitea bezeroaren eskura dauden ase-
guru eta zerbitzu berriak jakinarazteko. 2019an 918.000 dei baino gehiago 
kudeatu zituen.

IMQ Taldeak plataforma digital berria jarri zuen abian 2019ko amaieran, IMQ 
BienStar. Plataforma horrek aisialdiarekin, gizarte eta osasun laguntzarekin eta 
osasunarekin erlazionatutako eta estaldurak barne hartzen ez dituen produktu 
eta zerbitzu osagarriak eskuratzeko aukera ematen die bai bezeroei bai bezero 
ez direnei.

www.imqbienstar.es webgunean eskuragarri dagoen plataformak produktu 
eta zerbitzu katalogo zabala du, prezio berezietan eta hornitzaile eta profesio-
nal kualifikatuek eta kalitatean eta konfiantzan erreferentziazkoak diren zen-
troek bermatuta.

Zerbitzu hauek eskatzea klik bakarrera dago IMQ BienStar erabilita: enkarguak, 
haurtzaindegia, informatika, adineko pertsonak etxean zaintzea, kirurgia esteti-
koa, protesi bat eskuratzea edo era askotako etxeko beharrak konpontzea.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

DEI KOPURUA  2018 2019

BEZEROARENTZAKO INFORMAZIOA 263.029 253.617

PROFESIONALEN EDO/ETA ZENTROEN 
AGENDEN KUDEAKETA  299.731 351.987

OSASUN LARRIALDIEN KOORDINAZIOA 43.804 39.803

BULEGOETAKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA 30.701 29.549

CLICK TO CALL + 900 ARRETA 35.668 43.657

IRTEERAKO KANPAINETARAKO  
TELE-MARKETINA 97.212 182.399

KUDEATZAILE PERTSONALA 5.817 8.181

BESTELAKO ZERBITZUAK 7.357 9.126

GUZTIRA 783.319 918.319



IMQk gizartearekin eta pertsonekin 
duen inplikazioa, euskal garapen 
sozioekonomikoari, osasun eta 
ongizate orokorrari eta ingurunea 
kontserbatzeari eta zaintzeari egiten 
dion ekarpena agerian geratzen 
dira gure gizarte-erantzukizun 
korporatiboa bokazio eta bultzada 
berrituarekin etengabe handitzeko 
ahaleginean. 

BALIOA  
SORTZEAREKIN  
KONPROMISOA 
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IMQ Taldeak Euskadiren ekonomia, 
gizarte eta ingurumen garapenari 
laguntzen dio, inbertsio, hazkunde 
eta enplegu moduan zuzeneko ba-
lioa sortuz, eta, aldi berean, modu 
esanguratsuan eragiten du, beren 
jarduera alde batera utzita, kolekti-

GIZARTEAREN IKUSPEGITIK ARDURATSUA DEN ENPRESA

boarentzat ekarpen erantsia diren 
ekimenen garapenean. 

Bere ekarpena osatzeko, Gizarte Eran-
tzukizun Korporatiboko estrategia bul-
tzatuko du, gizartean eta ingurunean 
eragin positiboa izan dezan. Horre-

tarako, komunitatearen zerbitzurako 
bokazio hori Taldearen Plan Estrate-
gikoaren ardatzetan integratuko du, 
bere xedean, ikuspegian eta balioetan.

Aldi berean, bere interes talde na-
gusiak definituta ditu, eta haiekiko 

harreman-eredu formalizatua osa-
tzeko egiten du lan, Ekintza Plana, 
Gizarte Erantzukizun Korporatibo-
ko Politika eta jasangarritasun-i-
kuspegia duen urteko memoria 
edukiz, lan hori balioesteko eta za-
baltzeko.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQk 2018an definitu zituen lehentasunezko interes taldeak, eta 2019an harremana eta balio-ekarpena lantzen jarraitu du, lankidetza-eredu iraunkorra, arina 
eta emankorra finkatzeko ahaleginean.

GURE INTERES TALDEEKIN

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

AKZIODUNAK

GOBERNU- 
ORGANOAK

PERTSONAK

ALIATU  
ESTRATEGIKOAK

BEZEROAK

HORNITZAILEAK

ADMINISTRAZIOA

GIZARTEA

GURE  
INTERES- 
TALDEAK

( arretazkoak eta  
arretazkoak  
ez direnak)
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HAIEN BEHARRAK, ESPEKTATIBAK GURE ESPEKTATIBAK

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

AKZIODUNAK

- 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

PERTSONAK

- 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

BEZEROAK

- Egungo legeria betetzea
- Gizartea eta ingurua inplikatzea eta tartean sartzea 
-  Osasun publikoaren eta pribatuaren arteko oreka 

zaintzea

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

ADMINISTRAZIOA

- 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

ALIATU  
ESTRATEGIKOAK

- 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

GIZARTEA

- 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

GOBERNU- 
ORGANOAK

- 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

NORK?
- Aktibo dauden profesional medikoak

- Profesional mediko erretiratuak

- Hildako medikuen senideak

IMQ Taldea osatzen duten 2000 
pertsona baino gehiago

IMQ Aseguruen bezeroak: aseguratuak
-  Hainbat negozioko pazienteak eta 

euren senideak 
- Bezero pribatuak
- Enpresak

- Osasun Sailak
- Aldundiak 
- Tokiko Aldundiak 
- Osakidetza

- Segur Caixa Adeslas
- Kutxabank

- Gizartea, oro har
- Paziente elkarteak

- IMQ Taldearen Administrazio Batzarra

- Akziodunen Batzar Nagusia

-  Medikuen Sozietateko Administrazio 
Batzarra

- Arretazkoak ez direnak

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

HORNITZAILEAK
(arretazkoak eta  
arretazkoak ez direnak)

Itxaropenak eta beharrak
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IMQ taldeak, 1934an sortu zenetik, bokazio eta konpromiso sozial esangura-
tsua erakutsi du euskal gizarteko pertsonen alde eta pertsonentzat lan egi-
teko ahaleginean. Gaur, atzo bezala, erantzukizuna eta kolektibitatearekiko 
lotura estua lan horren berezko parte dira, eta interes taldeekiko harremana 
gidatzen dute.

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

Akziodunak eta horien kudeaketa-organo delegatuak dira IMQren kudeaketa 
etikoaren eta arduratsuaren berme-emaile nagusiak, eta, aldi berean, funtsezko 
pieza konpainiaren garapenean eta bilakaeran eta haren helburu eta ardatz es-
trategikoen finkapenean.

IMQ Sozietate Medikoaren akziodun taldea 1.144 akziodunek osatzen dute, eta 
erakundearen ibilbidean zehar kudeaketa-eredu diferentziala eraiki dute beste 
aseguru-konpainia batzuenarekin alderatuta, medikuek berek betetzen duten 
jabetzan eta rol nuklearrean oinarrituta.

Konpainiaren atzean medikuak egotea da, zalantzarik gabe, IMQ gehien 
bereizten duen elementuetako bat, harreman bakarra, pertsonalizatua eta 
pazientearen premietatik hurbil dagoena ahalbidetzen baitu; izan ere, pa-
ziente hori aspaldidanik tratatzen da, eta harekin maiztasun eta konfiantza 
harreman handia dago.

Akziodunei balioa ematea lehentasuna da IMQ Taldearentzat. Horretarako, 
errentagarritasun eta dibidendu handiena ematen saiatzen da. 2019an, ha-
laber, akzioaren balioa eta haren errentagarritasuna nabarmen hazi ziren, 
konpainiak lortutako negozio-emaitza onei esker, Ibex-eko konpainia handi 
batzuek baino itzulera handiagoa ematea ahalbidetzen duen goranzko haz-
kunde-ildoaren barruan.

GURE KONPROMISOAK

Akziodunarentzat balioa

  ERRENTAGARRITASUNA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQko Medikuen Sozietatearen Ohiko Batzar Orokorrak, 2019ko ekainaren 
13an egindako bilkurara 762 akziodun bertaratu ziren, bertaratutakoen eta 
ordezkatutako pertsonen artean. Bertan aho batez babestu ziren 2018ko 
jardueren eta informazio ez-finantzarioaren memoria eta gure erakundea-
ren kudeaketa soziala, eta kontuak ere onartu ziren.

Bertan, beste gauza batzuekin batera, Taldeak 2018an izandako emaitza 
positiboen eta azken urteetan izandako bilakaera onaren errepasoa egin 
zen, Euskadin %73ko merkatu-kuotari eustea ahalbidetu duena. Erakun-
dearen ordezkari gorenek, era berean, konpainiaren kaudimen-maila han-
dia, lidergo-posizio sendoa eta Estatuko aseguru-konpainien rankingean 
duen postu garrantzitsua nabarmendu zituzten. Halaber, Taldeak inber-
tsioetan eta zerbitzuen hobekuntzan bereziki aktiboa izan den urtearen 
barruan abiarazitako ekimen eta ahalegin ugariei balioa eman zitzaien, 
zentro eta unitate mediko berriak abian jartzea, Igurcon akziodunen par-
taidetza handitzea, kalitatearen aldeko apustua aintzatespen eta ziurtagiri 
berrien bitartez, horietako asko IMQ Zorrotzaurre klinikarako.
 
Bestalde, berrikuntzan, eraldaketa digitalean, gizarte eta ingurumen arloe-
tako konpromisoan, bezeroaren esperientzian eta talde medikoa handitzen 
eta gaztetzen egindako ahaleginak aztertu ziren. Konpainiari eboluziona-
tzen eta hazten laguntzeko pentsatuta dagoen 2019-21 Plan Estrategiko 
berriaz hitz egin zen.

Akziodunen Batzar Nagusia

Erreferentziazko jabetza eredua, sendagilearen 
irudian oinarritua

Gardentasuna, egiazkotasuna, zorroztasuna eta 
simetria akziodunarekiko harremanean

Ibexeko enpresek baino errentagarritasun 
handiagoa, balio-ekarpen handi gisa

  INFORMAZIO GARDENA  

IMQk bere akziodunekiko errespe-
tuzko komunikazio-politika orekatua 
sustatzen du, ezagutza, lankidetza eta 
erabateko konfiantzazko harremanak 
sortzeko. Horretarako, konpainiaren 
kudeaketarekin eta jarduerekin erla-
zionatuta egin daitezkeen proposa-
menei buruzko informazio egiazkoa, 
eguneratua, gardena eta simetrikoa 
jasotzeko hainbat bide eta tresna jar-
tzen ditu haien eskura, gobernu korpo-
ratiboaren arauekin bat etorriz.

IMQ taldeko gobernu-organoen eta 
konpainiako akzio- dunen arteko ha-
rremana ahalik eta gardenena izan 
da- din, taldeak konpainiaren bi-
lakaerari, emaitzei eta kudeaketari 

buruzko informazio garrantzitsu eta 
zehatza ematen die aldian-aldian.

Akziodunek parte hartzen duten 
Batzordeen eta Kontseiluen sare 
garrantzitsuak, arreta zehatzera bi-
deratutako organoa (Akziodunei 
Laguntzeko Bulegoa), haiekin egi-
ten diren bilerak eta aldizkako ja-
kinarazpenak eta urteko Batzarrak, 
erakundearen helburuak, ardatzak 
eta estrategiak ezagutzeko eta fin-
katzeko erabili daitezke, eta unean 
uneko informazioa gardentasunez 
eta zorroztasunez jaso daiteke, kon-
painiaren gobernu eta jarduera ona 
behar bezala zaindu eta kontrolatu 
ahal izateko.

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ Taldearen estrategian, jardueran eta kontsiderazioan lehentasunezko beste 
hartzaile handietako bat bezeroa da, konpainiaren aktibo eta balio nagusi gisa. 
Kasu horretan, helburua ez da soilik ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea, bai-
zik eta haiekin izandako harreman edo interakzio bakoitzean harritzen saiatzea, 
negozio-unitate desberdinetatik helburu horrekin lankidetzan arituz.

Horrela, lan handia egiten da gure bezeroei, euren premiei erantzungo dieten 
produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko, teknologiaren ikuspegitik berritzai-
leak diren komunikazio-tresnak, kalitate egiaztatua, arreta zaindua eta pertso-
nalizatua, eta, azken batean, guztia bezeroa pozik senti dadin eta konpainia eta 
bere pertsonak gero eta hurbilago senti ditzan, arretaz, zerbitzurako grinaz eta 
eraginkortasunarekin.

Bezeroak ardatz 
  SARE BEREIZGARRIA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

IMQ Taldeak euskal osasun pribatuko talde mediko handiena du, profesional 
entzutetsuen 2.400 kontsulta baino gehiagorekin eta haien artean benetan 
aukeratzeko askatasunarekin, garrantzi berezia emanez familiako medikuari, 
gure pazienteentzako osasun-kudeatzaile hurbilena eta erreferenteena dela 
uste dugulako.

Taldeak, 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 Zorro-
tzaurre klinika, Joint Comission Internacional-ek, osasun-arloan munduko ospe-
tsuenak, akreditatutako EAEko lehen osasun-zentroa, eta aipatzeko modukoa 
den eta beste kalitate-egiaztapen garrantzitsu batzuk dituen IMQ Virgen Blanca 
klinika. Hori guztia, hiru lurraldeetako bakoitzean espezialitate anitzeko lagun-
tza 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 1.150 
zentroren bidez ematen dugu arreta, bai Espainian, bai nazioartean. Zentro ho-
rietako batzuk oso ospetsuak dira, hala nola Teknon Zentro Medikoa, Centro Kli-
nika, Ruber Internacional Ospitalea, M.D. Anderson edo Dexeus Institutua, bes-
teak 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.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Kalitatearen eta Pazientearen 
Segurtasunaren kudeaketa  
IMQ Taldean

IMQ Taldeak Kalitatea eta Pazien-
tearen Segurtasuna Kudeatzeko 
Sistema du, estaldura modalitate 
guztietan (osasun-asegurua, arreta 
soziosanitarioa, ikuskizun publikoak, 
hortz-zerbitzuak…) pazientearen/era-
biltzailearen arreta-prozesu guztie-
tan laguntza bikaina, erabakitzailea, 
pertsonalizatua, eraginkorra eta se-
gurua bermatuz. 

Ingurumenarekiko, berrikuntzareki-
ko eta punta-puntako teknologien 

garapenarekiko konpromisoari ere 
erantzuten dion Sistema.

IMQ Taldeak ospe handiko ziurta-
giri eta egiaztapenen alde egiten 
du, nazioan zein nazioartean, gure 
bezeroen eta interes taldeen au-
rrean zentroek eta profesionalek 
euren dimentsio guztietan aha-
lik eta kalitate-mailarik handiena 
emateko duten konpromisoa age-
rian uzteko.

Taldeko enpresa guztiek modu 
koordinatuan lantzen dute Kalita-
tea eta Segurtasun Klinikoa Kudea-
tzeko Sistema. Sistema horren pean, 

ziurtagiria duten zerbitzuen urteko 
helburuen programa proposatzen 
da, prozesuetan parte hartzen du-
ten langileei prestakuntza emateko 
urteko planak zehazten dira, bar-
ne ikuskatzeak eta jarraipena nahiz 
egiaztapenak planifikatzen dira, 
sistemaren aldizkako berrikuspen 
txostenak egiten dira, gertaerak ku-
deatzen dira, horiei erantzuten zaie 
eta bezeroak asebeteta ote dauden 
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 di-
tugu, eta aldian-aldian jarraipena 
egingo dugu.

l   Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Horregatik, taldeko enpresa gehie-
nek euren Kalitatea Kudeatzeko Sis-
tema egiaztatu dute, bezeroa ardatz 
nagusi duen ISO 9001 arauaren ara-
bera. Horrela, konpainia ezberdinen 
barruan egiten diren prozesu guz-
tiek edota bakoitzean hartzen diren 
neurriek bezeroaren gogobetetzea 
lortzea dute helburu. IMQ Asegu-
ruak, IMQ Prebentzioa, IMQ Igurco, 
IMQ AMSA eta CAT XXI zentroek, 
IMQ Zorrotzaurre eta Virgen Blanca 
klinikek eta IMQ Colón, IMQ Amarica, 

  KALITATEA ETA SEGURTASUNA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

IMQ Zurriola, IMQ Doña Casilda klini-
ka podologikoak edo IMQ Ajuriague-
rra zentroak (besteak beste) aintza-
tespen hori jaso dute.

l   Pazientearen Segurtasuna 

IMQ Taldeak osasun-laguntza segu-
rua, eraginkorra eta efizientea eman 
nahi du. Horregatik, zentroek pa-
zientearen segurtasunerako Arris-
kuen Kudeaketa egiaztatu dute UNE 
179003 arauaren bitartez. Arau ho-
rren helburua osasun-arretan beha-
rrezkoa ez den kaltea jasateko arris-
kua ez egotea edo gutxieneko maila 
onargarrietara murriztea da. IMQko 
bi klinikak aintzatespen hori dute, 
eta baita aipatutako zentro propio 
guztiek ere.

Zehazki, IMQren Gipuzkoako, Gas-
teizko eta Bilboko hortz klinikek, 
IMQ Zurriolak, IMQ Avenidak eta 
IMQ Doña Casildak, hurrenez hurren, 
hortz-zentro eta -zerbitzuetako ka-
litatea UNE 179001 arauarekin dute 
egiaztatuta. Arau horrek osasun-zen-
troaren antolamenduari, instalazioei 
eta ekipoei eta zerbitzua emateko 
prozesuei aplikatzen zaizkien bal-
dintzak ezartzen ditu.

Pazientearen segurtasuna bilatzeko 
konpromisoan, IMQk osasun-lagun-
tza ziurtatu du kirol-ikuskizunetan 
(San Mames estadioa).

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Arretaren Segurtasunari eta  
Kalitateari buruzko Kongresu  
Nazionala (SECA)

Arretaren kalitatearen eta segurta-
sunaren arloko jardunaldietara eta 
kongresuetara joateak arlo horien 
egoera globalaren ikuspegia ema-
ten du; izan ere, jardunbide onaren 
eta Estatuan gainerako ospitalee-
tan eta laguntza-zentroetan egi-
ten ari garen bidearen kontrastea 

eta berrespena ematen dute. Gure 
jarduerara eta konpainiara estrapo-
latu daitezkeen jardunbide bikai-
nak behatu, bildu eta identifikatu 
nahi dira; eta norberaren jardunbi-
deak zabaldu eta ikusarazi, eta bai-
ta IMQ marka Euskaditik haratago 
eraman ere.

Azken urteotan, 50 hitzaldi eta ko-
munikazio baino gehiago aurkeztu 
dira IMQ taldeko Pazientearen Ka-
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l   Azterketak IMQ Zorrotzaurre Klinikan

Ospitaleko Arretaren Sari Nazionala, XXI. Mendea Medikuntza Sarien II. Edizioan.

Ospitaleetako osasun-arretarekin (IRAS) erlazionatutako infekzioak zaintzeko, prebenitzeko eta kontrolatzeko 
Sistemaren ziurtagiria, UNE 179006 arauaren arabera. Arau horrek sistema batek bete behar dituen gutxieneko 
baldintzak ezartzen ditu, pazienteen, langileen eta ospitalera joaten den beste edozein pertsonaren artean infekzioak 
hartzeko eta transmititzeko arriskuak murrizteko.

Bruselan EWWR 2018 Europako Saria jaso izana, Enpresen kategorian, ospitaleetako prozesuetan erabiltzen diren 
produktu kimikoen analisian zentratutako “Kutsatzaile emergenteak” proiektuarengatik. Horrekin, osasunaren 
sektorean erabiltzen diren substantzia kimikoen erabilpenari, ekoizpenari eta erabilerari buruzko Europako araudi 
arautzaile berria onartu baino lehen egin dugu aurrera.

IMQ Zorrotzaurre Klinikako Larrialdi Zerbitzuak Finalista Saria eta Ohorezko aipamena jaso zituen larrialdietako 
zerbitzu onenaren kategorian, Best In Class sarietan. Sari horien helburua pazienteen arretan bikaintasuna bilatzen 
duten laguntza-zentro edo -zerbitzu publiko zein pribatu onena guztien aurrean aintzatestea da.

“Humanizazioa IMQ Zorrotzaurre klinikaren ZIUn” proiektuari saria, Valentziako La Fe Ospitalean egindako Arretaren 
Humanizazioari buruzko Nazioarteko Kongresuan.

Emo Insights aintzatespena IMQ klinikei, esperientzia emozionalean dauden pazienteek ondoen baloratutako 
ospitaleen artean.

litate eta Segurtasuneko Unitateak 
parte hartu duen kongresuetan eta 
jardunaldietan. Azpimarratzekoa 
da SECA 2019 Kongresuaren az-
ken edizioa, Donostian egindakoa. 
Bertan, Taldeko sozietate guztiei 
partaidetza zabaldu zitzaien, IMQ 
zentroek eta klinikek parte hartu 
zuten, eta baita IMQ Igurco egoi-
tzek ere. Guztira, 15 komunikazio 
eta ponentzia egon ziren Kongre-
suko maisu mahaian.

l   Beste esparru batzuk:  
Ingurumena eta Berrikuntza

Ingurumenaren iraunkortasuna da 
IMQren beste konpromisoetako bat. 
IMQ Aseguruek eta IMQ Zorrotzaurre 
eta IMQ Virgen Blanca klinikek eu-
ren Ingurumena Kudeatzeko Siste-
ma ISO 14001 nazioarteko arauaren 
arabera egiaztatu dute. Arau horrek 
baliabideen eta hondakinen kudea-
keta optimizatzea, jardueraren on-
doriozko ingurumen eragin negati-
boak murriztea eta istripu-egoerekin 
erlazionatutako balizko arriskuak 
murriztea du helburu.

Punta-puntako teknologien berri-
kuntzarako eta garapenerako intere-
sa IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen 
Blanca kliniketan ere badago, I+G+b 
kudeatzeko sistemak UNE 166002 
nazioarteko arauaren arabera egiaz-
tatuta. Arau horrek I+G+b hobetzen 
laguntzen duten berezko elemen-
tuak definitzea, ezartzea, manten-
tzea eta hobetzea ahalbidetzen du.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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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.

  KALITATE EGIAZTATUA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

IMQ AJURIAGUERRA 
ERREHABILITAZIO Z.

IMQ PREBENTZIOA

IMQ IGURCO

IGURCO ORUE

IMQ AMSA

CAT XXI

OSASUN LAGUNTZA 
SAN MAMESEN

IMQ DOÑA CASILDA 
PODOLOGIA-KLINIKA

IMQ COLÓN  
ZENTRO MEDIKOA

IMQ ZURRIOLA  
ZENTRO MEDIKOA

IMQ ZURRIOLA  
HORTZ KLINIKA

IMQ AVENIDA  
HORTZ KLINIKA

IMQ DOÑA CASILDA 
HORTZ KLINIKA

IMQ AREETA  
HORTZ KLINIKA

IMQ ASEGURUAK 

IMQ ZORROTZAURRE 
KLINIKA

IMQ VIRGEN BLANCA 
KLINIKA

IMQ AMÁRICA  
ZENTRO MEDIKOA

•  Euskaliten 2019ko Urrezko A MGAn
•  ISO 9001. Kalitatea kudeatzeko sistema
•  ISO 14001. Ingurumena kudeatzeko sistema 

•  Joint Commission International (JCI). Asistentziaren 
kalitateari eta segurtasun klinikoari dagokienez, munduko 
osasun-akreditazio entzutetsuena

•  BZko 2. berrakreditazioa (2017)
•  ISO 9001. Kalitatea kudeatzeko sistema
•  ISO 14001. Ingurumena kudeatzeko sistema 
•  UNE 166002. I+G+B kudeatzeko sistema
•  OSHAS 18001. Laneko osasuna eta segurtasuna
•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa
•  ISO 50001: energia kudeatzeko sistemak
•  GKK/CEC (Gorputzez Kanpoko Kirurgia). Gorputzez kanpoko 

kirurgiaren ebaluazio-ereduaren eta emaitza klinikoen egiaztapena
•  SEMES akreditazioa: larrialdietako zerbitzuen arreta-kalitatearen 

akreditazioa
•  Aintzatespena: finalista Best in Class sarietan (2015, 2016, 2017 

eta 2018)
•  Irudi bidezko diagnostikoaren kalitatearen “Bikaintasun” zigilua. 

Erakunde ziurtatzailea: Osasun Saila
•  QH IDIS** (Quality Healthcare) aintzatespena, IDIS Fundazioare 

arreta-kalitaterako bikaintasuna
•  SEP Ereduaren ziurtagiria

•  Pazientearen segurtasunaren DIAS akreditazioa. 2016
•  ISO 9001. Kalitatea kudeatzeko sistema
•  ISO 14001. Ingurumena kudeatzeko sistema 
•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa
•  UNE 166002. I+G+B kudeatzeko sistema
•  ISO 50001: Energia kudeatzeko sistemak
•  QH + 1 aintzatespena (Quality Healthcare), arreta-kalitatearen 

bikaintasuna. IDIS Fundazioa

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema
•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko Sistema
•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema
•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa

•  UNE 179001. Kalitatea hortz-zentroetan eta -zerbitzuetan 

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema
•  ISO 45001 Laneko osasuna eta segurtasuna kudeatzeko 

sistemak

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema

•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema
•   UNE 179003. Ospitalizazioan dagoen pazientearen segurtasunerako 

Arriskuen Kudeaketa (Santurtziko San Juan de Dios Ospitalea)

•  ISO 9001. Kalitatea Kudeatzeko sistema

•   UNE 179003.Pazientearen segurtasunerako arriskuen kudeaketa
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IMQ Taldearen jarduera osasun-arloarekin erlazionatuta dago. Ondorioz, berau 
osatzen duten enpresek bereziki sentsibleak diren datuak tratatzen dituzte, osa-
sun-datuak, besteak beste, eta horrek arreta handiagoa eskatzen du datuen ba-
besaren arloko arauak eta eskakizunak aplikatzean.

2018ko memorian azaldu bezala, Datuak Babesteko Europako Araudia (DBEA) 
indarrean sartu zenean, IMQ Taldeak urte bat baino gehiagoko prozesua buru-
tua zuen bere prozedurak sakon berrikusteko, arau-esparru berrira egokitzeko.

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 Datuak Babesteko Europako Agentziak emandako ja-
rraibideetara egokitzeko, besteak beste.

  DATUEN SEGURTASUNA

Aurrekoaren osagarri gisa, barne-auditoretza prozesua egin da Datuak Ba-
besteko Eskuliburuaren ezarpen-maila zehazteko, eta ekintza-planak egin 
dira zuzenketak edo hobekuntzak sartzeko.

Era berean, aldi horretan, lanean hasi berriei arlo horretako prestakuntza 
ematen jarraitu zaie, eta langileak kontzientziatzeko hainbat lan egin dira, 
barruko aldizkarian artikuluak zabalduz edo datuak babestearekin erlazio-
natutako albisteak sailetara bidaliz.

IMQ Taldeak, DBEAk ezartzen duen proaktibitate-printzipioa betez, bere 
prozesuak hobetzen jarraitu du, bezeroen datu pertsonalen osotasuna, era-
bilgarritasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko duten kalitate eta segur-
tasun estandar gorenei eusteko.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Gero eta arreta pertsonalizatuagoa

IMQ taldeak arreta pertsonalizatu eta 
gogobetegarria ematen die bezeroei, 
haiek nahi adina harreman-kanalen 
bitartez, gestioak egiteko eta zerbi-
tzuak eskaintzeko, informazio-es-
kaera orokorrak arin eta modu era-
ginkorrean bideratzeko, aseguruak 
kontratatzeko eta kexak eta errekla-
mazioak berandu gabe bideratzeko.

  KANAL ANITZEKO ARRETA

2019an, IMQ Aseguruak enpresak 
CRM sistema sartu du, kontaktu digi-
talen kudeaketan laguntzeko, beze-
roaren 360º ikuspegia izateko (posta 
elektronikoa, gorabeherak, merkata-
ritza-sarearen arreta, marketina…) eta 
kontaktu pertsonala eta digitala inte-
gratuz zerbitzua eman ahal izateko. 
2020an prozesu digitalak integratzen 
jarraituko dugu, bitarteko anitzeko 
zerbitzu osoagoa eskaintzeko.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

GURE BULEGOAK  2018 2019

ARTATUTAKO BEZEROAK 193.590 194.478

ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 8:40 6:17

ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 4:47 2:39

DOAKO TELEFONOA 

ARTATUTAKO DEIAK 260.842 253.786

ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 2:30 2:34

ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA 0:27 0:44

ONLINE BULEGOA

ALTA HARTU DUTEN BEZEROAK 42.290 55.585

ESKATUTAKO BAIMENAK 7.884 10.543

ORDUBETE BAINO AZKARRAGO EBATZITAKO  
BAIMEN DIFERITUEN EHUNEKOA %91 %88

KUDEATZAILE PERTSONALA 

EGINDAKO KONTAKTUAK 23.592 28.929

DEI BIDEZKO ARRETAREN  
BATEZ BESTEKO IRAUPENA 5:20 5:33
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Arretarako bideak

GURE BULEGOAK

ONLINE  
BULEGOA  
ETA IMQ APP-A

CHATBOT 

JAKA URDINA

ZURE IMQ  
KUDEATZAILE 
PERTSONALA

LARRIALDIETAKO 
TELEFONO  
ZENBAKIA

DOAKO TELEFONO 
ZENBAKIA

IMQ Aseguruak hiru euskal hiriburuetan ditu bulegoak, 7 bulego, hain zuzen ere; horiek, guztira, 37 arreta gune dituzte, arretarako ordutegi zabalarekin.

CATXXI sozietateak kudeatzen duen gure Contact-Centerrek, ordutegi zabalean (08:00etatik 20.0:00etara), bezeroen polizei dagozkien kontsultak ebazten 
ditu, eta haien baimenak, mediku aldaketak, kontua eta abar kudeatzen ditu. Era berean, IMQren produktuen aurreko edozein interes komertzialerako 
sarrerako atea izan daiteke.

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.

2019an, berrikuntza gisa, erabiltzaile bakarra inplementatu da online bulegora eta APPra sartzeko, eta Historia Medikora sartzeko aukera gehitu da, 16 urte-
tik beherakoen historiara sartzeko aukera emanez (legezko tutoreen baimena lortu eta gero).

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 doa-
koa 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. 2019an, 7.493 
aseguratu jarri ziren harremanetan kudeatzailearekin kudeaketaren bat egiteko.

Eraldaketa digitalaren prozesuaren barruan, IMQk arreta digitaleko kanal berria sartu zuen 2019an, webgunetik eta Online bulegotik eskuragarria, bezeroen 
zalantza ohikoenak chatbot baten bidez argitzeko, kontsulta konplexuenetan pertsona batek arreta emateko aukerarekin eta IMQko bezeroek bilatzen 
duten tratu pertsonalizatuari eutsiz.

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 Zorro-
tzaurre klinikako gelan bertan bisitatzen dituztenak ospitaleratze batean, eta horrek gure lehiakideen gainetik dagoen kalitatezko zerbitzua ematen lagun-
duko dien eguneroko informazioa jasotzeko aukera ematen du, IMQko osasun-aseguruari balioa emanez.

Definitutako atazak hauek dira: klinikan ospitaleratutako IMQko aseguratu guztiak bisitatzea, edozein administrazio-prozesuren aurrean (estaldura-zalan-
tzak, baimenak ematea, senideekin harremanetan jartzea, CZ kutxan ordaintzea…) laguntza ematea, eta agurtzeko plan bat egitea, alta-prozesua asegura-
tuarentzat ahalik eta erosoena eta bizkorrena izan dadin.
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l   Bezeroarentzako arreta-kodea 

Bezeroaren Esperientzia proiektua-
ren barruan, bezeroari arreta ema-
teko kanaletatik bezeroei eskain-
tzen zaien esperientzian lan egiteko 
beharra identifikatzen da. Zerbitzu 
horrek erabakigarria izan nahi du 
eta bezeroaren itxaropenak gain-
ditu nahi ditu, arretan, IMQ marka 
Taldearen edozein negozio-unita-
tetan identifikatuko duen plus bat 
emanez.

Helburu horrekin, eta kanal des-
berdinak osatzen eta horietan lan 
egiten duten pertsonen partaide-
tzarekin, IMQ Taldearen bezeroen-
tzako arreta-kodea definitu da. 
Hori barneratzeko hainbat ekintza 
egin dira: komunikazio-kanpainak, 
online prestakuntza IMQ Ikasge-
lan (1.546 pertsona), aurrez aurreko 
prestakuntza (276 pertsona, 26 lan

-saio), eta mys-
tery shopping 
ariketa bat. Ho-
rren ondorioei 
esker, 2020an 
kodea gara-
tzen jarrai-
tzeko ekintza
-plana egin 
ahal izango 
dugu.

l   Bezeroaren esperientzia proiektua 
IMQ Aseguruetan 

2019. urtean, eta bere Plan Estrate-
gikoaren ildotik, IMQ Aseguruakek 
proiektu honetan zehaztutako meto-
dologia eta lanerako plana garatzeko 
egin du lan.

Helburu nagusia bezeroak bere bizi-
tza zikloan konpainiaren aurreko el-
karrekintza bakoitzean bizi izan duen 
eta hautematen duen esperientzia 
ezagutzea da. Hori guztia, modu po-
sitiboan gogoratuko den, harrituko 
duen eta bezeroaren itxaropenak 
gaindituko dituen esperientzia di-
ferentziala sortzeko helburuarekin. 
Etengabeko hobekuntzak, berrikun-
tzak eta eraldaketa digitalak zeregin 
garrantzitsua izan behar dute espe-
rientzia bereizgarri horiek sortzeko.

  BEREIZTEA ETA BEZEROEN ESPERIENTZIA

l  Customer journey

Lehen pausoa bezeroaren bidaia konpainiaren prozesu ezberdinen par-
te hartzearekin definitzea izan da. Bezeroaren ikuspegiarekin, elkarrekin-
tza-puntuak eta horietako bakoitzean sortzen diren emozioak zein diren 
ulertzeko aukera eman digu.

l  Ahots-programa 

Bezeroaren feedbacka jasotzeko eta elkarrekintza-puntuetan duen espe-
rientzia ezagutzeko, asmo handiko ahots-programa definitu da: 2019. ur-
tearen amaieran, aldian behingo 19 inkesta egin dira funtzionamenduan, 
351.000 inkesta baino gehiago egin dira eta 29.600 iritzi baino gehiago 
bildu dira %39,7ko NPS globala, eta batez besteko 8,27ko gogobetetze-in-
dizea jaso da.

l  Close the loop

Ahots programak hainbat ekimen martxan jartzeko aukera ematen digu. 
Batetik, kezka bat helarazten diguten bezeroen aurreko eguneroko es-
ku-hartzea, eta, bestetik, eskaintzen ditugun esperientziak hobetzeko au-
kera emango diguten hobekuntza-ekintzak aktibatzeko prozesuekin lan-
taldeak martxan jartzea.

l  CEX barne-kultura plana

Bezeroa egiten dugun guztiaren erdigunean egotea nahi dugu beti. Hel-
buru horrekin, barne-kultura plana jarri da abian Erakundean, pertsonak 
bezeroaren aurreko azken elkarrekintzan edozein esparrutan hartzen di-
tugun erabakiek duten garrantziari buruz kontzientziatzeko. Lehen inkes-
ta egin zaie pertsonei, bezero gisa duten gogobetetze-maila aztertzeko, 
eta Intraneten Bezeroaren Esperientzia Gunea jarri da abian, esperien-
tziak eta ezagutza partekatzeko.

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA
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Gure asegurudunek zuzentzen dizki-
guten kexa, erreklamazio, iradokizun 
eta esker-emateei gertakariak kudea-
tzeko taldeak erantzuten die. Taldeak 
etengabe egiten du lan, ez soilik eran-
tzun horiek ahalik eta egokienak eta 
pertsonalizatuenak izateko, baita kexa 
eta erreklamazio kopurua eta eran-
tzun-denborak murriztezko ere.

  GERTAKARIEN KUDEAKETA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

Lan horren ondorioz, 2019an aurre-
ko urtean baino %8 kexa eta errekla-
mazio gutxiago aurkeztu dira (1.611tik 
1.478ra), eta 2018an hasitako bilakae-
rarekin jarraitu da. Bestalde, %11 igo 
dira eskerrak eta iradokizunak.

Era berean, kexei eta erreklama-
zioei erantzuteko denborak mu-

rrizteko konpromiso irmoaren on-
dorioz, 2019an batez bestekoa 6,43 
egunetan soilik geratu da, 2018an 
(9,11 egun) baino %31 gutxiago. 
Denbora horiek legez ezarritako 
gehieneko epea (2 hilabete) eta 
IMQ atxikita dagoen UNESPAren 
erreklamazioen barne-ebazpene-
rako Jardunbide Onen Gidan eza-

rritakoa (hilabete 1) baino askoz ere 
laburragoak dira.

Gure asegurudunek zer pentsatzen 
duten zuzenean jakiteko kezkak go-
rabeherak egunero konpainiaren Zu-
zendaritza Batzordearen iritzipean 
jartzea eragiten digu.

Urtero, gainera, urteko memoria egi-
ten da, eta horren datuak Aseguruen 
eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza 
Nagusira bidaltzen dira.
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KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK

 2018 2019

KEXAK 654 554

ERREKLAMAZIOAK 957 924

GUZTIRA 1.611 1.478

BESTE ESPEDIENTE BATZUK

 2018 2019

ESKER ONAK 17 32

IRADOKIZUNAK 44 36

GUZTIRA 61 68
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Medikuntza gizatasuna izan da eta 
izango da beti. Pazienteari entzu-
tea, afektuz, errespetuz eta hurbil-
tasunez tratatzea gaixotasunari au-

  GIZATASUN PLANA, FOKUA PERTSONENGAN

rre egiten zaion bitartean, familiari 
ulermenez eta lagunduta harrera 
egitea eta sufrimendua arintzea 
funtsezko alderdiak dira arreta me-
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dikoa gizatiarra ez ezik, kalitatezkoa 
ere izateko. Hain zuzen ere, asisten-
tziaren kalitatearen aldeko apustu 
estrategikoaren barruan, IMQ klini-
kek (Zorrotzaurre eta Virgen Blan-
ca) denbora daramate bide horre-
tan osasun-zerbitzuak ematen, uste 
osoa baitute gizatasun hori osatzen 
duten elementuek, gainera, osa-
sun-emaitza hobeak lortzen lagun-
tzen dutela.

Pazienteen nahiak eta intimitatea 
errespetatuz, komunikazioa erraz-
tuz eta ospitaleratzearekin erlazio-
natutako mina edo zaurgarritasuna 
saihestuz, bestalde, “giza kalitatea 
eta berotasuna” ematen zaio, beste 

ezer baino gehiago, pertsonei lagun-
tzeko jaioa den jarduerari. Gaixoaren 
esperientziak hiru onura ditu: eragin 
klinikoa, bizitza kalitatean duen era-
gina eta eragin ekonomikoa.

Horregatik, IMQ Klinikek funtsezko-
tzat jo dute euren gizatasun-plana-
ren barruan. Pazientearen esperien-
tzia diseinatu, abian jarri, ezarri eta 
mantentzea prozesu bat da, eta ho-
rren aldeko apustua egin da eta ho-
rretan ari gara lanean.

Ikuspegi horrekin, 2019an IMQ klini-
ken barruan Gizatasun Plan Integra-
la lantzen jarraitu da, esku hartzeko 
lehentasunezko 7 ardatzekin.
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Pazientearen APP berria, pazienteek helarazi zizkiguten hobe-
kuntza-puntuak identifikatuz sortua, pazientearen Esperientzian 
eta Focus Group-en oinarritutako metodologien bitartez.

IMQko beteranoak Athleticeko beteranoekin: bisitak pediatriako 
pazienteetan zentratzen dituzten beste osasun-sektore batzuetan 
ez bezala, IMQ Zorrotzaurreren helburua ilusioak asetzea eta ospi-
taleratzean ingurune alaiagoa sustatzea da, jokalari “beteranoen” 
bisita bideratuz gure paziente beteranoenei (ospitaleratutako hel-
duei).

Paziente gerontologikoen Arretarako Plan Integrala: Eredu inte-
grala diseinatu da, adinekoen behar fisikoei, kognitiboei, sozialei 
eta errehabilitaziokoei erantzun ahal izateko.

Gizatasuna ZIUn (GZIU): proiektu hau Zainketa Intentsiboeta-
ko Unitateetan Gizatasun Ziurtapen Nazionaleko Programa ba-
ten (GZIU) barruan dago. Ate Irekietako ZIUrekin erlazionatutako 
hainbat ekimen hedatu dira, zaintzaile nagusiaren prozedura jakin 
batzuetan parte hartzea, profesionalen, senideen eta pazienteen 
arteko komunikazioa, Atsedenaldia eta AmetsOn ZIUn, espazioen 
eta azpiegituren erosotasuna, etab.

Gizatasuna paziente onkologikoaren arretan: paziente onkologi-
koei zuzenduta egiten diren makillajera eta ile-apaindegira bide-
ratutako onkoestetika-tailerrez gain, Eguneko Ospitale Onkologi-
koan Nanotektura-proiektua abiarazi da, paziente onkologikoaren 
osasunaren eta tratamendu-espazioen diseinuaren eta morfolo-
giaren arteko lotura identifikatu ahal izateko.

Gizatasuna erditzean: jaiotzaren bidaia. IMQ Zorrotzaurre klini-
kan, aldez aurretik zein instalaziotan erdituko duten jakiteko auke-
ra ematen diegu pazienteei, hilean behin bisita antolatuz. Bisitara 
joaten diren pazienteak IMQ Ajuriaguerra zentrora emaginekin ari-
ketak eta fisioterapia egitera doazenak dira, baina interesa duten 
paziente pribatu guztientzat ere irekita uzten dugu bisita. 2019an 
120 bisita baino gehiago izan dira klinikaren instalazioetan.

Gizatasuna pediatrian: Txapeldunak proiektuaren bidez, hain-
bat ekimenetan lan egiten da, hala nola pediatriako ospitale-es-
pazioen gizatasunean; Larrialdiak, irribarreekin eta malkorik gabe; 
Musikoterapia jaiotzean, Autoan kirofanora, Aitarekin eta Amare-
kin uneoro… Gabonak Athleticekin (aurten, Iñaki Williamsek eta 
Iker Muniainek Klinikako txikienei egindako bisitaz gain, opari be-
rezia eman zieten, Athleticen kamiseta itxura zuten mantalak, os-
pitalekoak ordezkatuz).

Gainera, Desio Txikia Fundazioarekin lankidetzari esker, 11 urte-
ko IMQko neskato baten nahia betetzea lortu genuen. Izan ere, 
zientifikoki frogatuta dago nahi bat betetzeak emozio positiboak 
sortzen dituela, eta emozio horiek eragin handia dutela haren on-
gizatean eta gaixotasunari aurre egiteko moduan, eta 9 hilabete 
irauten dutela, nahi bat bete ondoren emozio positiboek duten 
eraginari buruzko lehen azterlanetik ondorioztatzen denez (Psiko-
logoen Elkargoa, Lafourcade Ponce Fundazioa eta Madrilgo Uni-
bertsitate Konplutentsea). IMQ eta FPD elkarrekin ari dira lanean 
ilusioa eta poza paziente txikien tratamenduaren parte izan daite-
zen. Banaka lan egiten da haur bakoitzarekin, amets egitera gon-
bidatzeko eta bere ilusiorik handiena adieraz dezan, horretarako 
prestatutako haur psikologoen eskutik.

Gizatasuna ospitaleratzean: lehentasunezko 7 ardatz
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Egiten ari diren proiektuen artean, hauek nabarmentzen dira:

l   Psiko-onkologia
Patologia onkologikoen diagnostikoak ezinegon emozionala eragiten du eta, egoera horretan, gaixo eta familiarteko 
askok osasun mentaleko profesionalen laguntza behar dute zalantzak argitzeko eta gaixotasuna ahal bezain ongi 
eramateko. Arazo horiek aintzat hartuta, IMQ taldearen psiko-onkologiako zerbitzuak gaixotasunak pazienteengan 
eta euren inguruan duen eragina arintzen laguntzen du, hiru arlo landuz: psikologikoa, soziala eta biologikoa.

l   Troia Proiektua
Gure aseguratuen kezka ba-
karra ospitaleratzeko arrazoi 
medikoa izan dadin eta ego-
naldiko izapide burokratikoak 
alde batera utz ditzaten, Troia 
proiektua finkatu dugu gure 
zentroetan. Proiektuak bi 
hobekuntza-ildo handi ditu. 
Batetik, gaixoak ospitalera-
tzean berariazko adostasuna 
sinatzea, klinikari egonaldiko 
osasun-arretatik eratorritako 
baimenak aseguru-etxeari bi-
deratzeko baimena emateko.

Eta, bestetik, pazienteek bai-
mena sinatzearekin batera 
informazio guztiz gardena 
ematen denez, sms eta posta 
elektronikoko zerbitzu berri 
bat abiarazi da, aseguratuak 
jakinaren gainean egon dai-
tezen euren izenean hasita-
ko edozein baimenek aurrera 
egiten duen moduari buruz, 
eta, horrela, egunero kontrola 
dezaten eta inolako izapidez 
arduratu behar ez izateko 
erosotasuna izan dezaten.
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IMQ Taldeak arrakasta izatea eta emaitzak lortzea bere hornitzaile sareak baldin-
tzatzen du, neurri handi batean. Sare horrek bi esparru handi ditu:

Batetik, erakundearen interes talde garrantzitsu eta estrategikoak diren 
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 kalita-
tezkoena ematen laguntzen diguten hornitzaileak.

Eta bestetik, IMQ Taldearekin “eskuz esku” eta helburu komunak lortzeko 
konfiantzazko harremanarekin lan egiten duten gainerako hornitzaileak.

Hainbat dira harreman horren oinarrizko helburuak eta printzipioak:

Kalitate-estandar berak erabiltzeko inplikazioa eta parte hartzea, bezeroen-
gana bideratutako orientazioa oinarrizko printzipiotzat hartuta.

Epe luzerako aliantzak sortzea, bezeroa-hornitzailea harremanaz harago-
koak.

Egindako lana ebaluatzea eta, horretarako, lehiatzeko gaitasuna hobetzen 
laguntzeko ezagupide bateratuak lantzea.

Gure hornitzaileekin

IMQ Taldeko profesional medikoak dira enpresako motor handienetakoa, eta 
euren profesionaltasunak, inplikazioak eta bezeroekiko tratu arretatsuak nabar-
mendu behar dira.

Egun, 1.800 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 geo-
grafiaren araberako osaerak bezeroei aukera ematen die abangoardiako medi-
kuntzarako 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 du-
ten ezaugarri bereizleetako bat.

  PROFESIONAL SARE ZABALENA
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BIZKAIA 1.125 1.193

ARABA 206 221

GIPUZKOA 436 425

GUZTIRA 1.767 1.839
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l   Profesionalaren Arretarako Bulegoa

2019. urtea bilakaera nabarmena erakutsi duen urtea izan da Profesional Medi-
koen Arretarako Bulegoan. Bilakaera hori bat dator IMQren eraldaketa digitale-
rako estrategiarekin, eta, horren ondorioz, nabarmen ugaritu dira gure talde me-
dikoarekin erlazionatutako izapide digitalak. Profesional medikoen estraneteko 
informazio-gordailu digitalarekin hasita, informazio berria eta osatuagoa sartu 
du Estranetek, eta Info 33+ tresnaren erabilera laguntzen jarraitu du, zeregin ho-
rretarako berariazko euskarri-ekipoa esleituta.

Eraldaketa digitalak, beraz, bezero eta hornitzaileekiko harreman-ereduari ez 
ezik, konpainiaren eredu operatiboari ere eragiten dio, eta, beraz, baita batzuei 
eta besteei arreta emateko ereduari ere. Prozesuak eta pertsonak eredu horieta-
ra egokitzen dira, eta IMQko mediku profesionalen arreta da protagonista.

l   Gure mediku erretiratuei omenaldia, profesional akziodunekin  
egindako Gabonetako ospakizun ekitaldian

2019ko abenduan, Bilboko Euskalduna Jauregian egindako Gabonetako ekital-
dian, omenaldia egin zitzaien 2019an ibilbidea amaitu zuten gure sendagile tal-
deko 24 medikuei, egindako lan guztia aitortzeko. Plaka eta pin-a eman zitzaiz-
kien IMQren sendagile taldearen barruan egindako lan profesionala aitortzeko, 
eta eskerrak eman zitzaizkien urte horietan pazienteengatik egindako lanaren-
gatik eta izandako entregarengatik.

  ARRETAN ETA GERTUTASUNEAN HOBETZEN 

  EKITALDI GARRANTZITSUAK 
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Administrazioarekin

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

Erakunde guztiekin egiten dugu 
lan, publikoekin batez ere, propo-
satutako helburuak lortzeko eta 
lege, ekonomia eta gizarte eskaki-
zunei erantzuteko:

Osasun Saila

Osakidetza

Aldundiak

Udalak, etab.

Horien artean, indarrean dagoen 
araudia zorrotz betetzea, euskal gi-
zartearekin 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 aberas-
tasuna sortzea da.

Epigrafe honetan IMQ Taldearen aliatu estrategiko nagusiak azpimarratzen 
ditugu:

SegurCaixa Adeslas

Gure aseguru-etxearen aliatua eta bazkidea da. Osasunaren arloan estatu 
mailako lider den enpresa baten lankidetza eta esperientzia daukagu hare-
kin. Estatuko beste tokietako gure laguntza-eskaintza osatzen du eta gure 
bezeroen esku 40.000 profesional baino gehiago jartzen ditugu.

Kutxabank

Euskadiko finantza erakunde nagusia; berriz ere, harekin batera osasun 
aseguruak merkaturatzen ditugu, eta baita beste sorta batzuk ere, osa-
sun-arlokoak ez direnak eta, hala, gure zerbitzu-eskaintza handitzen 
diegu bezeroei.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ Taldean proiektu eta agertoki erakargarriak eraikitzen jarraitzen dugu, eta 
horietan gure taldeen talentua hazten ari da, eta, aldi berean, ingurune ardura-
tsuan egiten dugu lan, kontuan hartuta, besteak beste, bizitza profesionalaren 
eta pertsonalaren arteko oreka. Gure erakundea, 2019-12-31n, 2.472 pertsonak 
osatzen dute, eta horietatik 2.134 memoria honek 11/2018 Legeak zehaztutako 
irismenean daude. Lantaldeari buruzko %86tik gorako informazioa biltzen ari 
gara, taldeko 22 enpresena. Horien sozietate-partaidetza garrantzitsua da eta 
haien identifikazioa Irismenean agertzen da. (Ikus I. taula: “Iraunkortasun Memo-
riaren perimetroa osatzen duten enpresak”).

Gure pertsonekin

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

Langileen lan-bermeei eta egonkortasunari eusten laguntzea.

Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten alderdiak 
sendotzea.

Etengabeko ikaskuntza ziurtatzea eta, horretarako, negozio estrategiaren 
eta norbanakoaren abilezia eta gaitasunen garapenaren araberako presta-
kuntza planak antolatzea.

Enplegua lortzeko aukera-berdintasuna sustatzea.

Lanbidean aurrera egiten laguntzen duten programa eta jardunbideak 
gehitzea eta zabaltzea.

Oro har, enplegu egonkorra dugu. 2.134 pertsonatik 1.546k kontratu mugagabea dute 
eta 588 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 bate-
ra, badira enpresaren negozio-eremuekin erlazionatutako jardunbide desberdi-
nak, eta hauek dira nagusiak: aseguruen eremua, kliniken eremua (klinikak eta 

  ENPLEGUA

kliniken eremuko enpresak), eremu soziosanitarioa (eguneko zentroak eta Igur-
coren adinekoentzako egoitzak), prebentzio-eremua eta konpainiarekin erlazio-
natutako beste zerbitzu batzuk.

Jardunbide eta programa espezifikoen aniztasun horrek pertsonen premietara 
egokitzea bermatzeko 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:

Lan-baldintzak zehaztea

Lan-erregimena, lanaldi modalitateak, ordutegiak eta abar arautzea

Soldata-egitura, osagarriak eta gastuak ezartzea

Eskaintzen diren gizarte-onurak zehaztea

Norberaren bizitza eta familiakoa bateragarri egitea errazteko jarraibideak 
ezartzea

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA
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Gainera, negozio-unitateetan per-
tsonei buruzko politiken gaineko 
beste garapen zehatzagoak daude.

Horrela, IMQ Aseguruetan kapitulu 
honetako gaiekin erlazionatutako 
bi ekimen jorratu dira: kode etikoa 
eta ordainsarien politika.

IMQ Aseguruen Kode Etikoa haren 
gobernu korporatiboaren sistema-
ren parte da, eta Arauak Betetzeko 
Batzordeak eta haren administra-
zio-kontseiluak onartu zuten 2016ko 
martxoan. Langileen jokabidea prin-
tzipio hauen arabera zuzentzen du-
tela bermatzea du helburu:

Legeak eta arauak betetzea

Errespetua

Zintzotasuna eta 
gardentasuna

Konfidentzialtasuna

Bikaintasuna eta 
profesionaltasuna

Gizarte-erantzukizuna

Errespetuaren printzipioari dagokio-
nez, erakundeak bere langileei dagoz-
kien arloetan hartutako konpromisoari 
buruzko artikulu batzuk azpimarratu-
ko ditugu:

1.  8. art.: “Diskriminaziorik eza, 
aukera-berdintasuna eta ga-
rapen profesionala”.

2.  9. art.: “Lan-bizitza eta fa-
miliako bizitza bateragarri 
egitea”.

3.  11. art.: “Laneko segurtasuna 
eta osasuna”.

4.  12. art.: “Pertsonak aukera-
tzea, ebaluatzea eta promo-
zionatzea”.

Sozietatean langile berriak sartzeko 
izapideetako bat izateaz gain, lan-
gile berriak hartzeko planaren parte 
ere bada.

Arauak Betetzeko Batzordearen bi-
tartez ziurtatzen da Kodea aplika-
tzen eta betetzen dela eta, betiere, 
salatzailearen immunitatea zaintzen 
da, baita salaketa dela eta eginda-
ko ikerketan Kode Etikoa edo beste 
arauren bat ez dela urratu ondorioz-
tatzen bada ere.

IMQ Aseguruen ordainsari-politi-
ka ere aseguru-erakundearen go-
bernu-sistemaren parte da eta or-
dainsarien inguruko betekizunak 
ezartzea du helburu, jarduera ego-

ki eta zuhur kudeatzeko eta, era 
horretan, arrisku gehiegi hartzea 
sustatzen duten mekanismoak 
eragozteko.

Politika hori ezarriz, langile-kolekti-
boentzat balioa sortzea eta erakun-
de osoaren epe luzerako interesekin 
bateratzea bilatzen dugu.

Halaber, erakundeko kolektiboen or-
dainsari-politiken gainean Adminis-
trazio Kontseiluak, Batzorde Betea-
razleak eta Pertsonen Garapenerako 
Zuzendaritzak zer eskumen dituzten 
ezartzen du. Ordainketa prozesuan 
ez dute kanpo-aholkulari espeziali-
zatuek parte hartzen.

Orokorrean, zuzendaritza taldeko ki-
deen eta oinarrizko funtzioen kolek-
tiboan, hauek konbinatzen ditugu: 
alde batetik, funtzioa eta erantzu-
kizun-maila saritzen dituen soldata 
finkoa; eta bestetik, helburuak lor-
tzea (konpainiaren helburu oroko-
rrak eta negozio-unitate edo atal ba-
koitzeko helburu bereziak) saritzen 
duen ordainsari aldakorra.

Talde profesional bakoitzeko ordain-
sari-mailak aplikatu beharreko lan 
araudiaren arabera zehazten dira eta 
aplikatu beharreko hitzarmen eta 
akordio kolektiboak errespetatzen 
dira. Adinak ez du inola ere baldin-
tzatzen pertsonaren ordainsaria.
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l   2019ko ekintza espezifikoak

Konpainiako pertsonen talentuaren 
kudeaketa gure bezeroei eskaintzen 
diegun zerbitzuaren gakoetako bat 
da, eta, ondorioz, baita gure iraun-
kortasunarena ere, epe luzeko emai-
tza lehiakorretan eta jasangarrietan.

Konpainian hainbat fasetan egiten 
dugu lan, gure enpresarekin bat 
egin nahi duten profesionalak era-
kartzeko eta hautatzeko. Gure marka 
pertsonak erakartzeko, biltzeko eta 
hautatzeko elementu bereizle gisa 
zaintzen dugu, eta integrazio eta ha-
rrera prozesua jardunbide desberdi-
nekin zaintzen dugu, negozio-ingu-
runeen arabera.

2018az geroztik, kanpoko talentua 
erakartzeko eta barneko talentua 
garatzen laguntzeko tresna korpora-
tiboa dugu. Tresna hori gure webgu-
nean eta intraneten dago eskura, eta 
aukera unitateen enplegu-aukere-
tara iristeko ematen du. 2019an, 124 
lan-eskaintza argitaratu ditugu.

Ekitaldi honetan garatzen ari garen 
jardunbide hauek nabarmentzen di-
tugu, pertsona berrientzako konpai-
nia erakargarria dela ziurtatzeko.

l   Lankidetza-hitzarmenak tokiko unibertsitate ospetsuekin. Erizaintza arloan, EHUrekin, San Jorge Zaragoza-
rekin, Errioxako Unibertsitatearekin, Europako Unibertsitatearekin; guztira, 25 ikasle urtean. Medikuntzari da-
gokionez, praktiketako lankidetza-akordioak EHUko 3. mailako ikasleekin, Valentziako Unibertsitate Katoliko-
koekin, CEU Castellonekoekin eta Madrilgo CEU San Pablokoekin (26 ikasle 2019an). Lankidetza-hitzarmenak 
ditugun beste fakultate batzuk Deustuko Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea dira (Hezkuntza 
Zientzien Fakultatea eta Nafarroako Unibertsitatea). (Klinika Eremua)

l   Hainbat ikastetxetako 53 ikaslek bisitatu dituzte gure klinikak, gure jarduera profesionalekin zerikusia duten 
ikasketak sustatzeko. (Klinika Eremua).

l   Enplegu-foroetara joatea, unibertsitateko ikasleen artean gure marka enplegatzailea sustatzeko. (EHUko En-
plegu Foroa).

l   IMQ Zorrotzaurre klinikak BIND 4.0 programan parte hartu du. Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko 40 enpresa 
traktore garrantzitsuenek sustatzen dute programa hori, eta start-up-en garapena eta hazkundea bizkortzea 
du helburu, eta baita talentua lortzea eta 4.0 industria Euskadin garatzea ere. Aurtengoa hirugarren edizioa 
izan da, eta lehen aldiz sartu dira osasun teknologien sektorea eta Health Teach sektorea. (Klinika Eremua).

l   226 ikaslek hartu dute parte master, unibertsitate-gradu eta goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleak pres-
tatzeko praktiketako programetan, gure eguneko zentro guztietan, Igurcoko egoitzan, adibidez. (Eremu So-
zio-sanitarioa) 

l   IMQ Prebentzioan, erizaintzako, prebentzioko teknikari, osasun-kudeaketako eta administrazioko 18 ikaslek 
egin dituzte praktikak konpainiako hainbat zentrotan.

l   Harrera programaren definizioa, bai aurrez aurrekoa, bai informazio digitalaren bitartez, gure balio korporati-
boak hurbiltzeko eta profesionalek sarrera hobea izan dezaten informazio garrantzitsua emateko, (28 pertso-
nak egin dituzte harrerako planak aseguruen esparruan, 217k kliniketan, eta 36 pertsonak IMQ Prebentzioan).
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Gure erakundean, familiako bizitza eta lan-jarduera uztartzearen alde egiten 
dugu, eta ondorengoa berariaz jasotzen dugu Kode Etikoaren 9. artikuluan (Ase-
guruen eremua): “IMQk bere lantaldea osatzen duten pertsonentzat eta konpai-
niarentzat erantzukizun pertsonalen eta profesionalen arteko oreka egoteak da-
kartzan onurak balioesten ditu, eta, beraz, horien eta haien lan-erantzukizunen 
arteko orekarik onena erraztuko duen kontziliazioa sustatuko du”.

  LANAREN ANTOLAKETA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

Laneko deskonexioa bultzatzeko ditugun neurriek, batez ere, lan-modu malgua-
goekin dute zerikusia, esparru pertsonalaren eta profesionalaren arteko uztar-
tzea bateragarri egitearekin, hain zuzen ere.

Zehazki, hauek dira IMQ Aseguruen Bizkaiko eta Gipuzkoako lantokietako bar-
ne-itunetan jasotako uztartze neurrietako batzuk:

Ordutegi malguak sarreran eta irteeran, goizez, eguerdian eta arratsaldez.

Udako lanaldi trinkoa.

Seme-alaben jaiotzatik eratorritako ordutegi espezifikoa: semeak edo ala-
bak urtebete bete arte, langileek lanaldi jarraituan lan egin dezakete, lanal-
dia errespetatuz.

%33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten seme-alabak zaintzeko ordutegi 
espezifikoa.

Jaiegunen aurreko egunetarako ordutegi espezifikoa, sail guztietan 
aplikatzekoa.

IMQ Aseguruetan pertsonen asebetetzeari buruz egindako azken inkestan, 
2019an, inkestatuen %78k uste zuen ordutegiari, malgutasunari eta abarri bu-
ruzko baldintzek bizitza pertsonala eta lan-bizitza behar bezala uztartzeko au-
kera ematen ziotela.

Kontzilia30 programa Eusko Jaurlaritzak sustatutako programa da, eta IMQ Ase-
guruak eta IMQ Zorrotzaurre klinikak parte hartzen dute, EAEren eremuko beste 
30 enpresarekin batera. Programa horretan parte hartzen dugun bigarren urtea 
da, eta horrek aurrerapenak ekarri ditu arlo horretan enpresetan.

Enpresen munduan uztartze-neurriak aplikatuz lehiakortasuna hobetzeko au-
kerei buruz enpresak sentsibilizatzea du helburu. Neurri horrek, aldi berean, eus-
kal gizarteak erronka demografikoari aurre egin diezaion lagun dezake, eta, aldi 
berean, gizonen eta emakumeen berdintasunaren alde egingo duen familia, lan 
eta gizarte antolaketa erantzukidea bultzatzen lagun dezake.
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Laneko segurtasunak eta osasunak 
kapitulu erabakigarria osatzen dute 
konpainiaren giza baliabideen jar-
dunbideen barruan.

Helburu horrekin batera, taldeko en-
presek berariazko prozedurak dituz-
te enpresa horietan ezarritako eta 
kanpotik ikuskatutako segurtasun 
eta osasun sistema globalak osa-
tzeko. Hori guztia lege-eskakizunak 
ziurtatzeko eta arlo horretako jar-
duera etengabe hobetzeko itxarope-
nak betetzeko.

IMQ Prebentzioak atalak, OHSAS 
18001:2007 Arauan oinarritutako La-
neko Segurtasuna eta Osasuna Ku-
deatzeko Sistema du 2013tik. Bi sis-
temak AENORek ziurtatuta daude. 
2019an ISO 45001 ziurtagiria lortu du. 
Ziurtagiri hori tresna egokia da eten-

  OSASUNA ETA SEGURTASUNA

gabeko hobekuntzarako borondatea 
duten erakunde guztientzat, laneko 
segurtasunerako eta osasunerako 
arriskuak kudeatzeko. Arau horrek 
enfasi handiagoa jartzen du erakun-
dearen testuinguruan, eta indartu 
egiten du goi-zuzendaritzaren zere-
gina laneko segurtasuna eta osasuna 
kudeatzeko sistemaren lidergoan.

IMQ Zorrotzaurre klinikak ere badu 
OHSAS 18001:2007 Arauaren ziur-
tagiri hori. 2018an berritu zen, eta 
Laneko Segurtasuna eta Osasuna 
Kudeatzeko Sistema sendoa eta 
eraginkorra izatea ahalbidetzen 
du. Sistema horrek ikuspegi holisti-
koagoa ematen du segurtasun eta 
osasun arriskuen kudeaketan, eta 
aurreikuspen handiagoa ahalbide-
tzen du langileei eta haien antola-
menduari begira.

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

ISO 45001/OHSAS 18001 arauaren onurak:

LANGILEAK BABESTEA
Arriskuak atzemateko eta kudeatzeko ikuspegi egituratua aplikatuz gero, 
lan-ingurunea osasungarriagoa eta seguruagoa izaten da eta lantokian ez-
behar eta osasun-arazo gutxiago sortzen dira. Ikuspegi horrek langileen le-
sioak eta gaixotasun-bajak gutxitzen lagundu beharko luke.

ARRISKUAK MURRIZTEA
Ikuspegi orokorrari esker, arrisku-emaitzekin ezbeharrak ebaluatzeko, egiaz-
tatzeko, ikuskatzeko, legez berraztertzeko eta ikertzeko jarduera-plan ego-
kiak egin daitezke; hori, arriskuak gutxitzeko, langileak babesteko eta ez-
beharrak sortzen dituzten azpiegiturako mehatxuak kontrolatzeko helburuz.

LEGEA BETETZEA
Indarrean dagoen legeria atzemateko eta aplikatu beharreko baldintzak 
ezartzeko mekanismoa eskaintzen du. Legeak betetzeak kexak gutxitzen, 
aseguru-prima merkeagoak ordaintzen, finantza ondorioak eragozten eta 
publizitate negatiboaren estigma arintzen lagun dezake.

ERANTZUKIZUNA
Ziurtagiria alderdi interesdunei erakundea laneko Segurtasunaren eta Osa-
sunaren alorrean konprometituta dagoela eta arduraz jokatzen duela adie-
razteko modua da.
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Prebentzioari dagokionez, gainera, 
aurten Zorrotzaurre klinikan jardue-
ra hauek gauzatu dira:

l   Bide-segurtasuneko kanpai-
na, in itinere gertatzen diren 
istripuak prebenitzeko, eta 
neguan gidatzeko aholkuak.

l   Istripu biologikoen kanpaina.

l   Zerbikaletako eta gerrialdeko 
mina prebenitzeko eta arike-
ta egiteko kanpaina.

l   Formaldehidoa segurtasunez 
erabiltzeko kanpaina.

Garrantzitsua da gure erakundeko 
pertsonak zaintzeko jardunbide hori 
langileek hautematea. Hala, IMQ 
Aseguruetan, langileen %93ak uste 
du konpainia bere osasunaz eta lan-
postuko segurtasunaz arduratzen 
dela, arriskuen ebaluazioaren, ikus-
kapenen, simulazioen, osasun-azter-
keten eta abarren bitartez, 2019an 
pertsonen gogobetetzeari buruz 
egindako azken inkestako datuen 
arabera.

Gainera, laneko arriskuen preben-
tzioa betetzeaz gain, enpresan lan-
gileen osasuna modu integralean 
kudeatzeko asmoa dugu, haien osa-
suna eta ongizatea babestera eta 
sustatzera bideratutako programak 
eta ekintzak gauzatuz.

Hona hemen taldeko enpresetan gai 
honekin erlazionatuta gauzatzen di-
ren jardunbide onenetako batzuk:

l   Prebentzioaren arloan IMQ Preben-
tzioak atalean egindako dibulga-
zio-kanpainak: gidatze-kanpainak 
(gidatze defentsiboa, ibilgailuak 
neguan gidatzeko aholkuak, segur-
tasun-distantzia, gidariari eragiten 
dioten baldintzak, defentsa-gida-
riaren ezaugarriak, defentsa-gidari-
tzaren estrategiak, bide-segurtasu-
naren kontzientziazioaren astea), 
tabakismoaren aurkako kanpaina, 
jarduera fisikoaren kanpaina, es-
tresaren aurkako kanpaina, ziztada 
biologikoaren kanpaina, ordenaren 
eta garbitasunaren kanpaina. En-
presa osasuntsuaren proiektua.

l   Mindfullness prestakuntza (IMQ 
Aseguruak).

l   Langileek kirol-praktika kolekti-
boetan parte hartzea sustatzea: 
Bilboko, Donostiako eta Gasteizko 
enpresa-karrerak.

l   Laneko arriskuen prebentzioa 
(Igurco)

l   Gatazkak ebazteko prozeduraren 
onarpena. (IMQ Aseguruak)

IMQ Taldeko enpresok osasunaren 
prebentziozko jarraipenak egiten di-
tugu, bertako edo kanpoko zerbitzu 
medikoen eta aldizkako azterketa 
medikoen bidez.

Horrela, 2019ko irailean prebentzio
-zerbitzu mankomuna eratu dugu, 
gure langileei kalitate handiagoko 
zerbitzua emateko. Zerbitzu ho-
rren helburua sozietate integratu 
guztien prebentzio-jarduerari arre-
ta bateratua ematea da, era ho-
rretan enpresen beharrak batera-
tuz, enpresa guzti-guztiei soluzioa 
emanez prebentziozko antolake-
ta-eredu beraren pean. Era berean, 

prebentzio-zerbitzu amankomu-
nak prebentzio-espezialitate guz-
tiak bere gain hartzen ditu:

Laneko segurtasuna 

Industriako higienea 

Ergonimia eta psikosoziologia 
aplikatua

Laneko medikuntza

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



95

Lan harremanak behar bezala kudeatzeko xedez, IMQ Taldeko enpresek arloko 
hitzarmen kolektiboak edo berariazko akordio baliokideak dituzte, euren es-
parru kolektiboan pertsonen kudeaketarekin erlazionatutako alderdiak arau-
tzeko. Langileen %99,67ak lan-harremanak arautzeko akordio kolektiboa dute 
erreferentziatzat. 

Hitzarmen edo akordio horiek, oro har, taldea osatzen duten sozietateen men-
de eta haien antolaketaren pean lan egiten duten langile guztiei aplikatuko 
zaizkie, hitzartutako kontratu-modalitatea, talde profesionalaren araberako ba-
naketa edo betetzen duten lanpostua edozein dela ere.

Gehienak, euren eremuan jasotako lan, segurtasun eta osasun alderdiak arau-
tzeko 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 des-
berdinekin, langileen ordezkariekin kontsultarako eta partaidetzarako bideak 
ezartzeko eta hobekuntzarako planen eta gai horrekin erlazionatutako adieraz-
leen jarraipena egiteko. Langileen %80,04ak legezko ordezkaritza du osasun 
eta segurtasun batzordeen bitartez.

IMQ Taldearen ustez, prestakuntza eta ikaskuntza funtsezko faktorea da gure 
garapenak arrakasta izan dezan, eta bere diseinua eta zabalkundea bat da-
tor negozio-arlo bakoitzaren plan estrategikoarekin.

Sozietatearen jarduerak anitzak izanik, profesionalei euren eginkizunak be-
tetzeko beharrezko gaitasuna ematen dieten berariazko programak diseina-
tzen dira negozio-unitate bakoitzean.

Plan horien oinarrian daude plan estrategikoari buruzko informazioarekin 
eta, inkesta edo banan-banako elkarrizketa bidez, erakundeko kolektiboen-
gandik jasotako informazioarekin, egindako trebakuntza-beharrei buruzko 
diagnostikoak.

l   2019ko ekintza espezifikoak 

Prestakuntzaren eta garapenaren arloan, 2019. Urtean zehar jarduera garran-
tzitsu hauek egin dira:

l   IMQ ikasgela on-line prestakuntza-plataforma finkatu da, erreferen-
tziazko tresna korporatibo gisa, ikastaroak formatu ez-presentzialean 
eta gamifikazioan oinarrituta gauzatzeko. 77 ikastaroren bidez 3.551 
prestakuntza-ordu egin dira aurten.

l   “Bezeroarentzako Gure Arreta Kodea” ikastaroa taldeko enpresa 
guztientzat zabaldu da, gure bezeroei aparteko zerbitzua emate-
ko jardunbide egokienei buruz sentsibilizatzen saiatuz. Horretarako, 
negozio-unitateetako langileak, bideo baten bidez, prestakuntza-e-
kintzaren protagonistak izan ziren. 

l   Langile berriak modu eraginkorragoan sar daitezen sustatzeko, Ha-
rrera Plan generikoa erabiltzen jarraitzen dugu. Plan horretan gure 
erakundearen funtsezko elementuak nabarmentzen dira, eta horrek 
txertaketaren lehen pausoak errazten ditu.

  GIZARTE-HARREMANAK 

  PRESTAKUNTZA

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

- 2019ko Iraunkortasun Memoria



96BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

l   Aseguruen eremua 

l   Aseguruen eremuan, Igualmequisa S.A. Taldea barne, 111 prestakuntza-e-
kintza egin dira guztira, hau da, 6.295 prestakuntza-ordu.

l   #Bedigital, gure pertsonen gaitasun digitalak hobetzeko sortutako be-
rariazko programa da. Eraldaketa digitala funtsezko ardatza da gure es-
trategian eta, horregatik, gure erakundearen barruan beharrezko ezagu-
penak eta gaitasunak izan nahi ditugu. Plan horren bigarren urtea da, eta 
gai horri buruzko 4 ekintza espezifiko egin dira (cloud computing, posta 
elektronikoaren erabilera eraginkorra, multimedia-eduki aberastuak eta 
Interneteko segurtasuna). Prestakuntza espezifikoa izan dugu, negozio-u-
nitate guztiei irekitako ikaskuntza digitala sustatzeko.

l   Gure langileen artean euskararen erabilera sustatzeko, euskara ikasteko 
eta hobetzeko programa egiten jarraitu dugu esparru profesionaletan, eta 
horri urteko prestakuntza-ordu guztien %9 eskaini diogu.

l   Lidergo-trebetasunak indartzeko, liderren kolektiboak IMQ lidergo-ere-
duarekin eta egunerokoarekin erlazionatutako aurrez aurreko prestakun-
tza-saioetan parte hartu du. Ikasteko formatuak batez ere partaidetzan 
oinarrituta egon dira, eta, gainera, kolektibo horretako pertsonen arteko 
harremanak sustatzea eta sakontzea ahalbidetu dute. Aurten hiru saio 
izan dira, “begiradak iraganari”, “begiradak etorkizunari” eta “jakin-minez 
betetako begiradak” izenekoak, eta horien bitartez, horien lidergo fun-
tzioa bultzatzen duten eskumenak landu ditugu.

l   Gure aurrekontu osotik, %40 arlo bakoitzeko prestakuntza teknikora bi-
deratu dugu, %18 merkataritza-prestakuntzara eta bezeroarentzako arre-
tara, %9 eraldaketa digitalera eta %15 prestakuntza generikora eta osasu-
nekora eta ongizatekora.

l   Konpainia osoan egindako eta IMQ gaitasun-ereduan oinarritutako gara-
pen-elkarrizketei dagokienez, elkarrizketen %97,88 egin ahal izan dira, eta 
hori funtsezko elementua da garapen-arloak eta dagozkien ekintza-pla-
nekiko konpromisoak detektatzeko.

l   Kliniken Alorra 

l   2019ko prestakuntza-planean 100 prestakuntza-saio baino gehiago egin 
dira, urtean 12.022 ordu guztira.

l   1.775 partaidek 10etik 8,90eko gogobetetasuna adierazi dute egindako 
prestakuntza-ekintzekin.

l   Prestakuntza-ekintza teknikoak guztizkoaren %72a izan dira, eta gainera-
ko %28a trebetasunen ikaskuntza sustatzera bideratutako prestakuntzak 
izan dira.

l   Alor Sozio-sanitarioa (Igurco)

l   15 prestakuntza-ekintza presentzial egin dira 2019ko ekitaldian, eta guzti-
ra 3.962 ordu izan dira.

l   Funtzio bakoitzerako espezifikoak diren prestakuntza-ekintza teknikoekin 
batera, zuzendaritza taldeetako kideei, zuzeneko arretari eta zeharkako 
arretari zuzendutako zeharkako prestakuntza-espezialitateak antolatzen 
jarraitu da, Igurcok ematen dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko.

l   Igurcoko Zuzendaritza Batzordeak iaz hasitako ikaskuntza-proiektua-
rekin jarraitu du, praktikak eta lidergo-estiloak hobetzeko eta taldea-
ren konfiantza eta produktibitatea indartzeko. Banakako garapen-jar-
duerak (banakako coaching-a) eta talde osoarentzako bi saio bateratu 
konbinatu ditu.

l   Prebentzio Alorra 
 
l   50 prestakuntza-ekintza egin dira, 7 barne-prestakuntzakoak eta 43 kan-

poko laguntzarekin; guztira, 3.716 ordu urtean.

l   Prestakuntza teknikoaren barruan, ikastaro hauek nabarmendu behar 
dira: “Silizearekin lan egiteko jardunbide egokiak”, “Arrisku kimikoa eba-
luatzeko metodo kualitatiboak”, “Hegazkingintzako medikuntza” edo 
“Arriskuak prebenitzea basogintza sektorean”.
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Aukera-berdintasunean, bazterke-
riarik ezean eta aniztasunarekiko 
errespetuan oinarritutako lan-ha-
rremanak gauzatzea da gure kon-
painiaren negozio-unitateen jar-
dunbideen funtsezko helburua.

Kode Etikoan jasotzen da gai horre-
kin erlazionatutako jardunbideetako 
bat; IMQ Aseguruen gobernu-siste-
man sartzen da kode hori, eta 8. ar-
tikuluak zera dio:

  ANIZTASUNA ETA BERDINTASUNA 

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

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

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.

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

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

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 susta-
tuko ditu, indarrean dagoen legeriari jarraiki.

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. 

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.

1

2

3

4

5

6

7

8. Art. Diskriminaziorik eza, aukera-berdintasuna eta garapen profesionala.
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Taldeko enpresa guztiek sustatzen dute, oro har, aukera-berdintasuna eta aniz-
tasunarekiko errespetua, eta gizonen eta emakumeen benetako berdintasuna 
enplegua lortzeko orduan, prestakuntzan, promozioan eta lan-baldintzetan.

Zehazki, aniztasun funtzionalaren arloan, IMQ Prebentzioak, IMQ Aseguruek 
eta Vicente San Sebastián Klinikak SAk modu egonkorrean dituzte kontratatuta 
hainbat motatako ezgaitasunak aitortuta dituzten pertsonak, dagokion legediak 
ezarritako baldintzetan.

Klinikak euren Berdintasun-planean jasotako ekimenak gauzatzen ari dira. 
Plan horren helburu nagusia gizonen eta emakumeen erabateko tratu eta 
aukera berdintasuna lortzea da eta, aldi berean, desberdinkeria egoerak 
saihestea, bai enpresan langile gisa sartzerakoan, bai soldatari, promozioari 
eta prestakuntzari dagokienez. Berdintasun Batzordeak hiru urterako (2017-
2020) ekintza-plana du, eta ekintza horien eta dagozkien adierazleen jarrai-
pena egiteaz arduratzen da.

Hona hemen alor horri dagokionez nabarmentzekoak diren 2019ko ekitaldiko 
jarduera batzuk:

l   IMQ Zorrotzaurre klinikak 2019ko Berdintasunerako Foroaren barruko 
sentsibilizazio-jardunaldi batean hartu zuen parte Emakunderekin ba-
tera. Aurtengo leloari erreparatuz, “Nik erabakitzen dudana izango naiz”, 
erabaki ahal izateko informazio zabalaren premian jarri du fokua Kliniken 
Berdintasun Batzordeak. Horregatik, berdintasunaren arloko prestakun-
tza eta sentsibilizazio jarduerak garatu dituzte.

l   IMQ Zorrotzaurre Klinikako eta Virgen Blancako Berdintasun Batzordeak 
jazarpenari buruzko sentsibilizazio jardunaldi batean parte hartu zuten 
azaroaren 25ean. Horretarako, bereziki nerabeei zuzendutako solasaldia 
egin zuten, inguruko ikastetxeak gonbidatuz. Jardunaldiko bigarren jar-
duera Emakundek ekoitzitako “Volar” filma proiektatzea izan zen, bi klini-
ketako profesional guztiak gonbidatuta.

l   Aurten, IMQ Prebentzioak alorrak 2022ra arte indarrean egongo den gizo-Aurten, IMQ Prebentzioak alorrak 2022ra arte indarrean egongo den gizo-
nen eta emakumeen Berdintasunerako plana jarri du abian. Erakundean 
gizonek eta emakumeek duten egoeraren azterketa eta diagnostikoa oi-
narri hartuta, hobetu beharreko arloak identifikatzeko, hiru ardatzekin 
zerikusia duten jarduerak abiarazi dituzte: lidergoa eta estrategia, gizar-
te-erantzukizuna eta pertsonen kudeaketa. Guztira 13 jardun-arlo dira, eta 
urteko plangintzen arabera hedatuko dira.

Klinikek, 2013an onartutako “Laneko jokabide desegokien” aurrean jarduteko 
protokoloa dute, sexu-jazarpeneko, sexuan oinarritutako jazarpeneko eta jazar-
pen psikologikoko egoerak saihesteko. Helburu horrekin, protokoloak, prebeni-
tu beharreko jokabideak definitzen ditu, eta prebentzio horretarako berariazko 
neurriak ezartzen ditu, eta baita jokabide horiek jasan dituztenek egin ditzake-
ten salaketak edo erreklamazioak bideratzeko neurriak ere.
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Globalizazioaren eta aurrerapen tek-
nologikoaren eta digitalaren ondo-
rioz enpresak etengabe eraldatzen 
ari direla jakinda, barne komunika-
zioko politika egokia izatea gero eta 
faktore erabakigarriagoa da enpresen 

  BARNE KOMUNIKAZIOA

kudeaketan. Horrek, antolaketa-hel-
buruak lortzen eta pertsonen kon-
promiso eta motibazio handiagoa 
lortzen laguntzen du. Horregatik, era-
kundearen barruan garatzeko lanean 
ari da, hainbat ekimenen bidez.

l   Zurekin eta E-KomuNNIKA 
barne argitalpenak

Zurekin barne aldizkariak 
2018an ere erakundearen jar-
duera eta proiektuen berri 
eman die hilero IMQ Talde-
ko langileei. E-KomuNNIKA 
aldizkaria du osagarri; IMQ 
kliniketako pertsonei zuzen-
duta dago, eta helburu bera 
du: izaera partaidea duen ko-
munikazio tresna bat ematea. 
Gainera, Igurcok hiru hilean 
behin egiten duen newslette-
rra ere badago.

l  IMQ Gosariak 

IMQ Gosariak, arrakasta han-
diko ekimena da, langileen 
galdera, zalantza eta iradoki-
zunei gertutik eta zabal eran-
tzuteko. 2019an, 6 topaketa 
gehigarri egin dira, 90 partai-
derekin eta 10etik 9,2ko batez 
besteko balorazioarekin. Haie-
tan, langileentzako oso inte-
resgarriak diren hainbat gai 
landu dira: enpresaren egoera, 
proiektuak, lehia eta kudea-
keta erronkak, komunikazioa, 
barne sustapenerako aukerak, 
lidergoa, bezeroaren garran-
tzia, etab.

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

l  Intranet Konekta2

IMQ Taldearen Konekta2 intra-
netak gizarte sare malguaren 
eredu izan nahi du, informa-
zioaren zirkulazioa hobetzeko 
eta taldeko langileen artean 
harreman eta partaidetza fluxu 
berriak sortzeko.

IMQ osatzen dutenen arteko ha-
rremana erraztea, berrikuntza, 
prestakuntza eta jakintza gara-
tzea, eta baita partaidetza senti-
mendua, efizientzia eta asebete-
tzea handitzen duten kultura eta 
balio partekatuak ere, dira, bes-
teak beste, tresna kolaboratibo 
garrantzitsu honen helburuak.

l  Gabonetako ekitaldia 

Langileen komunikazioa, par-
taidetza eta partaidetza sen-
timendua bultzatzen duten 
beste ekimen batzuk urte-
ro Gabonetan ospatzen di-
ren ekitaldiak dira, taldearen 
hainbat sozietatetan. Enpre-
saren emaitzak eta erronkak 
jakinarazten dira, eta euren 
jardun onarengatik eta enpre-
sarekin duten konpromisoa-
rengatik nabarmendu diren 
pertsonak aintzatesten dira.
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Giza eskubideak

1. printzipioa - “Nazioartean aldarrikatutako giza  
eskubideak babestea eta zaintzea”

2. printzipioa - “Giza eskubideen urraketaren konplize  
ez izatea”

Lan-arauak

3. printzipioa - “Elkartzeko askatasuna eta negoziazio 
kolektiborako eskubideen aintzatespena errespetatzea”

4. printzipioa - “Derrigorrezko eta behartuta egindako  
lan-mota guztiak deuseztatzea babestea”

5. printzipioa - ”Haurren lana errotik kentzeari babesa ematea”

6. printzipioa - “Enpleguan eta okupazioan jarduera 
diskriminatzaileak deuseztatzeko babesa ematea”

Ingurumena

7. printzipioa - “Ingurumen-erronken aurrean ikuspegi 
prebentiboa babestea”

8. printzipioa - “Ingurumen-ardura handiagoa izatea  
sustatzen duten ekimenak bultzatzea”

9. printzipioa - “Ingurumena kaltetzen ez duten  
teknologien garapena eta hedapena sustatzea”

Gardentasuna

10. printzipioa - “Edozein ustelkeria-motari aurre ematea,  
baita estortsioari eta eroskeriari ere”
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Gizartearekin eta pertsonekin dugun 
inplikazioa, komunitatearen garapen 
sozioekonomikoari egiten diogun 
ekarpena, osasuna eta ongizate oro-
korra, eta ingurumena babesteko eta 
zaintzeko egiten dugun esfortzua, 
gure gizarte erantzukizun korpora-
tiboa gero eta bokazio, energia eta 
bultzada handiagoarekin etengabe 
haztean jartzen dugun ahaleginean 
islatzen dira.

Gizarte Erantzukizun arduratsuaren 
bokazioaren ildotik, IMQ Taldeak 
2017ko abenduan Nazio Batuen 
Mundu Itunarekin bat egin zuen, gi-
zarte erantzukizunari buruzko mun-
duko enpresen borondatezko eki-
menik handienarekin, alegia.

Itunari atxikitzen gatzaizkionez, ku-
deaketa etikoaren eta arduratsuaren 
10 printzipio betetzen direla zain-
tzen jarraitzen dugu.

Komunitatearekin konpromisoa

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA

Grupo IMQ
C/ Máximo Aguirre, 18 bis
48011 ,  Vizcaya.

Madrid,  13 de Marzo de 2019
A través del presente escrito confirmamos que  Grupo IMQ  con CIF  A95274478  es entidad signatorydel Pacto Mundial desde 06 de Diciembre de 2017.
Por lo tanto, se reconoce el compromiso de  Grupo IMQ  con los 10 Principios del Pacto Mundial en lasáreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.Este compromiso deberá ser  comunicado a sus grupos de interés y reflejado en el  Informe deProgreso que deben presentar anualmente informando de los progresos realizados en la implantaciónde los 10 Principios.

Este certificado dejará de ser válido si la entidad  Grupo IMQ  no cumple con su compromiso depresentar el Informe de Progreso y es declarada inactiva por el Pacto Mundial.
Por último, le recordamos que el personal de la Red Española del Pacto Mundial está a su disposiciónpara ayudarle y asesorarle como nuevo miembro de la iniciativa.
Un cordial saludo,

Dª Elisabet de Nadal ClanchetSecretaria GeneralRed Española del Pacto Mundial
P.P.

www.pactomundial.orgTeléfono: 91 745 24 14
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GIH

Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) gizateriaren erronka unibertsalei au-
rre egiteko, ingurumena babesteko eta arazo sozioekonomikoak konpontze-
ko ezarri ziren. Nazioarteko gizarteak 2030. urterako bete behar dituen 17 
helburuk eta 169 jomuga zehatzek osatzen dituzte GIHak.

Munduko pobreziari amaiera emateaz gain, hauek ere jasotzen dira GIHetan, 
besteak beste:

l   gosea desagerraraztea

l   elikagaien segurtasuna lortzea

l   bizitza osasuntsua bermatzea

l   kalitatezko hezkuntza bermatzea

l  genero-berdintasuna lortzea

l  uraren eskuragarritasuna ziurtatzea

l  energiaren eskuragarritasuna ziurtatzea

l  hazkunde ekonomiko iraunkorra sustatzea

l  klimaren aldaketaren aurkako premiazko neurriak hartzea

l  bakea sustatzea eta justiziarako sarbidea erraztea

IMQ Taldeak Garapen Iraunkorreko Helburuekin duen konpromisotik eta Na-
zio 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.
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Bizitza ohitura osasungarriak prak-
tikatzea eta prebentzioa funtsez-
koak dira gaixotasun jakin batzuk 
atzeratzeko edo ez agertzeko eta 
sendatze eta biziraupen tasan 
eragina duen detekzio goiztiarra 
errazteko. 

IMQn badakigu hori, eta denbora da-
ramagu intzidentzia handiena du-
ten gaixotasunei eta proba diagnos-
tiko ohikoenei buruzko dibulgazio 
sanitarioko programak egiten, pre-
bentzioa eta bizitza ohitura osasun-
garriak sustatuz, komunikabideen, 

  PREBENTZIOA ETA BIZITZA OHITURA OSASUNGARRIAK 
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gure blogen eta sare sozialen bidez 
dibulgazio-lan handia eginez.

Gure taldeko osasun-profesionalen 
lankidetzari esker, hainbat afek-
ziori buruzko ikuspegi globaletik 
eta adinaren eta sexuaren arabera 
beharrezkoak diren kontroletatik 
biztanleriarengan eragin handia 
duten patologia zehatzei buruz-
ko “osasun-pilulak” osatzera ebo-
luzionatu duten ekimen espezifi-
koak garatu ditugu. Bularreko edo 
zerbixeko minbiziaren sintomak 
eta faktoreak identifikatzea, pros-

tatako minbiziaren eta koloneko 
minbiziaren profil ohikoenak edo 
bihotz-hodietako osasun ona zelan 
eduki eta zelan mantendu jakitea 
dira sortutako piluletako batzuk.

Osasunaren zaintzaren aldeko 
proiektu hori IMQren, canalsalud.
imq.es/ eta canalmujer.imq.es/ blo-
getan ere aurki daiteke, eta baita 
Gaztea kanalean ere, espezialista 
handiek bermatutako aholkuekin 
gure osasunari buruz gehiago ja-
kiten, zaintzen eta prebenitzen la-
guntzeko, hain zuzen ere.
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OSASUNA

•  PROSTATAKO MINBIZIAREN DIZIPLINA ANITZEKO VI. BILERA
•  MIN KRONIKOA ETA FIBROMIALGIA PROGRAMA
•  BILBOKO MEDIKUNTZA ZIENTZIEN AKADEMIAREN  
XV. HUMANITATE ASTEA

•  ASISTENTZIA KALITATEAREN ESPAINIAKO ELKARTEAREN 
(SECA) XXXVII. KONGRESUA

•  ATE IREKIEN JARDUNALDIA IMQ ZORROTZAURRE 
KLINIKAN

•  ONCOINTERCLUSTERING JARDUNALDIA (BASQUE 
HEALTH CLUSTER)

•  BIND 4.0 JARDUNALDIA (SPRI)
•  OSASUNAREN ESPARRUAN SORTZEN ARI DIREN 
KUTSATZAILEEI BURUZKO JARDUNALDIA (ACLIMA)

•  INNOVMEDICA ALLIANCE-REN WORKSHOP 
5. JARDUNALDIA, POCTEFA COMPETITIV ‘EKO 
PROGRAMAREN BARRUAN

IMQko PROFESIONALEK PARTE HARTU DUTEN JARDUNALDIAK ETA KONGRESUAK

SECA 2019 KONGRESUA 

•  KALITATE ETA SEGURTASUN 
KLINIKOA EBAKUNTZA-GELADUN 
POLIKONSULTORIOAN (IMQ ZURRIOLA)

•  SAN MAMESEK ASISTENTZIA-
SEGURTASUNAREN LIGAN JARRAITZEN 
DU

•  IMQ ZENTRO SOZIOSANITARIO BATEN 
GIZATASUN EREDUA

•  PAZIENTEAREN SEGURTASUNERAKO 
ARRISKUEN KUDEAKETA EGIAZTATZEKO 
PROZESUA ZENTRO SOZIOSANITARIO 
BATEAN

•  EGOILIARREN ETA SENIDEEN ARTEKO 
BIDEOKONFERENTZIA, FAMILIAREN 
HARREMANA ETA LAGUNTZA AHALIK ETA 
GEHIEN ERRAZTEKO 

•  AMETSON PROIEKTUA ZENTRO 
SOZIOSANITARIO BATEAN

•  DUNA, EGOILIARRENTZAKO TXAKUR 
TERAPEUTIKOA

•  IMQ KLINIKETAKO BERRIKUNTZA-EREDUA: 
BIKAINTASUNERANTZ AURRERA EGITEKO 
TRESNA

•  JOINT COMMISSION INTERNATIONAL: 
BERRIRO IKUSIKO DUGU ELKAR

•  ZIU PROIEKTUA: ZAINTZA 
INTENTSIBOETAKO LAGUNTZA 
HUMANIZATZEA

•  EBAKUNTZA-GELARA AUTOZ JOATEA

•  JAIOTZAREN BIDAIA

•  APP BAT PAZIENTEAREN BIDAIAN, 
INFORMAZIOAREN MIN-PUNTUAK 
MURRIZTUZ

•  GAITASUNEN ARABERAKO KUDEAKETA 
ETA TALENTUAREN MAPAK. ESPERIENTZIA 
IMQ ZORROTZAURRE KLINIKAN

•  IMQ KLINIKETAKO AMETSON PROIEKTUA

ADINEKO PERTSONENGANAKO ARRETA 

•  ZAHARTZAROAREN XVIII. KONGRESUA. GERIATRIA  
ETA GERONTOLOGIAKO EUSKAL ELKARTEA

• COLLOQUE NATIONAL RÉSANTÉ VOUS
•  EUSKADIKO LARRIALDIEI  ETA EMERGENTZIEI BURUZKO 
XXIV. JARDUNALDIAK

•  ARRETA ARINGARRI INTEGRALEKO I. JARDUNALDIA

LANEKO PREBENTZIOA ETA OSASUNA  

•  “LANEKO ONGIZATEA. OSASUN-SORTZAILEA” 
JARDUNALDIA

•  “ARRISKU PSIKOSOZIALAK LAN-EREMUAN. INPLIKAZIO 
LEGALAK ETA EGUNGO EGOERA” JARDUNALDIA
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l   Lankidetza akordio nagusiak

  IRAKASKUNTZA ETA IKERKETA

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

IMQ, berrikuntza irekiko INNOLAB Bilbao plataformaren bazkide bihurtu da. Plataforma horrek Adimen artifiziala, Data Analytics, Machine 
Learning edo Blockchain teknologia digitalean espezializatuta dago. Partaidetza horrek, teknologiaren ikuspegitik aurreratuak diren soluzio 
eraldatzaileei dagokienez erreferenteak izaten lagunduko duten erronka estrategiko berriei ekiteko soluzio berritzaileak sortzeko eta tekno-
logia-berrikuntzako ekosistema sortzeko aukera ematen du, besteak beste.

IMQ Taldeak Bilboko Zientzia Medikoen Akademiarekin duen akordioa ere berritu du 2019an. Akordio horren bitartez, gizarte arloko ekital-
di garrantzitsuenetako batzuk babestu ditu, osasunari eta prebentzioari buruzko hitzaldiak barne hartzen dituen Gizarte Zientzien Astea, 
besteak beste.

IMQ klinikek lankidetzan dihardute EHUrekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta beste prestakuntza zentro batzuekin, Zientzia Erradiolo-
gikoen Lanbide Heziketako Zentroa, Repelega Institutua, S. Jorge Zaragoza, CIFB Bidebieta LHII, Fadura Institutua, San Jose de Calasanz, 
CPES CESA BHIP, María Inmaculada, Bagabiltza, Almi, Paula Jozefa Safárika v Kosiciach, Madrilgo CEU San Pablo, Valentziako Unibertsitate 
Katolikoa, Errioxako Unibertsitatearekin… besteak beste.

2019an, praktiketako 106 ikaslek hartu dute parte praktika proiektu horretan. Ikasle horien artean arlo hauetakoak egon dira: erradioterapiako 
eta dosimetria klinikokoak, erizaintzako laguntzaileak, medikuntzako gradukoak, administrazioa eta finantzak, osasun dokumentazioko eta 
administrazioko teknikariak, farmaziako laguntzaileak, ospitaleko farmazia, psikologiako gradukoak eta Osasun Kudeaketako masterrekoak.

Azkenik, IMQ Igurco EHUrekin eta Deustuko Unibertsitatearekin elkarlanean aritu da hainbat masterretan klaseak emateko: Zahartze osa-
suntsua eta bizitza kalitatea, Zainketa aringarrietako arreta integrala eta Gerontologia.

2015az geroztik egiten da Zorrotzaurre IMQ Klinikan ate irekien ekimen hori, Novia Salcedo fundazioarekin, Txorierriko Zerbitzuen Manko-
munitateko Gazteria Sailarekin eta Bizkaiko hainbat ikastetxerekin lankidetzan, eta batxilergoko lehenengo ikasturteko ikasleei zuzenduta 
egon ohi da. Esperientzia hori abian jarri zenetik, 290 ikaslek izan dute ospitale baten barne-funtzionamendua eta ospitale batean lan egi-
ten duten profesionalen eta espezialisten lana bertatik bertara ezagutzeko aukera.

Dozenaka ikaslek belaunaldien arteko topaketa-proiektu bateratua gauzatu dute IMQ Igurcoren zentroetako eta egoitzetako erabiltzaile 
diren adinekoekin, belaunaldi nagusien eta gazteenen artean baliabideak eta ikaskuntza nahita eta etengabe trukatzeko, banakako eta gi-
zarte onurak lortzeko. Horien artean aipatzekoak dira Arte Ederretako Unibertsitatearekin egin den “Ikaskuntza-topaketak” programa, Urban 
Knitting proiektua (artilezko kakorratza), sukaldaritza-tailerrak eta belaunaldi arteko abesbatzak.

Belaunaldien arteko 
topaketa IMQ Igurcoko 
adinekoekin

Ikasleen bisita 
Zorrotzaurreko  
IMQ Klinikara

Lankidetza  
EHU-UPVrekin,  
Deustuko 
Unibertsitatearekin 
eta beste ikastetxe 
batzuekin 

Zientzia Medikoen 
Akademia

IMQ, INNOLAB Bilbaoko 
bazkide sarean sartu da

FIK, bizitza hoberako 
teknologia FIK
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Kirola egiten laguntzea konstante bat izan da gure ibilbidean. Horregatik, IMQ 
Taldeak Euskadiko klub eta fundazio garrantzitsuenetako batzuen aseguru-etxe 
mediko ofiziala izaten jarraitzen du.

Kirolaren aldeko apustua egiten dugu, elite profesionalekoa zein oinarrizkoa, eta, 
aldi berean, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat kirol-erakundek etorkizune-
ko belaunaldien osasuna sustatzeko egiten dituzten jarduera ugarien alde egi-
ten dugu.

Horrela, euskal talde bakoitza bere kirol-helburuak lortzera bultzatzen dugu, eta, 
aldi berean, kirola berme osoz egiten laguntzen diegu. Betiere IMQ Taldeak es-
pezialisten eta osasun-azpiegitura zabalaren bidez kirolarien eskura jartzen di-
tuen aholkularitza integralean eta arreta pertsonalizatuan oinarritutako osasun
-laguntza eskaintzeko premisarekin.

Horrela, euskal futbol eta saskibaloi klub nagusien alde egiten ari den apustu 
sendoari eusten zaio: Athletic Club, Bilbao Basket, Baskonia, Deportivo Alaves, 
Gipuzkoa Basket, Eibar Kirol Elkartea eta Real Sociedad.

l   IMQ Taldea, Euskadiko kirol klub nagusietako aseguru mediko ofiziala

  KIROLA ETA OSASUNA 
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Beste kirol-lankidetza batzuk

• Esmaspadel Kluba
• Gernika Futbol Kluba
• Gernika Rugby Taldea
• Punta Galea
• Kaiku

Kirol-azterketa medikoak

Euskal kirol-klub nagusietako eta lehen taldeko jokalari guztiek eta fitxake-
ta berriek goi-mailako osasun-azterketa egin dute, IMQ Taldeko kirol-me-
dikuntzako zentroetako profesionalen eskutik. Hori guztia, izan ditzaketen 
lesioei aurrea hartzeko eta kirol errendimendua hobetzeko.

• Donostiarra
• Itxasoko ama
• Isuntza
• Bizkaia Bizkaialde Fundazioa
• Kirolgi Fundazioa

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Prebentzioaren aldeko apustua lasterketetan

IMQren erronka Behobia-Donostia lasterketarako

Aurten ere, zortzigarren urtez jarraian, IMQk eta Fortuna Kirol Klubak bat 
egin dute gizartea kontzientziatzeko prebentzioaren eta kirol jardunbide 
egokien garrantziaren inguruan. Horrela, konpainiak Behobia-Donostia las-
terketa ezagunean parte hartu du, eta 30.000 partaide baino gehiagori ki-
rol-medikuntzako bere edozein zentrotan osasun-azterketa egiteko aukera 
eman die.

Enpresen Lasterketaren babesle ofiziala hiru lurraldeetan

IMQ Taldea izan da Enpresa Lasterketaren hamabigarren, hemezortziga-
rren eta bigarren edizioen babesle ofiziala Donostian, Gasteizen eta Bilbon, 
hurrenez hurren.

Hiru lasterketek berezitasun bat dute: taldekako atletismo-probak dira, eta 
korrikalariak enpresetako langileak dira. Guztiek urtero gero eta partaidetza 
handiagoa dute, eta helburu nagusiak talde-espiritua sendotzea eta partai-
deen artean ohitura osasungarriak sustatzea dira.

Korrikalari talde batzuk lasterketarako prestatu ziren aurretik IMQk anto-
latutako entrenamendu saioetara joanez. Horiek guztiek hiru lehiaketetan 
parte hartu zuten, eta beraien gainditze gaitasuna eta laguntasuna erakus-
teko aukera izan zuten, ibilbidean zehar marea urdina eta zuria bat. Gai-
nera, IMQk berriro irabazi zuen Bilboko Enpresa Lasterketako partaidetza 
nagusiaren saria.

Beste lasterketa batzuk 

• Bilboko Nazioarteko XIV.
• Milia– Emakumeen Itsas Milia
• Bilbao Night Marathon

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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l   Kultura-erakundeei laguntzen diegu 

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

• ABAO-OLBE
• Guggenheim Museoa Fundazioa
• Bilboko Koral Elkartea
• Donostiako Orfeoia
• Bilboko Itsasadarra Portua Fundazioa
• Ibilaldia
• Ramón Rubial Fundazioa

l   IMQ Solidarioa: haurren garapenerako eta osasunerako laguntza

IMQ 2006tik ari da UNICEF Euskadirekin batera garapen bidean dauden herrial-
deetako haurren eskubideen alde lanean, 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 la-
guntzen jarrai dezan. Lankidetza horri esker, IMQk 394.000 euro baino gehiago 
eman dizkio UNICEFi urte hauetan.

Bildutako zenbatekoak, batez ere, honetara bideratzen dira: hezkuntzara, osasu-
nera, indarkeriaren eta esplotazioaren kontra haurrak babestera, hiesari aurrea 
hartzera eta munduko haurren eskubideen aldeko aliantzak eta politika publi-
koak martxan jartzera. 

l   Adinekoen inguruko lankidetza solidarioak

IMQ Igurcoren egoitzek hainbat lankidetza dituzte elkartasunaren eremuan, 
besteak beste: hamabost egunean behin gizarte-bazterketan dauden adine-
koen eta gazte migratzaileen artean egiten den “Zaporeen mundua” programa, 
plater tipikoak elkarrekin egiteko eta ondoren dastatzeko, eta sendabelarren 
masterclass-a hiri-baratze batean, Sortarazi Elkartearekin lankidetzan, gizarte 
bazterketa egoeran dauden gizon eta emakumeen garapen integrala sustatze-
ko eta laguntzeko sortutakoa.

  KULTURARI BABESA   ELKARTASUNA IMQREN ESKUTIK 

20.633 € bildu eta IMQ Solidarioko  
570 bezero 2019an.

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

Hori dela eta, 2019an, 8Mra atxiki ginen, eta kontzentrazioak egin genituen gure 
lantoki guztietan, efemeridea ospatzeko. Gainera, egun horretan bertan, ema-
kumeen osasuna babestera eta zaintzera berariaz bideratutako gure Emakume 
Kanala blog berria abiarazi genuen. Gure klinikek hainbat ekimen gauzatzen di-
tuzte aspaldidanik ildo horretan, berdintasun-planen eskutik:

Emakundek eta IMQk pazienteak, ikasleak eta bizilagunak  
sentsibilizatzen dituzte genero indarkeriaren aurrean

Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunarekin 
bat eginez, Emakundek-Emakumearen Euskal Erakundeak eta IMQko Zorro-
tzaurre eta Vírgen Blanca klinikek sentsibilizazio-jardunaldia egin zuten, klini-
karen kanpoaldean zegoen informazio-autobus libre eta doakoan, herritar guz-
tientzat. Emakunderen autobuseko ate irekien jardunaldia hainbat ekimenen 
amaiera izan zen. Ekimen horien artean aipatzekoa da IMQ kliniken barruan 
profesionalak, erabiltzaileak eta senideak efemeride horri buruz informatzeko 
eta sentsibilizatzeko, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdinta-
suna lortzeko lan egiteak duen garrantziari buruzko poster bat egin zela.

2019ko Berdintasunerako Foroa

IMQ kliniketako Berdintasun Batzordeak Emakunderen 2019ko Berdinta-
sunerako Foroaren inaugurazio-jardunaldian parte hartu zuen, eta ekimen 
horretarako IMQko Zorrotzaurre eta Vírgen Blanca kliniken jarduerak gene-
ro-ikuspegitik azaltzeko bideoa egin zen. “Nik erabakiko dut nor naizen” le-
loa aukeratu zen 2019ko Berdintasunerako Fororako. Gune anitza eta irekia 
izan nahi du, genero-mugarik gabeko etorkizuna askatasunez eta berdinta-
sunean erabakitzeko eskubideari buruz hausnartzeko, eta emakumeen eta 
nesken ahalduntzea babesteko balio duena.

  BERDINTASUNAREN

l   Berdintasunaren aldeko beste ekimen batzuk

Mujer Siglo XXI Elkarteak ematen dituen Bilbotarrak  
sarietako bat jaso du IMQk

Mujer Siglo XXI. elkarteak bere Bilbotarrak sarien barruan ematen duen Go-
zua saria ere jaso zuen IMQk. Sari banaketa azaroan egin zen, Sociedad 
Bilbaínaren instalazioetan, eta hainbat pertsona ospetsu izan ziren bertan, 
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua eta Enplegu eta Gizarte politiketako 
sailburua, besteak beste.

 Emakume Enpresari eta Profesionalen Elkarteak, Mujer Siglo XXI, elkarte-
kideen helburu profesionalak eta pertsonalak lortzera bideratutako zerbi-
tzuak eskaintzen ditu, Bizkaiko mila emakume profesional eta zuzendari-
tza taldeetako kide baino gehiago biltzen baititu.

IMQ Prebentzioren sexu-jazarpenaren kodea

Emakumeen aurkako lan-arloko jazarpenari ere aurre egiteko asmoz, IMQ 
Prebentzioa erakundeak sexu-jazarpenaren aurkako kodea gauzatu du. 
Kode hori doan dago eskuragarri Interneten, eta bezeroen eta langileen 
artean zabaldu da.

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA
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IMQ Taldeak harreman estua du gizarte, ekonomia, kultura eta kirol alorretako erakunde askorekin, lankidetza-hitzarmenen bitartez, edo elkartekide gisa: horien ar-
tean, hauek nabarmentzekoak dira: 

  KANPOKO KOLABORAZIOAK

BALIOA SORTZEAREKIN KONPROMISOA
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• UPV/EHU
• MIKELDI IKASKETA ZENTROA
• SOMORROSTROKO PRESTAKUNTZA ZENTROA
• APA- ISTRIPUEN PREBENTZIORAKO ELKARTEA
• FORMETAL FUNDAZIOA
• AVECAI
• ADEGI
• SEA ARABAKO ENPRESARIEN ELKARTEA
• ASPREN (KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUEN ELKARTEA)
• APD
• ASPA BIZKAIA (KANPOKO PREBENTZIO ZERBITZUEN ELKARTEA)
• BASQUE HEALTH CLUSTER ELKARTEA
•  IDIS: OSASUNAREN GARAPENERAKO ETA INTEGRAZIORAKO INSTITUTUA 
FUNDAZIOA

• TECNALIA RESEACH & INNOVATION FUNDAZIOA (PATRONATUA)
• TECNALIA RESEACH & INNOVATION FUNDAZIOA – OSASUN SAILA
• ICEA
• AECC: MINBIZIAREN KONTRAKO ESPAINIAKO ELKARTEA
• ANDADE: ANPUTATUTAKO PAZIENTEEN ESPAINIAKO ELKARTEA
• EUSKALIT
• DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
• ALEMANIAKO UNIBERTSITATEAK (ARBEIT + LEBEN ERAKUNDEA / HANBURGO)
• PRAGAKO UNIBERTSITATEA
• DEUSTO BUSINESS SCHOOL HEALTH
• NAFARROAKO UNIBERTSITATEA, DIETETIKA ETA NUTRIZIO FAKULTATEA

ELKARTEAK ETA INSTITUZIOAK 

•  NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA, FISIOTERAPIA UNIBERTSITATE 
ESKOLA

•  BARTZELONAKO RAMÓN LLUL UNIBERTSITATEA, FISIOTERAPIA 
UNIBERTSITATE ESKOLA

• BLANQUERNAKO UNIBERTSITATEA, FISIOTERAPIA UNIBERTSITATE ESKOLA
•  MATIA INGEMA FUNDAZIOA. DONOSTIA. GERONTOLOGIA ETA 
PSIKOGERIATRIA ESPEZIALIZAZIO MASTERRA

• ZORROAGA ERRESIDENTZIA FUNDAZIOA. DONOSTIA
• AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA. INEM
• KARRERA BERRIEN  EUSKAL INSTITUTUA
• LANBIDE HASTAPENEKO IKASTETXEA. ARRATIA-AMOREBIETA
• BBK GAZTE LANBIDEAN FUNDAZIOA
• DURANGALDEKO BEHARGINTZA
• BAGABILTZA
• CPES GURUTZE GORRIA
• EMAKUMEAREN SUSTAPENERAKO BIZKAIKO ZENTROA FUNDAZIOA
• EDE FUNDAZIOA
• FRAY JUAN DE ZUMARRAGA INSTITUTUA. DURANGO
•  BILBOKO UDALAREN KONTSEILU ZIBIKOA 
• ZABALTZEN- SARTU FUNDAZIOA. DURANGO
• MENDIKOI NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTUA. DERIO
• URBI BIGARREN HEZKUNTZA INSTITUTUA. BASAURI
• ZORNOTZA URRITXE LHZI
• BILBO BASURTU ESI
• BARRUALDE GALDAKAO ESI
• SANTA MARINA OSPITALEA
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• ATHLETIC CLUB -ATHLETIC CLUB FUNDAZIOA

• REAL SOCIEDAD - REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA

• DEPORTIVO ALAVES - 5 + 11 FUNDAZIOA

• S.D EIBAR

• BILBAO BASKET FUNDAZIOA

• GIPUZKOA BASKET

• BASKONIA - 5+11 FUNDAZIOA

• FORTUNA KIROL KLUBA

• KAIKU ARRAUN KIROL ELKARTEA

• ITXASOKO AMA ARRAUN KIROL ELKARTEA

• DONOSTIAKO ARRAUN KIROL ELKARTEA - KAIARRIBA

• ISUNTZA ARRAUN KIROL ELKARTEA

• DONOSTIAKO ENPRESA LASTERKETA 

• BIZKAIKO ENPRESA LASTERKETA 

• GASTEIZKO ENPRESA LASTERKETA 

• BILBAO ATLETISMO SANTUTXU - NAZIOARTEKO MILIA

• BILBAO NIGHT MARATHON

• GERNIKA RUGBY TALDEA

• GERNIKA CLUB KIROL-ELKARTEA

• BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA

• CD GETXO

• PUNTA GALEA TXIRRINDULARI ELKARTEA

• KIROLGI FUNDAZIOA

• BRIDGESTONE BIZIKLETADA SOLIDARIOA 

• KIROLETA

• KIROLAREN EL CORREO SARIAK

• DEIA KIROL GALA

BABESAK ETA LANKIDETZAK 

• ESMASPADEL

• ALEX TXIKON

• GAIZKA ASEGINOLAZA- AVENTURA CANADÁ

• OLBE ABAO

• RAMÓN RUBIAL FUNDAZIOA

• IBILALDIA

• DONOSTIAKO ORFEOIA

• BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA FUNDAZIOA

• GUGGENHEIM

• BILBOKO KORAL ELKARTEA

• BIZKAIKO ARTE-ELKARTEA

• UNICEF

• BEGIRADA SOLIDARIOA FUNDAZIOA

• PEQUEÑO DESEO FUNDAZIOA

• AVEDIS DONAVEDIAN FUNDAZIOA

• ESNE-TANTA

• UROLOGIA BILTZARRA

• MEDIKUNTZA ZIENTZIEN AKADEMIA

• NAZIO BATUEN MUNDUKO ITUNA

• RETINOSIS PIGMENTARIO ELKARTEA

• LOAREN BATASUNAREN BILTZARRA

• FECA BILTZARRA

• BILBAPP KONGRESUA

• KID ‘S CAR GREENPOWER

• ODOL-EMAILEEN ELKARTEA

• HARTUTAKO KALTE ZEREBRALAREN ELKARTEA



Ingurunea zaintzea helburu kolektiboa da, 
eta IMQ Taldeak ere erantzukizun proaktiboa 
du helburu horrekin, oraina ez ezik, 
etorkizuna ere zaindu behar delako. 

INGURUMENAREN  
JASANGARRITASUNEAN 
AURRERA EGINEZ
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Ingurunearen zaintzan eta babesean duen konpromisoaren barruan, IMQ Tal-
deak, energia aurreztera, baliabide naturalen erabilera zentzuzkoa eta eragin-
korra egitera, klimaren aldaketa eta karbono aztarna murriztera… bideratutako 
ingurumenaren iraunkortasuna hobetzeko hainbat ekimen lantzen ditu, gure 
erakundeko pertsonak kontzientziatzeko ekimenak sustatzeaz gain. 

Enpresa gisa eta osasungarria eta jasangarria izatea nahi duen gizarteko kide 
gisa hartzen du konpromiso hori Taldeak, gaur egungo eta etorkizuneko belau-
naldiekiko erantzukizunezko oinarrizko helburuarekin.

Helburu horrekin, IMQ Taldeak bere ingurumen politikaren barnean sartu ditu 
konpainia barruan dauden elkarte eta pertsona guztiak, ingurumenaren kudea-
ketan gidatzeko, adostuta dauden ingurumen printzipioetatik abiatuz. 

INGURUNEA ZAINDUZ

  Gure jendearen artean kontzientziazioa sustatzea 

IMQ Taldeak 2019an gauzatutako ekimen baten helburua pertsonen sentsibi-
lizazioa 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 bota-
tzeko materialak bereiztea, plastikozko hondakinak bereiztea edo plastikozko 
ontziak gutxiago erabiltzeko ekintzak, besteak beste.

Gure jardueraren ezaugarriak direla eta, uste dugu jarduera horrek ez duela arris-
kurik gure inguruneko ingurumenean inpaktu kaltegarririk sortzeko; gainera, 
IMQ Taldea osatzen duten negozio-unitateek ez dute ingurumen jarduketetara-
ko zuzkidurarik egiteko legezko inolako betebeharrik.

  Ekonomia Zirkularra. Elikagaiak alperrik galtzea saihesten saiatzen gara

Pazientearen segurtasunaren ikuspuntutik, eta janariaren erabilera arrazionale-
tik 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. 

  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 inguru-
men arrisku esanguratsurik.

- 2019ko Iraunkortasun Memoria
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IMQ S.A de Seguros y reaseguros, 
(IMQ Aseguruak), sozietateak ISO 
14001 ziurtagiria lortu zuen lehenen-
goz 2019an, 2015ean lehen pausoak 
eman zituen erakundean inguru-
men kudeaketako sistema bat ezar-
tzea balioztatuz.

  Ingurumena Zaintzeko 
baliabideetan inbertitzea

2019an, IMQ Aseguruakek 48.337 eu-
roko inbertsioa egin du ingurumen 
arloko kudeaketa indartzeko. Horren 
barruan sartzen dira ekitaldiko hon-
dakinen kudeaketa, prebentziozko 
mantentze-lanak, bezeroen artxiboa 
digitalizatu ondoren papera ezaba-
tzea eta auditoretzen eta ziurtagi-
rien kostua.

INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMA IMQ ASEGURUETAN

- 2019ko Iraunkortasun Memoria

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.

Gure konpromisoa

Ingurumen 
alorrean indarrean 
dauden legedia eta 
arautegia betetzea

Baliabideak arrazoiz 
erabiltzea eta 

ingurumen eraginak  
eta hondakinen 

sorkuntza murriztea

Gure  
instalazioetan  

ahalik eta teknologia 
garbienak eta 

eraginkorrenak 
aplikatzea, ekonomiaren 

ikuspegitik  
bideragarriak  

badira

Erakundean 
ingurumen 

babesari buruzko 
sentsibilizazioa eta 

kontzientziazioa 
sustatzea

Ingurumen 
erantzukizuna 

sustatzea 
Gizartean eta gure 

pertsonengan

Etengabeko 
hobekuntza 

programak aplikatzea 
eta ingurumen 

alorreko helburuak 
eta helmugak 

ezartzea

Ingurumen  
Kudeaketa Sistema 
IMQren estrategia 

korporatiboan sartzea
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2019rako 3 ingurumen helburu planteatu dira IMQ Aseguruetan:

Horietatik 2 arrakastaz lortu dira. %23 ur botila gutxiago kontsumitu da, eta 
%79 plastikozko edalontzi gutxiago. Paperaren kasuan, 2018an baino %6 gu-
txiago erabili da inprimatzeko.

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

 2018 2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK) 45.500 9.600

UR MINERAL BOTILAK 1,5L (UNITATEAK) 2.022 1.557

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK) 184 185

PAPER ZURIA (KG) 10.401 9.784

TONERRAK (UNITATEAK) 438 238

INTSUMO BIRZIKLATUAK 0 0

PRODUKTU BERRERABILIAK  
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK 0 0

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK 2018 2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN  
HONDAKIN ARRISKUTSUAK

EKIPO ELEKTRONIKOAK 80 440

FLUORESZENTEAK 196 185

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK  

EDUKIONTZI KUTSATUAK 0

TONERRAK 220 238

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK 0 0

BAZTERTUTAKO BOTIKAK 0 0

HONDAKIN ZITOSTATIKOAK 0 0

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

NAHASKETAK  

PAPERA/KARTOIA 7.754 17.450

(*) 2019ko paper-hondakinak: 11.435 kg paper, digitalizazioaren 
ondorioz bezero-fitxategia suntsitzeari dagozkio. 

Paper zuriaren kontsumoa murriztea

Plastikozko edalontzien eta botilen kontsumoa murriztea

Bezero berriei ongietorria egiteko paperezko pack-a kentzea

  MATERIALEN KONTSUMOA   HONDAKINEN KUDEAKETA
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Jakinda erakundeak gehien erabil-
tzen duen baliabidea energia dela, 
2017an, Energia Auditoretza egin 
zen bulego guztietan: Bilboko, Do-
nostiako, Gasteizko, Getxoko eta Ger-
nikako bulegoetan (Zorrotzaurre eta 
Virgen Blanca kliniketako bulegoek 
Ingurumena Kudeatzeko Sistema 
propioak dituzte); auditoretza har-
tan bulego bakoitzaren energia es-
karia aztertu, eta energia eta dirua 
aurrezteko ezarri beharreko hobe-
kuntzak identifikatu ziren 

Horretarako proposatutako eragin 
handieneko neurria, zeuden argien 
ordez led teknologiakoak jartzea izan 
zen, eta hori 2018an gauzatu zen.
 
2019an, intraneten ingurumen pi-
lulen bidez pertsonak kontzientzia-
tzen jarraitu da, inor ez dagoenean 
argiak eta ordenagailuak itzaltzeko, 
kontsumo elektrikoari eusteko.

ENERGIA KONTSUMOA 2018 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 527.660 528.348

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 4.830 5.172

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) (1) 10.470 10.980

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2) (2) 132,74 132,92

GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (L/M2). BULEGO NAGUSIAK (3) 1,51 1,62

JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (4) 52,45 52,87

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-7,41 %0,13

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-6,67 %7,08

(1)  Barne-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. (2019: 207,7)

UR KONTSUMOA 2018 2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) 
BULEGO NAGUSIAK 810,4 891,48

UR ERAUZKETAK NABARMEN  
ERAGINDAKO UR ITURRIAK EZ EZ

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA EZ EZ

  ENERGIA ERAGINKORTASUNA
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IMQ Aseguruen jarduerak ingurumen eragin esanguratsurik ez badu ere, elektri-
zitate-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 2018 2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA  
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2 38,56 40,70

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2 147,74 147,94

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA 
(GASOLIO KONTSUMOA) (TN/PERTSONA) 0,193 0,196

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M2) 0,037 0,037

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA %-0,50 %5,57

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA %-7,41 %0,13

Zuzeneko isurien intentsitatea kalkulatzeko neurri-unitatea Plantilla ertaina da.  
(2019: 207,7).

Zeharkako isurketen intentsitatea kalkulatzeko neurketa-unitatea Bulegoen m2 dira 
(3975m2)

(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
ibilgailuen erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.

• Isurketa-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro (2017ko datua)
• Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh (Iberdrola SAren 2017ko datua)

Oso ondo baloratzen dugu gure hornitzaileak ingurumenaren aurrean ar-
duratsuak izatea. Urtero egiten den hornitzaileen Ebaluazio ereduaren ba-
rruan, modu positiboan baloratzen da hornitzaileek ingurumena kudea-
tzeko sistema ziurtatua izatea.

2020. urteari begira

Datorren 2020rako helburuen artean, IMQ Aseguruen asmoa hondakinen 
kudeaketa hobetzea (plastikoa eta pilak) eta ongietorri pack-aren ordez 
pixkanaka pack digitala ematea daude (paperaren, tonerren eta plastikoa-
ren kontsumoan sortzen duen eraginaren ondorioz).

Ingurumen eta gizarte eragina  
hornitzaileen ebaluazioan

  ISURKETEN KUDEAKETA
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Kontsulta anitzeko zentroak 2019an sartu ziren, eta, horregatik ingurumen ku-
deaketako prozesuan, ez dago 2018ko neurketarik. 3 zentro sartzen dira; IMQ 
Zurriola, IMQ Amarica eta IMQ Colon.

Kontsulta anitzeko IMQ zentroetako ingurumen kudeaketa

  2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)  3.600

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)  59

PAPER ZURIA (KG)  4.333

TONERRAK (UNITATEAK)  113

INTSUMO BIRZIKLATUAK  

PRODUKTU BERRERABILIAK  
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK  

ENERGIA KONTSUMOA 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 373.539

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO EZ

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

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK  2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK  248

BAZTERTUTAKO BOTIKAK  0

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

PAPERA/KARTOIA  608

M2 neurketa-unitatea: 2.848m2.

UR KONTSUMOA  2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) 
ZURRIOLA + COLON  594,21

UR ERAUZKETAK NABARMEN  
ERAGINDAKO UR ITURRIAK  0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA  0

CO2 ISURKETAK 2019

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

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(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: 0.28 kgCO2e/kwh elektrizitate-kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• M2 neurketa-unitatea: 2.848m2. 

  MATERIALEN KONTSUMOA 

  HONDAKINEN KUDEAKETA

  ENERGIA ERAGINKORTASUNA

  ISURKETEN KUDEAKETA
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(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erre-
gaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh elektrizitate-kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Neurketa-unitatea: batez besteko lantaldea: 89 2019an 

CO2 ISURKETAK 2018 2019

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2 43,41 49,66

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA  
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/PERSONA)  0,558

 2018 2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK) 10 44

PAPER ZURIA (KG) 611,6 710,8

TONERRAK (UNITATEAK) 4 15

  MATERIALEN KONTSUMOA 

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK 2018 2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN  
ARRISKUTSUAK (UNITATEA)

FLUORESZENTEAK 10 43
TONERRAK 4 4

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK (KG) 

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK 58 148

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK (KG) 

PAPERA/KARTOIA 562 573

HONDAKIN ARRISKUTSUEN GARRAIOA (KG) 58 148

  HONDAKINEN KUDEAKETA

 2018 2019 
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 155.052 177.350

  ENERGIA ERAGINKORTASUNA

  ISURKETEN KUDEAKETA

IMQ Hortz-zentroetako ingurumen kudeaketa
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IMQ Zorrotzaurre eta IMQ Virgen 
Blanca kliniketatik ingurumenaren 
aurreko gure konpromisoaren trans-
misioan rol aktiboa jokatzearen al-
deko apustua egiten dugu. Era ho-
rretan, ingurumena zaintzeak duen 
garrantziaren inguruan sentsibiliza-
tzera bideratutako jarduerak jartzen 
ditugu abian urtero.

2019an ere, klinikek NBEren “Inguru-
menaren Mundu Eguna” ekimenare-
kin bat egiten jarraitu dute, hainbat 
jarduera antolatuta: airearen kutsadu-
ra murrizten lagunduko duten ideiak 
aurkitzeko argazki-lehiaketa, menu 
ekologikoak, mezuak sozietatearen 
intranetean, airearen kutsadurak giza 
osasunean duen eragina nabarmen-

INGURUMENAREN KUDEAKETA IMQ KLINIKETAN

Ingurumen printzipioak IMQ kliniketan

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.

Lurzoruen, uraren eta atmosferaren kutsadura 
prebenitzea.

Pertsonentzako ingurune seguru eta atsegina lortzea.

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.

IMQ klinikek ingurumenarekin duten 
konpromisoaren hasiera 2011n abiatu zen,  
ISO 14001 ziurtagiria eskuratuz.

duz, itxarongeletako pantailetan azal-
pen-bideoak ematea, etab. 

2011n hasi zen IMQ kliniken ingu-
rumenaren aurreko konpromisoa, 
ISO 14.001 ziurtagiria lortu zute-
nean. Energia zerbitzu enpresa 
baten laguntzarekin, klinikak, pix-
kanaka, energiaren kudeaketa op-
timizatzen, euren jarduerak ingu-
rumenean duen eragina murrizten 
eta energia aurrezpenak ziurtatzen 
joan dira, kanpoko organismo baten 
kudeaketa-sistemari esker; sistema 
horrek instalazioen kontsumoa mo-
nitorizatzen eta aurreikusten du, eta 
kontsumo hori optimizatzeko eta 
murrizteko ekintzak abian jartzea 
ahalbideratzen du.
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  Ingurumen alderdien ebaluazioa 

Modu sistematikoan egiten da Klinikek sortutako ingurumen eraginen azter-
keta; horren arabera, energiaren kontsumoa eta hondakinen sorkuntza dira 
elementurik garrantzitsuenak. Alderdi horietan oinarrituta, urterako helbu-
ruak eta jarduteko neurriak ezartzen dira, eraginak minimizatzeko edo mu-
rrizteko.

  Inbertsioa Ingurumena Zaintzeko Baliabideetan 

2019an, klinikek 139.690 euroko inbertsioa egin dute ingurumenaren kudeake-
ta indartzeko. Inbertsio horren barruan hondakinen kudeaketa, klimatizazio eta 
berokuntza sistemaren funtzionamendu ordutegia kontrolatzeko sistemaren 
optimizazioa, elektrizitatearen eta gas naturalaren kontsumoa murrizteko, ur 
bero sanitarioa sortzeko sistema ordeztea CVBn, eredu eraginkorragoetara eta 
LED argi-ereduetara joz, eta ziurtagiriak legezko arauekin nahiz borondatezko 
arauekin (ISO 14.001; ISO 50.001) ordeztea sartzen dira.

Osasunaren eta laguntzaren alorreko gure jardueraren ezaugarriak kontuan 
izanda, paperaren edo plastikoaren kontsumoa murrizteko eta gure ingurunean 
eragin txikiagoa izateko langileek kontzientziatzeko egiten da lan (adibidez, IMQ 
Talde osoan abian jarritako sentsibilizazio-kanpainarekin, ingurumenaren mun-
du egunean argazki-lehiaketa batekin…).

 2018 2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA 

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK) 428 514

PAPER ZURIA (KG) 11.913 11.725

TONERRAK (UNITATEAK) 393 453

INTSUMO BIRZIKLATUAK 0 0

PRODUKTU BERRERABILIAK  
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK 0 0

  MATERIALEN KONTSUMOA 
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Horretarako kontratatutako hornitzaileen bitartez kudeatzen dira hondakinak, 
eta baimendutako kudeatzaileak dira. Horrela, sortutako hondakinek eraginda-
ko eragina kontrolatuta egongo da. 2019ko maiatzean, IMQ Zorrotzaurre klinikak 
Europako EWWR 2008 Saria jaso zuen Bruselan, Enpresen kategorian, ospitale
-prozesuetan erabilitako produktu kimikoen analisian oinarritutako “Kutsatzaile 
Emergenteak” proiektuarengatik.

Kliniketan, baimendutako kudeatzaile baten bitartez papera eta kartoia birzi-
klatzeaz gain, Gizarte Erantzukizun Korporatiboan eragina duten bestelako 
kanpainak ere egin ditugu, hala nola, jostailuak eta arropa biltzeko kanpainak, 
KOOPERA elkartearekin lankidetzan.

IMQ Zorrotzaurre klinikak Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean parte har-
tu du 2019an, “Erabiltzen ez baduzu, eman beste norbaiti” ekimenarekin, solida-
rioak izateko eta arroparen fabrikazioak klimaren aldaketan eta baliabide natu-
ralen erabileran duen eragina murrizten laguntzeko modu gisa.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK 2018 2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN  
ARRISKUTSUAK

EKIPO ELEKTRONIKOAK 178 752

FLUORESZENTEAK 376 149

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK 227 215

EDUKIONTZI KUTSATUAK 0 224

TONERRAK 400 469

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK 50.412 47.784

BAZTERTUTAKO BOTIKAK 788 793

HONDAKIN ZITOSTATIKOAK 6.541 7.034

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

NAHASKETAK 243.910 202.706

PAPERA/KARTOIA 58.034 46.331

HONDAKIN ARRISKUTSUEN GARRAIOA (KG)  

  HONDAKINEN KUDEAKETA
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2016an IMQk, IMQ Zorrotzaurre eta 
IMQ Virgen Blanca klinikek ISO 50001 
ziurtagiria, energiaren ikuspegitik 
eraginkorrak diren sistemak akredita-
tzen dituen araua, lortu zuen.

Sistema horrek zentro horietan ener-
giaren eraginkortasuna asko areago-
tu duten prozesuak martxan jartzea 
erraztu du, kontsumoaren kostuaren 
eta gas kaltegarrien isurketen mu-
rrizketaren kudeaketa sistematikoa-
ren bidez.

Horrez gain, etengabeko hobekun-
tza prozesua barne hartzen du, urte-
ro helburu berriak ezarriz, eta aurrez-
teko aukerak, energiaren kontsumoa 
eta erlazionatutako prozesuak edo 
jarduerak identifikatzen, aztertzen 
eta hobetzen dituzten tresnetan oi-
narritzen da.

2019an, instalazio elektrikoetan ho-
bekuntzak egiten jarraitu dugu eta, 
halaber, LED argi kopurua handi-
tzearen aldeko apustua egiten; ho-
rrela, eraginkortasun handiagoa lor-
tu dugu energiaren kontsumoan. 
Aurten energiaren kontsumoa mu-
rriztu da, eta, ondorioz, erlazionatu-
tako berotegi efektuko gasak atmos-
ferara isurtzea, IMQ Virgen Blanca 
klinikan etxeko ur beroa sortzeko 
sistema eraginkorragoa instalatuz, 
eta kliniketako hainbat eremutako 
klimatizazio eta berokuntza sistema-
ren funtzionamendu ordutegiaren 

ENERGIA KONTSUMOA 2018 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 6.257.858 6.019.118

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 1.389 970

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3) 466.001 363.521

ENERGIA FOTOVOLTAIKO KONTSUMOA (KWH) 25.390 29.242

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 0 

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2) (2) 78,32 78,71

GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA 0,02 0,01

GAS NATURAL KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (M3/EGOITZA BAKOITZEKO) 5,8 4,8

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-5,66 %-3,82

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-28,66 %-30,17

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %14,22 %-21,99

ENERGIA FOTOVOLTAIKO KONTSUMOAREN MURRIZKETA  %15,17

(1) Kwh/kJ bihurketa-faktorea: 1Kwh = 3600KJ./Gasolio litroak kJra: 1L = 40940KJ
Intentsitate energetikoa: hartutako jarduera-unitatea = Egonaldiak. KJ/egonaldia.
2019. urteko egonaldiak CVSSn: 76.476

UR KONTSUMOA 2018 2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) 
BULEGO NAGUSIAK 33.440 34.138

UR ERAUZKETAK NABARMEN  
ERAGINDAKO UR ITURRIAK 0 0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA 0 0

kontrola optimizatuz, elektrizitatea-
ren eta gas naturalaren kontsumoa 
murrizteko.

Alde batetik, prozesuak berriro disei-
natzeari esker eta, bestetik, ekipoen 
eraldaketari eta egokitzapenari esker 
lortu da erakundearen barruan ener-
giaren kontsumoa murriztea.

  ENERGIA ERAGINKORTASUNA
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Nahiz eta CVSS arloko jarduerak ez duen ingurumenean eragin esanguratsurik, 
elektrizitatearen kontsumoarengatik (2. Irismena), galdaren funtzionamendua-
rengatik eta gasolioaren eta gas naturalaren kontsumoarengatik (1. Irismena) 
sortutako CO2 isurketen urteko estimazioa egin da.

GEI isurketen murrizketaren %25 kogenerazioarekin eta energia fotovoltaikoare-
kin erlazionatuta dago.

CO2 ISURKETAK 2018 2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.  
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2 1.016,23 792,46

GASOLIO KONTSUMOAREKIN  
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK 3,50 2,44

GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN 
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK 1.012,73 790,02

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2 1.752,20 1.685,35

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA 
(GASOLIO KONTSUMOA) 0,013 0,010

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) 0,022 0,022

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA %13,99 %-22,02

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA %-5,66 %-3,82

(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen  
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.

• Isurketa-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro, gasolioaren kontsumorako (2017ko datua)
• Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh elektrizitatearen kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2017ko datua)
• Gas naturalerako 10,7056 kWh/m3 bihurketa-faktorea.
• 2019. urteko egonaldiak CVSSn: 76.476 

Kliniketan IMQ kliniken Ingurumen arloko Jarraibideak betetzeko kon-
promisoa eskatzeko eta zaintzeko sistematika daukagu, zerbitzuak 
ematen dituen enpresak sinatuta eta zigilatuta, eta baita hondakinak 
behar bezala kudeatzen direla egiaztatzen duten dokumentuak ere, 
horiek sortzen badira.

Ingurumen eta gizarte eragina  
hornitzaileen ebaluazioan

  ISURKETEN KUDEAKETA
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INGURUMEN KUDEAKETA IMQ PREBENTZIOETAN

IMQ Prebentzioak, bere jardueraren ezaugarriak direla eta (bere emaitza ukiezi-
na da), eragin mugatua du ingurumenean. Hori dela eta, ez da ikuspuntu ziurta-
tu batetik kudeatu beharreko alderdi estrategikotzat hartzen. Ingurumen arloko 
kudeaketaren aurreko konpromisoa arautegi bidez betetzean oinarritzen bada 
ere, pertsonak energiaren eta uraren arrazoizko kontsumoan kontzientziatzera 
bideratutako ekintzak egiten dira.

Edozelan ere, hausnarketa estrategikoaren eta Plan Estrategikoa egiteko proze-
suan baloratzen da eremu estrategikoa den ala ez.

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

Osasun arloan sortzen diren hondakin guztiak behar bezala eta indarrean da-
goen legeriarekin bat etorriz kudeatzen dira, egiaztatutako hondakin-kudeatzai-
le baten bitartez. Zentro propioen %100 osasun arloko hondakinak sortzen di-
tuzten zentro gisa erregistratuta daude.

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK 2018 2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN  
ARRISKUTSUAK 

FLUORESZENTEAK 5,40 4,54

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK 6,73 7,29

TONERRAK 377 482

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK 

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK 272,4 259,40

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK 

NAHASKETAK  

PAPERA/KARTOIA 1.791 3.017

HONDAKIN ARRISKUTSUEN GARRAIOA (KG) 272,4 259,40

 2018 2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK) 60 87

PAPER ZURIA (KG) 6.836 8.393

TONERRAK (UNITATEAK) 377 482

INTSUMO BIRZIKLATUAK  

PRODUKTU BERRERABILIAK  
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK  

  MATERIALEN KONTSUMOA 

  HONDAKINEN KUDEAKETA

IMQ Prebentzioak dokumentaziorako dituen plataforma informatikoen 
erabilerari buruz bezeroak kontzientziatzea sustatzen da, haien inprima-
ketak murrizteko.

Papera erabiltzea
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IMQ Prebentzioak sailak, energiaren 
kontsumoa eta kutsadura murrizte-
ra bideratutako hainbat neurri ezarri 
ditu; horrela, erakundeko pertsonek, 
lan-jardunaldian, ibilgailua gutxiago 
erabiltzea bultzatzen du, barne-ba-
tzarretarako bideokonferentzia-sis-
tema erabilita.

Koordinatu zerbitzuan ere, bideo-
konferentzia bidez egiten dira pres-
takuntza-saioak. Bestalde, instala-
zioetako elementu batzuk aldatu 
egin dira, eraginkorragoak diren bes-
te batzuk jartzeko (led argiak, zelula 
fotoelektrikoak, etab.), eta klimatiza-
zio ekipoak programatu egin dira.

ENERGIA KONTSUMOA 2018 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 406.653 402.847

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

“NEGOZIO” ATALEKO PERTSONEK ERDIETSITAKO KM KOPURUA 922.279 982.082

AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 59.908 63.793

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2) (2) 1.564 1.454

JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (4) 230 230

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-1,16 %-0,94

(1) Barne-estimazioa, negozioagatik eta batez besteko kontsumoagatik emandako km kopuruaren arabera: 6,5L gasolio/100 km.
(*) Intentsitate energetikoa: hartutako jarduera-unitatea = KWh pertsonako (Plantilla ertaina).
2019. urteko batez besteko plantilla baliokidea IMQ Prebentzioak sailean 276,83.

(*)  Zentro hauen kontsumoak ez dira kontuan hartzen: ARRIOLA, EIBAR, SANTURTZI, MIRAMON,  
TOLOSA, GASTEIZ AT, GASTEIZ VS 

UR KONTSUMOA 2018 2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) 
BULEGO NAGUSIAK (*) 845 876

UR ERAUZKETAK NABARMEN  
ERAGINDAKO UR ITURRIAK 0 0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA 0 0

  GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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Nahiz eta IGURCOren jarduerak ez duen eragin esanguratsurik ingurumenean, 
elektrizitatearen kontsumoarengatik (2. Irismena), eta errepideko joan-etorrieta-
ko gasolio-kontsumoaren ondorioarengatik (1. Irismena) sortutako CO2 isurketen 
urteko estimazioa egin da. 

Zentroetatik kanpo CO2 isurketei eusteko, IMQ Prebentzioak saileko pertsonek 
bezero diren enpresetara egiten dituzten bisiten zentzuzko plangintza susta-
tzen da, ibilbide eraginkorrak antolatuz. Gainera, barne bileretarako bideokonfe-
rentziaren erabilera sustatzen da.

CO2 ISURKETAK 2018 2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.  
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2 150,97 160,76

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) 113,86 112,80

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA 
(GASOLIO KONTSUMOA) (TN/PERTSONA) 0,581 0,580

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M2) 0,438 0,407

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA %9,23 %6,48

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA %-1,16 %-0,94

(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen  
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.

• Isurketa-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro (2017ko datua).
• Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Isurketen intentsitatea: Erdi-mailako Plantilla da hartutako jarduera-unitatea. KJ/egonaldia.
• 2019. urteko batez besteko plantilla baliokidea IMQ Prebentzioak sailean 276,83. 

IMQ Prebentzioak Saileko zerbitzu guztiak prozesu sistematiko bati jarrai-
tuz diseinatzen dira, eta prozesu horren bidez balioesten dira bete beha-
rreko eskakizun legalak eta teknikoak. Hala ere, gure jardueran ez da kalte 
larriko edo atzeraezineko ingurumen arriskurik sortzen, eta ez da aurreikus-
ten horrelakorik sortuko dituen zerbitzu berririk abiaraziko denik.

Ingurumen arloko arriskuen ebaluazioa

  ISURKETEN KUDEAKETA
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INGURUMEN KUDEAKETA IMQ IGURCON

IMQ Igurco 2019an hasi zen, egungo Plan estrategikoaren esparruan, ingurume-
naren kudeaketako sistema garatzen. Bertan, materialen kontsumoarekin erla-
zionatutako alderdiak jasoko dira bere jarduera-eremu osoan.

  2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)  1.205

PAPER ZURIA (KG)  4.165

TONERRAK (UNITATEAK)  91

INTSUMO BIRZIKLATUAK  

PRODUKTU BERRERABILIAK  
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK  

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK  2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK

FLUORESZENTEAK  1.080

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK  2

EDUKIONTZI KUTSATUAK  273

TONERRAK  7

BESTE BATZUK  6

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK  180

  MATERIALEN KONTSUMOA   HONDAKINEN KUDEAKETA
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Energiaren kontsumoa murriztera 
bideratutako hainbat neurri ezarri 
ditu IMQ Igurcok; horrela, instala-
zioetan dauden elementuak aldatu 
ditu, eraginkorragoak diren beste ba-
tzuk jartzeko (led argiak, zelula fotoe-
lektrikoak, etab.). Horren ondorioz, 
Gas naturalaren energia kontsumoa 
%6,09 murriztu da, eta energia elek-
trikoaren kontsumoa %5,54.

Uraren kontsumoa %6,57 murriztu da 2019an, aurreko urtearekin alderatuta.

ENERGIA KONTSUMOA 2018 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 2.530.293 2.390.114

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 0 1.000

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3) 419.075 393.567

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK) 0 8.010

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA 

(KWH/EGOITZA BAKOITZEKO) (2) 8,07 7,62

GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (L/EGOITZA BAKOITZEKO)  0

GAS NATURAL KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (M3/EGOITZA BAKOITZEKO) 1,34 1,26

JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (4)  0,03

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-5,96 %-5,54

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA %-2,69 %-6,09

Neurri-unitatea: urteko egonaldiak: 313.595 2019an.

UR KONTSUMOA 2018 2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) BULEGO NAGUSIAK 56.724 53.000

UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK 0 0

UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA 0 0

  ENERGIA KONTSUMOA
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Nahiz eta IGURCOren jarduerak ez duen eragin esanguratsurik ingurumenean, 
argindar-kontsumoagatik (2. Irismena), eta zentroetako galdaren funtzionamen-
duarengatik (1. Irismena) sortutako CO2 isurketen urteko estimazioa egin da. 

IMQ Igurcok %4,15 murriztu ditu atmosferara egindako CO2 isurketak.

Igurcok kudeatzen du Urdaibaiko Biosferako Erreserbaren barruan dagoen Fo-
rua zentroaren jarduera. Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako zerbi-
tzu sozio-sanitarioak ematen ditu. 1.650 metro karratuko azalera du, Forua-Ger-
nika biztanleria nukleoan dago, eta zentroaren jarduera eta dimentsioa kontuan 
izanda, uste dugu ez duela eragin esanguratsurik inguruko habitatean.

(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen 
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.

•  Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh elektrizitatearen kontsumorako  
(Iberdrola SAren 2017ko datua).

• Isurketa-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2017ko datua).
• Gas naturalerako 10,7056 kWh/m3 bihurketa-faktorea.
• Neurketa-unitatea: urteko egonaldiak: 313.595 2019an.

CO2 ISURKETAK 2018 2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA.  
(GASOLIO KONTSUMOA) TN CO2  22,70

GASOLIO KONTSUMOAREKIN  
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK TN CO2  2,52

GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN 
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK 910,75 855,31

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2 708,48 669,23

GEI ISURKETA ZUZENEN  
INTENTSITATEA (GASOLIO KONTSUMOA) 
(KG/EGOITZA BAKOITZEKO)  0,072

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA  
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) 
(TN/EGOITZA BAKOITZEKO) 0,002 0,002

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA  

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA %-5,96 %-5,54

  ISURKETEN KUDEAKETA   BIOANIZTASUNAREN KUDEAKETA
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INGURUMEN KUDEAKETA IMQ AMSAn

IMQ Amsa 2019an sartu zen ingurumen kudeaketa prozesuan, eta, horregatik, ez 
dago 2018ko neurketarik.

  2019

ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN  
EDO BOLUMENAREN ARABERA

PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)  81.975

FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)  56

PAPER ZURIA (KG)  700

TONERRAK (UNITATEAK)  17

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK  2019

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) 
BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK

EKIPO ELEKTRONIKOAK  2

FLUORESZENTEAK  24

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK  230

TONERRAK  13

OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

PAPERA/KARTOIA  426

  MATERIALEN KONTSUMOA 

  HONDAKINEN KUDEAKETA
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ENERGIA KONTSUMOA 2018 2019

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH) 35.827 45.846

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3) 32.331 45.911

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN  
ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/UNITATEAK) 57,79 73,95

INTENSIDAD ENERGÉTICA  
DEL CONSUMO GAS NATURAL 
(M3/EGOITZA BAKOITZEKO) 80,83 114,78

UR KONTSUMOA 2018 2019

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ (M3) 
BULEGO NAGUSIAK 0 485
IMQ Amsako Heros zentroko kontsumoarekin bat dator.

(*)  Isuriak kalkulatzeko, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen  
erregaietarako emandako bihurketa-faktoreak erabili dira.
• Isurketa-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh elektrizitatearen kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Neurketa unitatea: m2 zentro.

Izan ere, planeta zaintzeko bidaia honetan 
ez dago atzera egiterik, horregatik, aurrera 
egiten jarraitzen dugu IMQ Taldeko pertsona 
guztiak pixkanaka kontuan hartzeko, modu 
globalean ingurunea errespetatzen duen 
erakunde gisa jarduteko.

  ENERGIA KONTSUMOA

CO2 ISURKETAK 2018 2019

GEI ISURKETA ZUZENAK 1. ALKANTZEA  
(GAS NATURAL KONTSUMOA) TN CO2  

GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN  
ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK TN CO2 6,56 9,32

GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK 2. ALKANTZEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA SORTZEA) TN CO2 10,03 12,84

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA 
(ENERGIA ELEKTRIKOA KONTSUMOA) (TN/M2) 0,016 0,021

  ISURKETEN KUDEAKETA
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I. IRISMENA 

IMQ Taldea osatzen duten sozietateak hartzen ditu memoria honek; “Sozietatea-
ren 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 di-
tuen informazio-esparru ezberdinetan osatzen duten sozietateetako bakoitza-
ren garrantzia kontuan izanda, funtsezko KPIen eta I. Taulan adierazten diren 
sozietateen beste adierazle kuantitatibo batzuk aurkezten dira. Jarraian hauek 
aurkezten dira: (i) ingurumenari buruzkoak, (ii) giza eskubideei buruzkoak, (iii) us-
telkeriari eta eroskeriari buruzkoak, eta (iv) sozietateari buruzkoak, uste dugulako 
sozietate horien inguruko informazioak nahiko ondo islatzen dituela IMQ Tal-
dearen 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 Inmo-
biliaria 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 Inmobi-
liaria 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 erren-
tamendu-kontratua dago.

  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.

  KLINIKA

•  CLÍNICA 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)

I. TAULA - JASANGARRITASUN MEMORIAREN PERIMETROA OSATZEN 
DUTEN ENPRESAK
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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 Taldearen lantaldearen %90 baino gehiago hartzen 
dutela. Sozietate horiek, nolanahi ere, IMQ Taldea osatzen duten 6 dibisioak 
ordezkatzen dituzte.

Datozen urteetan definitutako irismena handitzen joango da.

Azkenik, agiri honen eremu geografikoa bat dator IMQ Taldearen jardun espa-
rruarekin, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa hartzen du.

  TALDEA

• GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

  ASEGURUAK

• 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

•  CLÍNICA 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.

II. TAULA - DIMENTSIO SOZIALAREKIN ERLAZIONATUTAKO  
PERIMETROA OSATZEN DUTEN ENPRESAK
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II. PRINTZIPIOAK

2019ko jasangarritasun memoriaren kalitatea eta edukia zehazteko printzipioak:

  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-siste-
men 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 eskual-
deko garapen ekonomikoari, sozialari eta ingurumen arlokoari; komunitatearen 
aurreko harremanean eragin positiboak sortzen saiatzen da, BPGari egiten dion 
ekarpenari, enpleguari, fiskalitateari, osasun-sistemaren iraunkortasunari eta 
osasunaren, kirolaren, gizartearen eta solidaritatearen alorretako ekimen kolek-
tiboekiko konpromisoari dagokienez, besteak beste.

  ARGITASUNA, ZEHAZTASUNA ETA ZORROZTASUNA

Modu sistematikoan, xehatuan eta ulergarrian azaltzen da Memoria honen infor-
mazioa; ematen duen aurkibide orokorra du, memoria errazago irakurtzeko au-
kera, 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 jaso-
tzen eta eskaintzen du Memoriak, aurreikusten zena lortu zein ez, eta era horre-
tan, interes taldeek informazioaren balorazio arrazoitu positiboa zein negatiboa 
egin dezakete.

  ALDERAGARRITASUNA

IMQ Taldearen interes taldeek denborarekin gertatu diren aldaketak azter ditza-
kete, Txostenean jasotzen diren datu kuantitatiboak, ahal denean, aurreko urte-
koekin batera aurkezten baitira; horrela, jardueraren garapenean gertatu diren 
aldaketak aztertu eta alderatu daitezke.

  FIDAGARRITASUNA

Urteko memoria honetan jasotzen den informazioa erakundeak 2019ko ekital-
dian 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 Estra-
tegikoaren jarraipenari euskarria ematen dion informazio-sistema (Midenet); eta 
negozio-unitate bakoitzeko kalkulatutako KPIak eta jardun adierazleak. Ondo-
ren, kanpoko organismo batek egiaztatzen ditu, AENOR Normalizaziorako eta 
Ziurtapenerako Espainiako Elkarteak, eta IMQ Taldearen Zuzendaritza Batzor-
deak eta Administrazio Kontseiluak onesten ditu.

  PUNTUALTASUNA

Urtero egiten da txostena, eta ekitaldi bakoitzeko jardun ekonomikoaren, sozia-
laren eta ingurumen  arlokoaren informazio egonkortu zehatza jasotzen du.

  KONTAKTU GUNEA:

Gure webgune korporatiboaren Prentsa aretoan eta Mundu Itunaren Espainia-
ko Sarearen webgunean daude IMQ Taldearen urteko memoriak, interesa duen 
edozeinen eskura:

https://www.imq.es
http://www.pactomundial.org/informes-de-progreso

Informazio gehiagorako: comunicacion@imq.es
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III. MATERIALTASUNA 

2019an zehar, eta konpainiaren egungo 2019-2021 Plan Estrategikoa egiteko 
2018an gauzatutako hausnarketa estrategikoaren prozesuarekin bat etorriz, ma-
terialtasun-azterketa  egin da, IMQ Taldearentzat eta haren interes taldeentzat ga-
rrantzitsuak 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 be-
rrikuspena; eta produktuen eta zerbitzuen bizitza zikloaren azterketa.

Horrez gain, prozesu estrategikoan nahiz erakundean etengabe egindako kan-
po-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-fun-
tzioaren bitartez egiten den etengabeko arau-azterketa.

Gainera, IMQ taldeko interes taldeen behar eta itxaropen nagusiak hartu dira kon-
tuan, azken gogoeta estrategikoaren esparruan ere jorratu diren horien berrikuspe-
nean 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 azter-
tzen dira (zaintza-eremua eta maiztasuna): Akziodunak, Gobernu-organoak, Pertso-
nak, Aliatu estrategikoak, Bezeroak, Hornitzaileak, Administrazioa eta Gizartea.

Administrazio-kontseiluak (IMQ Aseguruak, IMQ Taldea, Medikuen Elkartea) Hilero
Medikuen Elkarteko Batzar Nagusia Urtero 
Akziodunekin-medikuekin egindako saioak ¾ saio urtean
Laneko bilerak (Zuzendaritza Nagusia, Profesionalarekin Harremanetarako Zuzendaritza) Aldian behin

SCA: Administrazio Kontseiluaren bilerak Hilero
Kutxabank: lanekotaldearen bilerak Puntualak

Gogobetetze globalari buruzko inkesta Bi urtez behin
Alderdi batzuei buruzko gogobetetze-inkestak Puntualak
Lantaldeak Aldian behin
IMQ gosariak Hilean behin

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

Inkestak gizarteari eta erakundeei Bi urtez behin

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

Akziodunak  
Gobernu-organoak

Pertsonak

Hornitzaileak

Bezeroak

Sozietatearen Administrazioa

Aliatu estrategikoak: SCA, Kutxabank

INFORMAZIO-ITURRIAK ETA INTERES TALDEEKIN DAUDEN HARREMANAK

INTERES TALDEAK ZAINTZA-EREMUA MAIZTASUNA
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Interes talde nagusietako batzuek partaidetza zuzena izan dute hausnarketa 
estrategikoaren prozesuan, horretarako bilera espezifikoen (akziodunak eta go-
bernu-organoak), focus group-en (bezero kolektiboak eta partikularrak), edo in-
kesten bitartez (gizartea). Konpainiako pertsonek ere zeregin garrantzitsua izan 
dute estrategiaren definizioan, fase desberdinetako lantaldeen bitartez gidatu-
tako partaidetza prozesuaren bidez.

Nabarmentzekoa da, halaber, 2019an, Bezeroaren Esperientzia Proiektuaren ba-
rruan, Ahots-programa jarri zela abian, eta horri esker, IMQren bezeroen ezagu-
tza askoz ere sakonagoa dela.

Azterketa horren guztiaren ondorioz, barne mailan aztertu diren 30 gai garran-
tzitsu identifikatu dira, eta horien barneko zein kanpoko garrantzi-maila ba-
loratu da. Azterketa hori materialtasun-matrizean gauzatu da, eta, azkenean, 
lehentasunezko 20 gai nabarmendu dira IMQ Taldearentzat eta haren interes 
taldeentzat. Gai horietan jarri da arreta 2019ko Iraunkortasun Memoria (Infor-
mazio Ez Finantzarioaren Egoera) egiteko orduan, eta horiek lau multzo han-
ditan biltzen dira: Gobernu korporatiboa, Estrategia eta negozioa, Pertsona-tal-
dea, Bezeroak eta Gizartearen eta ingurumenaren aurreko Konpromisoa.

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

LEHENTASUNEZKO  
20 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

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

20 Ingurumenarekiko konpromisoa

21 Bizitza ohitura osasungarriak sustatzea

22 Ustelkeria eta eroskeria

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

KANPOKO GARRANTZIA

BARNE-GARRANTZIA
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 101: OINARRIAK   

EDUKI OROKORRAK   

GRI 102:  EDUKI OROKORRAK

ERAKUNDEAREN PROFILA   

102-1 Erakundearen izena 18

102-2
Jarduerak, markak, produktuak eta 
zerbitzuak 

44-66

102-3 Egoitzaren kokalekua Máximo Aguirre 18 BIS, 48011 Bilbao

102-4 Eragiketen kokalekua 133

102-6 Zerbitzatzen dituen merkatuak 44-66

102-7 Erakundearen tamaina 12-16

102-8
Enplegatuei eta beste langile batzuei 
buruzko informazioa

16, 89-99

102-9 Hornikuntza-katea
IMQ Taldearen 2019ko hornitzaileak Europako Ekonomia Erkidegoan daude.
Ez da egon hornikuntza-sarean eragin negatiboa izan duen hornitzailerik.

102-11
Arduraz jokatzearen printzipioa edo 
Ikuspegia

Prozesu sistematiko baten arabera diseinatzen dira gure zerbitzuak; prozesu 
horren bitartez, bete behar dituzten eskakizun teknikoak eta legezkoak 
baloratzen dira. Hala ere, gure jardueran ez da sortzen ingurumenerako kalte 
larri edo konponezin arriskurik, eta ez dago halakorik sortuko lukeen zerbitzu 
berririk abian jartzeko aurreikuspenik.

102-12 Kanpoko ekimenak 100-101

102-13 Elkarteetako afiliazioa 108-109

ERANSKINAK
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

ESTRATEGIA   

102-14
Erabakiak hartzeko ardura duten  
goi-mailako exekutiboen deklarazioa

5-6

102-15 Eragin, arrisku eta aukera nagusiak 25-26

ETIKA ETA INTEGRITATEA   

102-16
Balioak, printzipioak, estandarrak eta 
jokaera-arauak

27

102-17
Aholkularitza-mekanismoak eta 
kezka etikoak

27

GOBERNANTZA   

102-35 Ordainketa-politikak GRI Adierazleen Eranskina

102-36 Ordainsaria zehazteko prozesua GRI Adierazleen Eranskina

102-38 Urteko guztizko konpentsazio-ratioa GRI Adierazleen Eranskina

102-39
Urteko guztizko konpentsazioaren 
ehuneko igoeraren ratioa 

GRI Adierazleen Eranskina

INTERES TALDEEN PARTAIDETZA 

102-41 Negoziazio kolektiboko akordioak 95

102-43
Interes taldeen partaidetzarako 
ikuspegia

69-70

TXOSTENAK PRESTATZEKO JARDUNBIDEAK 

102-54
Txostena GRI estandarrak beteta egin 
izanaren adierazpena 

4

ERANSKINAK
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GAI MATERIALAK   

KALITATEA ETA BEZEROAREN GOGOBETETASUNA

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina 

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta bere 
osagaiak 

73-84

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 73-84

GRI 416: Bezeroen osasuna eta segurtasuna

416-1
Produktu- eta zerbitzu-kategoriek 
osasunean eta segurtasunean 
dituzten eraginen ebaluazioa

3

CVSS: Ez-betetzeak gertatuz gero, jazoeren erregistroa eramaten da, eta 
ezarritako protokoloaren araberako ebaluazio-irizpideak aplikatzen dira, 
jazoeraren bolumenaren eta kritikotasunaren arabera. Segurtasun kliniko 
batzordean lantzen da osasunari eta segurtasunari eragiten dion oro, 
kliniketako profesional guztiek egiten dituzten erregistroak kontuan hartuta. 
Jakinarazpen-sistemak alor horretako edozein jazoera identifikatzen laguntzen 
du, eta dagozkion neurriak ezartzen dira. Hornitzaileren bat inplikatuta baldin 
badago, harekin zuzenean harremanetan jarri eta jazoeraren arrazoien analisia 
eta ekintza zuzentzaileen plana eskatzen zaizkio berehala.
IMQ Prebentzioa: zerbitzu-emaileak gara, eta, beraz, gure jarduerak ez du 
eraginik kontsumitzaileen segurtasunean eta osasunean, odol-erauzketaren 
eta txertaketaren salbuespenarekin (txertoen ondorioen berri ematen dugu).
Baimen informatua eta segurtasun-neurri informatikoak.
DBEO betetzea.
IMQ Igurco: Orue Zentroan eskuratutako Pazientearen Segurtasun Ziurtapena.

416-2

Produktu- eta zerbitzu-kategorietan, 
osasunean eta segurtasunean 
gertatzen diren eraginekin 
erlazionatutako ez-betetze kasuak 

3
IMQ Prebentzioa: hematomei buruzko kexak erauzketan: 2019an bat
IMQ Igurco: 2018an bertan konpondu ditugu egindako ez-betetzeak eta 
2019an, ez dago ezer aipagarririk arlo horretan.

ERANSKINAK
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

NEGOZIO-AUKERA BERRIAK

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

31-32

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 31-32

ERALDAKETA DIGITALA   

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

39-42

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 39-42

CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE 

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

12-16

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 12-16

ERANSKINAK
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 201: Jardun ekonomikoa   

201-2
Klimaren aldaketaren ondoriozko 
finantza arloko inplikazioak eta beste 
arrisku eta aukera batzuk 

IMQ Taldeak, dituen jardueren ezaugarriak direla eta, oso ingurumen arloko 
eragin txikia du bere ingurunean. Beraz, bere jarduerek ez diote horrekin 
erlazionatutako inbertsio edo gastu handirik eskatzen. Ez dago Taldearen 
jarduerarako arriskurik klimaren aldaketaren ondorioz. Aurrerapenak ingurumen 
jasangarritasunean izeneko atala.

201-4
Gobernutik jasotako  
finantza-laguntza

Jasotzen dituen diru-laguntza publikoak ez dira handiak Taldeak dituen guztizko 
diru-sarrerekiko (0,1 milioi euro baino gutxiago). Batez ere berrikuntzako, 
inbertsioko eta enpleguko kenkariengatiko milioi bat euro eta kreditu 
fiskalengatiko 0,3 milioi euro aprobetxatu dira. Ez dago jasota IMQ Taldearen 
sozietateen akzioetan herri administrazioen partaidetzarik dagoenik. 

GRI 203: Zeharkako eragin ekonomikoak

203-1
Inbertsioak azpiegituretan eta 
lagundutako zerbitzuetan

2019an bezeroari dagokion inbertsioa 3,58 milioi eurokoa da, batez ere aplikazio 
informatikoei eta teknologian egindako inbertsioei lotuta.

203-2
Zeharkako eragin ekonomiko 
garrantzitsuak

1,3,4,8,10

IMQ Taldeak, Garapenari laguntzen izeneko kapituluan aipatutako eragin 
ekonomikoez gain, zeharkako beste eragin ekonomiko batzuk ere sortzen ditu: 
-Zeharkako enplegua sortzen da enpresak dauden udalerrietan: garraioa, ostalaritza, 
hornitzaileak…-Bizitza ohitura osasungarriak eta osasunaren prebentzioa sustatzen 
dira, ezagupenen zabalkundea eginda. -Zientzia, osasun eta ikerketa erakundeekin 
erlazionatutako ekimenen eta ekintzen antolakuntzan parte hartzen da. -Dagozkion 
betebehar fiskalak betetzen dira, jarduera gauzatzen den lurraldeetan. Era horretan, 
zerbitzu publikoak mantentzen eta Gizartearen aurrerapenean laguntzen da. 
-Osakidetzari aurrezpena dakarkio.

ENPRESA-ETIKA   

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

27

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 27
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 205: Ustelkeriaren aurka   

205-1
Ustelkeriarekin erlazionatutako 
arriskuetarako ebaluatutako 
eragiketak

27

205-2
Ustelkeriaren aurkako politikei eta 
prozedurei buruzko komunikazioa 
eta trebakuntza

IMQ Taldeak arauak betetzeari buruzko hastapeneko eta oinarrizko 
trebakuntza eman die IMQ Aseguruaken filialeko langile guztiei (eta filial 
horren mende daudenei). 
2019an Taldeko gainerako langileentzako trebakuntza hastea aurreikusten 
da. Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko neurriei dagokienez, behin politikak 
onartzen direnean –prestatze-fasean daude–, dagokion prestakuntza 
emango da. Ekitaldian higiezinekin eta sozietateekin erlazionatuta egindako 
eragiketetan, kapitalak zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko 
apirilaren 28ko 10/2010 Legean aurreikusten dena kontuan izan dute Taldeak 
eta haren aholkulariek. Horrez gain, trafiko arruntaren jarduerei dagozkien 
berariazko neurriak definitzeko prozesuan daude.

205-3
Baieztatutako ustelkeria kasuak eta 
hartutako neurriak

Ez da batere ustelkeria eta eroskeria kasurik antzeman sozietateetan. Ondorioz, 
ez da egon neurririk hartu beharrik.

MEDIO AMBIENTE   

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

7,13 Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

7,13 111-130

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 7,13 111-130

GRI 301: Materiales   

301-1
Erabilitako materialak, pisuaren eta 
bolumenaren arabera 

7,13 111-130

301-2 Sargai birziklatuak 7,13 111-130

301-3
Produktu berrerabiliak eta 
ontziratzeko materialak

7,13 111-130
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 302: Energia   

302-1
Energiaren kontsumoa erakunde 
barruan

7,13 111-130

302-2
Energiaren kontsumoa erakundetik 
kanpo

7,13 111-130

302-3 Energia intentsitatea 7,13 111-130

302-4 Energiaren kontsumoaren murrizketa 7,13 111-130

302-5
Produktuen eta zerbitzuen energia 
eskakizunen murrizketa

7,13

IMQ Taldeak eraginkortasuna sustatzen du, jardueren, instalazioen, produktuen 
eta zerbitzuen ingurumen arloko eraginak modu progresiboan murriztuz. 
Produktuei dagokienez, ez du aplikatzen; IMQ Taldeak ez du produkturik 
fabrikatzen.

GRI 303: Ura   

303-1 Iturriko ur-hartzea 6 111-130

303-2
Ura hartzeagatik kalte nabarmena 
jasan duten ur-iturriak

6 111-130

303-3 Birziklatutako eta erabilitako ura 6 111-130

GRI 304: Bioaniztasuna   

304-1

Eremu babestuen barruan edo ondoan 
dauden jabetzako, errentapeko edo 
kudeatutako eragiketa-zentroak, 
edo babestutako eremuetatik kanpo 
dauden eta  bioaniztasunerako balio 
handia duten eremuak 

15

IMQ Taldeak ez du jabetzarik bioaniztasun aberatseko lurretan, eta 2019an ez 
da bioaniztasunarekiko eraginik erregistratu, ez babestutako eremuetan, ez 
ondare unibertsaleko edo biosferako erreserbetan.
Salbuespen bat - Forua zentroa.

304-2
Jarduerek, produktuek eta zerbitzuek 
bioaniztasunean dituzten eragin 
garrantzitsuak

15 0

304-3
Babestutako edo berroneratutako 
habitatak

15 111-130
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 305: Isurketak   

305-1
Berotegi-efektuko Gasen zuzeneko 
isurketak (1. irismena) 

7,13 111-130

305-2
Berotegi-efektuko Gasen zeharkako 
isurketak, energia sortzerakoan 
gertatzen direnak (2. irismena)

7,13 111-130

305-3
Berotegi-efektuko Gasen zeharkako 
beste isurketa batzuk (3. irismena)

7,13 111-130

305-4
Berotegi-efektuko Gasen isurketen 
intentsitatea

7,13 111-130

305-5
Berotegi-efektuko Gasen isurketen 
murrizketa

7,13 111-130

305-6
Ozono-geruza agortzen duten 
substantzien (OAS) isurketa

Ez zaio IMQ Taldearen jarduerari aplikatzen

305-7
Nitrogeno-oxidoak (NOx), sufre-
oxidoak (SOx) eta beste isurketa 
garrantzitsu batzuk airera

Ez zaio IMQ Taldearen jarduerari aplikatzen

GRI 306: Efluenteak eta hondakinak 

306-2
Hondakinak, motaren eta ezabatze 
metodoaren arabera

7,13 111-130

306-5
Ur-isuriek edo/eta isurketek 
kaltetutako ur-gorputzak

7,13 0

GRI 307: Ingurumen betetzea   

307-1
Ingurumen legeria eta araudia  
ez betetzea

7,13 0

GRI 308: Hornitzaileen ingurumen ebaluazioa 0

308-1
Ingurumen irizpideen araberako 
ebaluazio eta hautapen iragazkiak 
gainditu dituzten hornitzaile berriak

7,13 111-130

308-2
Ingurumen eragin negatiboak 
hornikuntza katean, eta hartutako 
neurrietan

2019an ez da ingurumen eraginik antzeman hornikuntza-katean
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

LAN-JARDUNBIDEAK ETA LAN DUINA

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

8 Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

8 89-99

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 8 89-99

GRI 401: Enplegua  8  

401-1
Langileen kontratazio berriak, eta 
langileen txandakatzea

8 Eranskina

GRI 403: Laneko osasuna eta segurtasuna. Lanaren antolamendua

403-1
Langileen ordezkaritza osasunari 
eta segurtasunari buruzko langile 
enpresa batzorde formaletan

8,3 95

403-2

Ezbehar-motak eta ezbeharren 
maiztasun-tasak, gaixotasun 
profesionalak, galdutako egunak, 
absentismoa eta lan ezbeharren edo 
gaixotasun profesionalen ondoriozko 
heriotza kopurua

8,3 Eranskina

403-3
Euren jarduerarekin erlazionatutako 
gaixotasunak izateko arrisku handia 
duten langileak

8,3 Eranskina

GRI 404: Trebakuntza eta irakaskuntza 

404-1
Langile bakoitzeko urteko batez 
besteko trebakuntza orduak

8 Eranskina
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 405: Aniztasuna eta aukera berdintasuna

405-1
Aniztasuna gobernu organoetan eta 
langileen artean

8,5 Eranskina

405-2
Emakumeen oinarrizko soldataren 
eta ordainsariaren ratioa gizonekin 
alderatuz

8,5 Eranskina

GRI 406: Diskriminaziorik eza   

406-1
Diskriminazio kasuak eta abian 
jarritako ekintza zuzentzaileak

8,5
2019. urteko ekitaldian zehar ez da jaso, Taldeko profesionalen eskura jarritako 
kanalaren bitartez, laneko diskriminazioarekin eta aukera berdintasunarekin 
erlazionatutako jakinarazpenik.

GRI 407: Elkartzeko eta negoziatzeko askatasuna

407-1

Elkartzeko askatasuna eta negoziazio 
kolektiboa izateko eskubidea 
arriskuan izan dezaketen eragiketak 
eta hornitzaileak.

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2019an euren jarduera garatzen duten 
ingurune geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka adierazgarririk.

GRI 408: Haurren lana   

408-1
Haurrak lanean izateko arrisku 
adierazgarria izan ditzaketen 
eragiketak eta hornitzaileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2019an euren jarduera garatzen duten 
ingurune geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka adierazgarririk.

GRI 409: Nahitaezko edo halabeharrezko lana

409-1

Nahitaezko edo halabeharrezko 
laneko kasuak izateko arrisku 
adierazgarria izan ditzaketen 
eragiketak eta hornitzaileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2019an euren jarduera garatzen duten 
ingurune geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka adierazgarririk.

GRI 410: Segurtasunaren alorreko jardunbideak

410-1
Giza eskubideen politiketan edo 
prozeduretan gaitutako segurtasun 
alorreko langileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateetako batek ere ez du plantillan segurtasun 
alorreko langilerik. Taldeak azpikontratatutako segurtasuneko langileek ez dute 
pisu handirik.
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 411: Herri indigenen eskubideak

411-1
Herri indigenen eskubideen 
urraketen kasuak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2019an euren jarduera garatzen duten 
ingurune geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka adierazgarririk.

GRI 412: Giza eskubideen ebaluazioa

412-1
Giza eskubideekiko eraginaren 
azterketak edo ebaluazioak egin 
behar zaizkien eragiketak

2019an zehar, ez da identifikatu IMQ Taldean giza eskubideen aurrean eragina 
aztertu edo ebaluatu beharra duen eragiketarik.

412-2
Langileak giza eskubideekin 
erlazionatutako politiketan edo 
prozeduretan trebatzea

Langile berrientzako barne-prestakuntza. Langile berrientzako prestakuntza-
ikastaroa egin berri da (2019/09/30). Funtzio aktuarialak, arriskuen kontrolekoak eta 
barne-auditoretzakoak azaldu ondoren, IMQ Aseguruak saileko eta erlazionatutako 
sozietateetako langile berriek betetze-arloari buruzko oinarrizko prestakuntza 
jaso zuten. Konpainiaren arau-esparrua, kode etikoa eta salaketa-kanalak azaldu 
ziren, eta, ikuspegi praktikoarekin, ez-betetzerik egon daitekeen kasu batzuei eta 
horrek ekarriko lituzkeen ondorioei heldu zitzaien. Arreta berezia jarri zen bereziki 
babestutako datuen maneiuan arreta-neurriak zorrozteko premian (adibidez, 
aseguratuen osasun-datuak). 20 partaide izan ziren.
Saioaren ondoren, beste saio bat egin zen, Datuak Babesteko Ordezkariaren 
kargura, eta haren xedea, halaber, lursailean berari dagokion informazioa eta 
sentsibilizazioa ematea izan zen.

412-3

Giza eskubideei buruzko klausulak 
dituzten edo giza eskubideen 
ebaluazioa egiteko betebeharra 
duten inbertsio akordioak eta 
kontratuak

2019an ez da inbertsio nabarmenik egin IMQ Taldean. Hala ere, IMQ Taldeak jarduten 
duen ingurune geografikoa dela eta, egiten diren inbertsioak giza eskubideen 
aurreko errespetuzko irizpideen arabera egiten direla uste da; ez dago eskubideon 
babesaren aurkako barne edo kanpo jarduketarik egon denik esateko frogarik.
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GRI ESTANDARRA EDUKIAK 
GJHEKIKO 
LOTURA 

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

JARDUN SOZIALA   

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia   

103-1
Gai materialaren eta horren 
estalduraren azalpena

Eranskina

103-2
Kudeaketa ikuspegia eta horren 
osagaiak

3,4,9,10,11,16,17 100-109

103-3 Kudeaketa ikuspegiaren ebaluazioa 3,4,9,10,11,16,17 100-109

GRI 413: Tokiko komunitateak   

413-1
Tokiko komunitatearen partaidetza 
duten eragiketak, eraginaren 
ebaluazioak eta garapen-programak

3,4,9,10,11,16,17 100-109

413-2
Tokiko komunitateetan eragin 
negatibo nabarmenak -errealak eta 
potentzialak- dituzten eragiketak

3,4,9,10,11,16,17 100-109

GRI 414: Hornitzaileen gizarte ebaluazioa 

414-1
Irizpide sozialen araberako ebaluazio 
eta hautapen iragazkiak gainditu 
dituzten hornitzaile berriak

3,4,9,10,11,16,17 100-109
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GUZTIRA TALDEA 
2018

102-8 ENPLEGATUEI ETA BESTE LANGILE BATZUEI BURUZKO INFORMAZIOA

405-1 ANIZTASUNA GOBERNU-ORGANOETAN ETA ENPLEGATUTAKO PERTSONETAN

ADIN-TARTEA EMAKUMEAK GIZONAK LANTALDE OSOA

KATEGORIA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

30 URTERA ARTE
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdi-mailako arduradunak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Teknikariak 69 27 39 17 108 44 152 16 11 12 3 28 14 42 85 38 51 20 136 58 194
Administrariak 10 12 4 0 14 12 26 1 2 3 0 4 2 6 11 14 7 0 18 14 32
Beste profesional batzuk 50 30 20 2 70 32 102 17 9 10 1 27 10 37 67 39 30 3 97 42 139

129 69 63 19 192 88 280 34 22 26 4 60 26 86 163 91 89 23 252 114 366
198 82 280 56 30 86 254 112 366

31 ETA 50 URTE BITARTEAN
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 7 1 7 1 8 0 0 6 2 6 2 8 0 0 13 3 13 3 16
Erdi-mailako arduradunak 1 0 30 4 31 4 35 0 0 19 1 19 1 20 1 0 49 5 50 5 55
Teknikariak 27 22 305 61 332 83 415 20 7 88 7 108 14 122 47 29 393 68 440 97 537
Administrariak 11 5 105 19 116 24 140 5 1 16 0 21 1 22 16 6 121 19 137 25 162
Beste profesional batzuk 73 30 146 29 219 59 278 17 19 55 4 72 23 95 90 49 201 33 291 82 373

112 57 593 114 705 171 876 42 27 184 14 226 41 267 154 84 777 128 931 212 1143
169 707 876 69 198 267 238 905 1143

50 URTETIK GORAKOA
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 5 0 5 0 5 0 1 10 2 10 3 13 0 1 15 2 15 3 18
Erdi-mailako arduradunak 0 1 18 0 18 1 19 0 0 13 3 13 3 16 0 1 31 3 31 4 35
Teknikariak 3 7 98 10 101 17 118 4 7 52 7 56 14 70 7 14 150 17 157 31 188
Administrariak 1 8 56 7 57 15 72 0 0 11 0 11 0 11 1 8 67 7 68 15 83
Beste profesional batzuk 24 11 131 8 155 19 174 5 3 30 2 35 5 40 29 14 161 10 190 24 214

28 27 308 25 336 52 388 9 11 116 14 125 25 150 37 38 424 39 461 77 538
55 333 388 20 130 150 75 463 538

GUZTIRA
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 12 1 12 1 13 0 1 16 4 16 5 21 0 1 28 5 28 6 34
Erdi-mailako arduradunak 1 1 48 4 49 5 54 0 0 33 4 33 4 37 1 1 81 8 82 9 91
Teknikariak 99 56 442 88 541 144 685 40 25 152 17 192 42 234 139 81 594 105 733 186 919
Administrariak 22 25 165 26 187 51 238 6 3 30 0 36 3 39 28 28 195 26 223 54 277
Beste profesional batzuk 147 71 297 39 444 110 554 39 31 95 7 134 38 172 186 102 392 46 578 148 726

269 153 964 158 1233 311 1544 85 60 326 32 411 92 503 354 213 1290 190 1644 403 2047
422 1122 1544 145 358 503 567 1480 2047

V. GRI ADIERAZLEEN ERANSKINA 
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GUZTIRA TALDEA  
2019

102-8 ENPLEGATUEI BURUZKO INFORMAZIOA

405-1 ANIZTASUNA ENPLEGATUTAKO PERTSONETAN

ADIN-TARTEA EMAKUMEAK GIZONAK LANTALDE OSOA

KATEGORIA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA ALDI BATERAKO MUGARIK GABE GUZTIRA

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Adina/
Kategoria 

prof.

30 URTERA ARTE
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdi-mailako arduradunak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
Teknikariak 72 46 38 19 110 65 175 18 11 10 7 28 18 46 90 57 48 26 138 83 221
Administrariak 20 8 6 2 26 10 36 2 0 5 0 7 0 7 22 8 11 2 33 10 43
Beste profesional batzuk 64 19 23 3 87 22 109 25 8 10 1 35 9 44 89 27 33 4 122 31 153

156 73 67 24 223 97 320 45 19 26 8 71 27 98 201 92 93 32 294 124 418
229 91 320 64 34 98 293 125 418

31 ETA 50 URTE BITARTEAN
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 4 1 4 1 5 0 0 5 2 5 2 7 0 0 9 3 9 3 12
Erdi-mailako arduradunak 0 0 32 6 32 6 38 0 0 18 0 18 0 18 0 0 50 6 50 6 56
Teknikariak 33 21 302 73 335 94 429 13 7 104 9 117 16 133 46 28 406 82 452 110 562
Administrariak 11 8 105 19 116 27 143 4 0 19 0 23 0 23 15 8 124 19 139 27 166
Beste profesional batzuk 72 21 121 32 193 53 246 25 3 61 2 86 5 91 97 24 182 34 279 58 337

116 50 564 131 680 181 861 42 10 207 13 249 23 272 158 60 771 144 929 204 1133
166 695 861 52 220 272 218 915 1133

50 URTETIK GORAKOA
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 6 2 6 2 8 0 1 12 2 12 3 15 0 1 18 4 18 5 23
Erdi-mailako arduradunak 0 2 16 1 16 3 19 0 0 12 3 12 3 15 0 2 28 4 28 6 34
Teknikariak 3 5 106 13 109 18 127 4 7 50 6 54 13 67 7 12 156 19 163 31 194
Administrariak 0 6 59 17 59 23 82 0 0 12 0 12 0 12 0 6 71 17 71 23 94
Beste profesional batzuk 28 14 130 24 158 38 196 5 2 33 2 38 4 42 33 16 163 26 196 42 238

31 27 317 57 348 84 432 9 10 119 13 128 23 151 40 37 436 70 476 107 583
58 374 432 19 132 151 77 506 583

GUZTIRA
Zuzendaritza taldeko kideak 0 0 10 3 10 3 13 0 1 17 4 17 5 22 0 1 27 7 27 8 35
Erdi-mailako arduradunak 0 2 48 7 48 9 57 0 0 31 3 31 3 34 0 2 79 10 79 12 91
Teknikariak 108 72 446 105 554 177 731 35 25 164 22 199 47 246 143 97 610 127 753 224 977
Administrariak 31 22 170 38 201 60 261 6 0 36 0 42 0 42 37 22 206 38 243 60 303
Beste profesional batzuk 164 54 274 59 438 113 551 55 13 104 5 159 18 177 219 67 378 64 597 131 728

303 150 948 212 1251 362 1613 96 39 352 34 448 73 521 399 189 1300 246 1699 435 2134
453 1160 1613 135 386 521 588 1546 2134
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405-1 ANIZTASUNA ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA 
2018 2019

Nº % Nº %

SEXUAREN ARABERA 10  10  

Gizonak 8 %80 8 %80

Emakumeak 2 %20 2 %20

ADIN-TARTEAREN ARABERA 10  10  

30 urtera arte 0 %0 0 %0

31 eta 50 urte bitartean 0 %0 0 %0

50 urtetik gorakoa 10 %100 10 %100

KIDE KOPURUA 10 %100 10 %100

401-1 LANGILEEN KONTRATAZIO BERRIAK ETA LANGILEEN ERROTAZIOA 

TALDEA GUZTIRA 

KONTRATAZIO BERRIAK 
2018 2019

GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK

ADINAREN ARABERA, ZENBAKIETAN

30 urtera arte 457 1.483 575 1.716

31 eta 50 urte bitartean 395 1.539 339 1.497

50 urtetik gorakoa 240 373 139 464

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

30 urtera arte 531% 530% 587% 536%

31 eta 50 urte bitartean 148% 176% 125% 174%

50 urtetik gorakoa 160% 96% 92% 107%

GUZTIRA ZENBAKITAN 1.092 3.395 1.053 3.677

GUZTIRA EHUNEKOTAN 217% 220% 202% 228%

503 1.544 521 1.613

ENPRESA
UTZI DUTEN LANGILEAK 

2018 2019

GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK

ADINAREN ARABERA, ZENBAKIETAN

30 urtera arte 454 1.441 568 1.680

31 eta 50 urte bitartean 366 1.486 325 1.491

50 urtetik gorakoa 239 387 137 491

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

30 urtera arte 528% 515% 580% 525%

31 eta 50 urte bitartean 137% 170% 119% 173%

50 urtetik gorakoa 159% 100% 91% 114%

GUZTIRA ZENBAKITAN 1.059 3.314 1.030 3.662

GUZTIRA EHUNEKOTAN 211% 215% 198% 227%

503 1.544 521 1.613

405-1 ANIZTASUNA ZUZENDARITZA-BATZORDEAN 

TALDEKO  
ZUZENDARITZA-BATZORDEA 

2018 2019

Nº % Nº %

SEXUAREN ARABERA 9  8  

Gizonak 5 %56 4 %50

Emakumeak 4 %44 4 %50

ADIN-TARTEAREN ARABERA 9  8  

30 urtera arte 0 %0 0 %0

31 eta 50 urte bitartean 3 %33 2 %25

50 urtetik gorakoa 6 %67 6 %75

KIDE KOPURUA 9 %100 8 %100
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404-1 LANGILEEK URTEAN PRESTAKUNTZAN EGITEN DUTEN BATEZ BESTEKO ORDU KOPURUA / Lantaldea 2019/12/31n

GUZTIRA IMQ TALDE FINKATUA 

LANGILEAK ETA PRESTAKUNTZA  
ORDUAK KATEGORIA  
PROFESIONALAREN  
ETA SEXUAREN ARABERA 

2018 2019

GIZONAK EMAKUMEAK
H+M  

PRESTAKUNTZA 
GUZTIRA

GIZONAK EMAKUMEAK
H+M  

PRESTAKUNTZA 
GUZTIRA

LANGILE KOPURUA 462 1464 1926 482 1523 2005

PRESTAKUNTZA ORDU KOPURUA

Zuzendaritza taldeko kideak 369,24 598,49 967,73 198,00 261 459

Erdi-mailako arduradunak 706,06 1122,07 1828,13 709,48 1557 2266,48

Teknikariak 1864,75 4123,32 5988,07 2358,74 10053,62 12412,36

Administrariak 453,14 1816,23 2269,37 521,5 2809 3330,5

Beste profesional batzuk 2402,08 8750,5 11152,58 1872 6224 8096

PRESTAKUNTZA ORDUAK GUZTIRA 5.795,27 16.410,61 22.205,88 5.659,72 20.904,62 26.564,34

BATEZ BESTEKO ORDU KOPURUA  
LANGILE BAKOITZEKO 12,54 11,21 11,53 11,74 13,73 13,25

Zuzendaritza taldeko kideak 17,58 46,04 28,46 9,43 20,08 13,50

Erdi-mailako arduradunak 18,58 21,17 20,09 20,87 27,80 25,18

Teknikariak 9,71 6,50 7,25 11,39 14,96 14,12

Administrariak 11,62 8,57 9,04 12,42 12,06 12,11

Beste profesional batzuk 13,97 15,85 15,40 10,52 11,34 11,14

LANTALDEAREN BANAKETA  
KATEGORIA PROFESIONALAREN 
ARABERA 

2018 2019

GIZONAK EMAKUMEAK
H+M  

PRESTAKUNTZA 
GUZTIRA

GIZONAK EMAKUMEAK
H+M  

PRESTAKUNTZA 
GUZTIRA

Zuzendaritza taldeko kideak 21 13 34 21 13 34

Erdi-mailako arduradunak 38 53 91 34 56 90

Teknikariak 192 634 826 207 672 879

Administrariak 39 212 251 42 233 275

Beste profesional batzuk 172 552 724 178 549 727

462 1464 1926 482 1523 2005

* Klinikak Taldean CVSSen informazioa baino ez da sartu.

401-1 KALERATZEAK GUZTIRA  

TALDEA GUZTIRA 

KALERATZEAK 
GUZTIRA  

2018 2019
GIZ. EMA. GIZ. EMA.

Adinaren arabera 3 16 4 17

30 urtera arte 0 4 1 0
31 eta 50 urte 
bitartean 2 8 1 11

50 urtetik gorakoa 1 4 2 6

Lanbide-kateg.
arabera 3 16 4 17

Zuzendaritza 
taldeko kideak 1 0 1 0

Erdi-mailako 
arduradunak 0 1 0 0

Teknikariak 2 7 0 9

Administrariak 0 3 0 4
Beste profesional 
batzuk 0 5 3 4

KALERATZEAK 
GUZTIRA 19 21

102-41 HITZARMEN KOLEKTIBOA DUTEN 
LANGILEAK 
LANGILEAK 2018 2019
Kopurua 2.025 2.127

Ehunekoa %98,93 %99,67

403-1 OSASUN ETA SEGURTASUN  
BATZORDEETAKO LANGILEEN ORDEZKARITZA 
LANGILEAK 2018 2019
Kopurua 1.667 1.708

Ehunekoa %81,44 %80,04

102-38 URTEKO GUZTIZKO  
KONPENTSAZIO-RATIOA 

2018 2019
%30,97 %33,57

102-39 URTEKO KONPENTSAZIO OSOAREN 
EHUNEKO IGOERAREN RATIOA 

2018 2019
%2,60
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ISTRIPUGARRITASUN TXOSTENAK

ENPRESA
Intzidentzia indizea (Ii) Maiztasun indizea (If) Larritasun indizea (Ig)

2018 2019 2018 2019 2018 2019

GRUPO IGUALMEQUISA, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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. 0,00 21,51 0,00 14,58 0,00 0,07

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

IGURCO

Igurco Gestión, S.L. 14,80 55,81 11,63 43,99 0,06 0,58

Igurco Centros Gerontológicos, S.L.U 185,31 135,40 124,86 89,93 4,45 2,82

Igurco Residencias Socio Sanitarias, S.L.U 77,80 56,60 52,42 37,59 1,37 2,17

Orue XXI, S.L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Residencia Orue, S.L.U 23,95 93,93 16,14 62,38 0,88 1,96

K.INIKA

Clínica Vicente San Sebastián, S. A.* 33,85 31,70 22,99 21,49 0,98 0,53

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) 0,00 93,02 0,00 63,08 0,00 5,80

Traumatología DAM, S.L. 48,97 0,00 33,27 0,00 0,43 0,00

CVSS Radiología Clínica, S.L 0,00 25,92 0,00 17,58 0,00 0,05

PREBENTZIOA 3,48 0,00 2,22 0,00 0,05 0,00

AVANCES MÉDICOS, S.A. 0,00 11,70 0,00 7,93 0,00 0,10

* Virgen Blancako eta Zorrotzaurreko batez besteko CVS.

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.

Irizpidea aldatu da, baja eragin duten eta eragin ez 
duten laneko istripuak eta maiztasun indizea eta 
larritasun indizea sartu direlako. 2018. urtea berriro 
formulatu da.

KALKULURAKO FORMULAK:

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

Absentismo ratioa kalkulatzeko irizpidea aldatu 
dugu: Galdutako lan jardunaldiak/lan egindako lan 
jardunaldiak*100.
IT ondoriozko bajak baino ez dira kontuan hartzen. 
2018. urtea berriro formulatu da.

403-2 ISTRIPU TASA

2018 2019
GIZ. EMA. GIZ. EMA.

Istripu kopurua
216 197

41 175 36 161

Heriotzarekin
0 0

0 0 0 0

Bajarekin
101 94

12 89 17 77

Bajarik gabe
115 103

29 86 19 84

Heriotza  
kopurua

0 0
0 0 0 0

Galdutako egun 
kopurua

2.776 2.711
416 2.360 357 2.354

Maiztasun  
indizea (IF) %

29,31 23,80
14,18 34,42 18,59 25,51

Larritasun 
indizea %

0,84 0,70
0,54 0,95 0,34 0,83

403-2 ABSENTISMOA

2018 2019
GIZ. EMA. GIZ. EMA.

Baja kopurua 
urtean

1.068 1.285
187 881 238 1.047

Galdutako 
lan jardunaldi 
kopurua

27.053 46.401

3.179 23.874 5.499 40.901

Absentismo 
ratioa %

3,86 6,53
1,81 4,55 2,95 7,79
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Soldata-arrakalaren adierazlea egiteko, GRI 405-2 adierazlea hartu dugu errefe-
rentziatzat.

Taula honetan, emakumeen eta gizonen ordainsarien arteko erlazioa agertzen da, 
oinarri gisa 100  hartuta, kolektibo profesionalen arabera banakatuta. Ratioa kalkula-
tzeko, urteko soldata finkoa hartu da kontuan, eta ez dira kontuan hartu gizarte-onu-
rak, gauzazko ordainsariak eta ekoizpenarekin erlazionatutako pizgarriak. 

Ordainsariak ez dira adin-tarteka banakatu, langileen ordainsarien irizpideak ka-
tegoria 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 

Oinarrizko soldata eta ordainsaria, sexuaren arabera

405-2 BATEZ BESTEKO ORDAINKETAK (1)

2018 2019

GIZONA
BATEZ  

BESTEKOA 

EMAKUMEA 
BATEZ  

BESTEKOA

GIZONA
BATEZ  

BESTEKOA 

EMAKUMEA 
BATEZ  

BESTEKOA

TALDEA GUZTIRA 

Zuzendaritza taldeko kideak 109.047 76.146 115.107 59.053

Erdi-mailako arduradunak 57.014 50.297 58.945 53.559

Teknikariak 39.774 35.441 39.857 35.531

Administrariak 30.721 25.900 32.826 26.384

Beste profesional batzuk 24.089 22.100 24.488 21.770

GUZTIRA 36.097 29.776 36.441 29.895

GRUPO COMITE 
DIRECCION Zuzendaritza Batzordea 210.916 112.584 152.895 114.835

ADMINISTRAZIO 
KONTSEILUKO 
TALDEA

Administrazio Kontseilua 20.594 22.000 20.594 22.000

405-2 OINARRIZKO SOLDATAREN ETA ORDAINKETAREN RATIOA  
EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEAN (1)

OINARRIZKO SOLDATAREN ZERRENDA  
KATEGORIA PROFESIONAL BAKOITZEAN  
GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEAN

2018 2019

TALDEA OSORIK 

Zuzendaritza taldeko kideak %28 %68

Erdi-mailako arduradunak %11 %-1

Teknikariak %13 %11

Administrariak %-2 %5

Beste profesional batzuk %-4 %1

GUZTIRA %5 %7

ZUZENDARITZA 
BATZORDEKO 
TALDEA

Zuzendaritza Batzordea %87 %33

ADMINISTRAZIO 
KONTSEILUKO 
TALDEA

Administrazio Kontseilua %-6 %-6

bakarrak kentzea (Zuzendaritza Batzordea izan ezik) eta sexu bakarreko lan-
postuak ezabatzea izan dira, izan ere, uste dugu kasu horietan ez dagoela 
konparatzeko aukerarik. Gainera, lanpostuak konpainia osorako soldata-a-
rrakalaren 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. Irizpide berri horiekin, 2018ko kalku-
luak birformulatu ditugu.

Beraz, informazio horretan ez da sartzen 6/2019 Errege Lege Dekretuak jasotzen 
duen “balio bereko lana” kontzeptua. Lege horretan, “Balio bereko lana” gisa uler-
tzen da (i) benetan agindutako eginkizunen edo zereginen izaera, (ii) jarduera-
rako eskatzen diren hezkuntza, lanbide edo prestakuntza baldintzak, (iii) jardu-
narekin estu lotutako faktoreak eta (iv) jarduera horien lan-baldintzak errealitate 
baliokide batean gauzatzen dituztenak.

(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.


