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Txosten honi buruz
IMQ Taldearen 2018ko Iraunkortasun Memoria honek Informazio ez-finantzarioaren eta Aniztasunaren
Txostena biltzen du, 11/18 Legea betetzeko (Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2014ko urriaren 22ko 2014/95/UE zuzentaraua ekartzen du, eta
2017an onetsitako Legegintzazko Errege Dekretua
ordezkatzen du). Global Reporting Initiative (GRI) gidari jarraikiz egin da, baita aplikatu behar zaizkion
2016ko GRI Standard-ek definitutako oinarri eta edukiei jarraikiz ere.
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Memoria inplikatutako sail eta sozietateen ekarpen eta
adierazleetan oinarrituta egin da. GRI irizpideen arabera egindako lehen txostena da, nahiz eta 2016an hasi
zen erakundea bere urteroko jardueraren berri emateko iraunkortasun-ikuspegia aintzat hartzen. Gainera,
Aurrerabideko Komunikazioaren (CoP) baliokidea da.

IMQ Taldeak gizarte-arloan arduratsua den enpresa
izan nahi du, bere jarduera sozioekonomia, giza eta
ingurumen iraunkortasun arloko garapenarekin harmonizatuz. Iraunkortasuna honela ulertzen dugu: erakundeak duen gaitasuna eta egiten duen ahalegina bere
negozio-estrategia inguruak eta interes-taldeek proposatzen dizkioten erronka eta eskariekin lerrokatzeko,
horiei konpromisoan, eta efizientzia, profesionaltasun,
lankidetza, errespetu eta zerbitzu balio eta oinarrietan
funtsatutako harreman-eredu bat eskainiz.
Taldeak gizarte-konpromisoa eta Erantzukizun Sozial
Korporatiboa (RSC) biltzen ditu bere Plan Estrategikoan eta Kudeaketa Planean. RSC talde bat du, RSC
politika, bere gobernu-organoek onetsia, eta haren aldeko apustu garbia egiten du, ezinbesteko tresna baita lehiakortasuna eta izen on korporatiboa hobetzeko
eta balioa eta konfiantza-loturak sortzeko komunitatearekin eta bere interes-taldeekin. Hori guztia erantzukizun-kultura eta gizartean eragin positiboa izatea
sustatzearen bidez, berrikuntzarako eta produktu eta
zerbitzuak hobetzeko bokazio etengabearekin eta jarrera inplikatu, garden eta etiko batekin.

Nuestros compromisos

Iraunkortasun Memoria 2018

Emandako informazioak 2018ko urtarrilaren 1etik
abenduaren 31 arteko aldiari dagozkio, eta epe horretan IMQ Taldeak eta haren menpeko sozietateek
jarraitutako lerro nagusien berri ematen du, bere jarduera aurrera ateratzeko eta 2015-2018 aldirako Plan
Estrategikoak ezarritako gidalerro, helburu eta erronkei heltzeko. Era berean, iraunkortasunaren gaineko
ardurak zehazten ditu, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-ikuspegitik, bere interes-taldeentzako gardentasun-ariketa bat egiteko asmoz.

Nazio Batuen Itun Globalak eskatzen du hori, zeinari
IMQ atxikia baitago erakunde sinatzaile gisa, 2017tik,
Munduko Itunaren 10 printzipioak ezartzeko, Global
Compact-en reporting-politikari jarraikiz.
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IMQ TALDEKO
PRESIDENTEAREN GUTUNA

Pedro Ensunza Lamikiz
Atseginez aurkezten dizuet 2018ko ekitaldiari dagokion
iraunkortasuneko urteko memoria hau. IMQ Taldeak Global Reporting Initiative-ren (GRI) estandarrei jarraikiz egiten duen lehena da, eta urte bukaeran onetsi zen informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzko araudi
berriari ere erantzuten dio.
Ez da ezinbesteko betekizun bat bakarrik, egungoaren moduko egoeran ezin da ulertu bere erantzukizun
sozial korporatiboa eta bere interes taldeekin duen
harremana eta izen ona mimoz kudeatzen ez duen
erakunde bat. Horrez gain, baztertu ezin den aukera
da gardentasuna, sinesgarritasuna eta konfiantza erakusteko, erakunde errespetatu eta efiziente moduan
sendotzeko eguneroko ahaleginean gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-balioa ere sartuz.

Horregatik, beste urte batez, gure helburuei eta erronkei
erantzuteko lan egin dugu, osasuna, bizi-kalitatea eta
gure interes-talde nagusiei gogobetetasuna hobetzera
begirako kudeaketa-eredua aplikatuz, baliozko zerbitzuen, pertsona gogotsuen eta gizarte-arloan arduratsua
den jarduerarekin.
Gainera, modu aktiboan inplikatu gara eraldaketa digitaleko prozesu sakon eta liluragarrian. Uste dugu funtsezkoa dela gure konpainia egun eta etorkizunean garatzeko,
baina, batez ere, zerbitzu hobea emateko gure bezeroei.
Inguruak, lehiak, gizarte hiperkonektatu eta kanal orotako
honetan belaunaldi berriek dituzten eskariak, era berean,
pentsatzeko eta lan egiteko modu berriak ekarri dituzte,
eta antolakuntza horizontal, dinamiko eta berritzaileak
sustatu. Gainera, talentua, lidergoa, prestakuntza eta
bere pertsonak aldaketara egokitzean arrakasta izateko

funtsezko motor direla aitortzea ulertzeko beste modu
batzuk ekarri dituzte. Erakunde gertukoak eta gizatiarrak,
kalitateak, zerbitzuak eta abangoardiak bereizten dituen
zerbitzuarekin eta arretarekin, bezeroarekin hitz egiten
dutenak, bere balio-proposamena pertsonalizatzen dutenak eta haren behar eta eskariak entzuten dituztenak,
gero eta esperientzia gogobetegarriagoak emateko.
Horrela pentsatzen dugu bezeroaren esperientzia digitala hobetzeko gure eraldaketa-proiektua. Funtzionaltasun
berriak sartu dizkiogu IMQren aplikazioari eta historia
klinikoari, Info33+-ren bidez, azken urteetan egindakoei
gehituko zaizkienak. Horrez gain, lanean jarraitzen dugu
preskripzio elektronikoa ezartzen, prebentzioari eta bizi-ohitura osasungarriak hartzeari laguntzen dion informazioa etengabe ematen eta zentro, zerbitzu, produktu
eta estaldura berriak sartzen.
Komunitatearekin dugun konpromisoaren ikuspegitik,
2018an ere bizirik eduki dugu kirolaren, kulturaren, ikerketaren, elkartasunaren eta gizarte-garapenaren alde egiten dugun apustu errotua.

Plano ekonomikoan lortutako emaitza solido eta historikoei eta etengabe zabaltzen ari den konpainia errentagarri eta kaudimendun bat eraikitzeko borondate irmoari
esker, aurten ere, gure aletxoa jarri diogu hazkundeari, enpleguari eta euskal osasun-sistema eusteari.
Horrez gain, gure helburuak eta bezeroen konfiantza irabazteko, funtsezko rola du gure profesional medikoen
lanak. Hemendik, berriz ere, nire esker ona adierazi nahi
diet, dedikazioagatik eta ahaleginagatik, baita IMQ Taldea
osatzen duten eta hura posible egiten duten guztiei ere.
Lortutakoaren balantzeaz eta egungo lanaz gain, gainera, etorkizuna prestatuz joan gara, 2019-2021rako plan
estrategiko bat egitearen bidez. Proiektu eta erronka
berrietara garamatza, aurrez jakin ezin dugunera eta
ziurgabetasunera, oraindik eraikitzeko dagoen etorkizun baten ilusiora. Baina honaino ekarri gaituen gogo,
irmotasun eta energia berarekin helduko diogu, hazten
jarraitzeko desio eta borondatearekin, garapen sozioekonomikoari eta Euskadin dugun lidergo-posizioa indartzen laguntzeko.
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Kontsumoaren eta merkatuaren gizarte berri honetan,
globalizazioaren aurrerapenak, etengabeko berrikuntza
disruptiboak eta ingurumenaren eta etikaren gaineko gero
eta ardura handiagoak ekartzen dute erakundeek gero eta
arreta handiagoa jartzea beren eragin sozialari eta beren

printzipioen eta jarduketen irismenari; are gehiago IMQ
Taldea bezalako konpainia batean, osasuna eta ongizatea
babestea dira bere funtsezko ainguretako batzuk.

Adierazpen korporatiboa
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IMQ TALDEKO KONTSEILARI
ZUZENDARI NAGUSIAREN GUTUNA

Miguel Ángel Lujua Murga
Ibilitako bide positiboaren gogobetetasun eta guzti,
IMQ Taldeak, 2018an, 2015ean hasitako plan estrategikoa ezartzen bukatu du: IMQ Taldea osatzen dugun
guztion erronka, amets eta helburu handiz betetako urtea izan da hau ere.
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Munduko eskariei eta etengabe berrikusi beharreko
subjektu bati aurre egiteak bezeroarekiko harremanean bikaintasuna ematea eskatzen du, eta berrikuntzan, teknologian eta pertsonekiko eta gizartearekiko
loturetan fokalizatzea. Horregatik, gure lanak arreta
berezia jartzen dio bezeroaren esperientzia hobetzeko
apustua sendotzeari. Zerbitzu bereizgarri eta berritzaileen bidez egin dugu, etengabe arduratuz haien espektatibak betetzeaz, haien kexei premiaz erantzunez,

Azken esparru horretan, eta bezeroa hobeto zerbitzatzeko, historia kliniko digitalera gauza gehiago txertatzeko lan egin dugu, gure online bulegoa berritu dugu,
eta txat medikoa, mugikorrean txartela edukitzea eta
online hitzordua martxan jarri ditugu, beste aurrerabide
batzuen artean. Gainera, preskripzio elektronikoa ezartzera daramaten zerbitzu medikoetara sarbidea izateko liberalizazio-prozesuetan sakondu da. Hori izango
da IMQ Taldearentzako beste mugarri bat, 2020rako
lortuko baitugu bezeroek gure bulegoetara etorri behar
ez izatea.
Gure bezeroek gure estrategietan duten zentraltasunak
modua eman digu, IMQ Aseguruetan jasotako arretarekin gero eta gusturago egon daitezen ez ezik (% 96,8
daude gustura), haien batezbesteko fideltasuna 21
urtekoa izateko ere. Hori da, gainera, Euskal herriko
aseguru- eta osasun-sektorean dugun lidergo-posizio
sendo eta iraunkorra justifikatzen duen arrazoi nagusia, baita 2018an eskuratutako fakturazio- eta bezero

-kopuru errekorrak azaltzekoa ere. Era berean, jabetuta
gaude kokapen hori egonkortzeko helburu horretara
begira jarraitu behar dugula, baita exigentzia handia
izaten ere erritmoan, bizitasunean eta irismenean,
zabaldutako prozesu, proiektu eta ekimen guztietako
beharrak eta gaitasunak parekatzeko, asko eta asmo
handikoak baitira.
Horrez gain, garrantzitsua izan da, 2018an, Datuak Babesteko Araudi Orokorretik, Banaketaren Legetik eta
Kaudimena II egonkortzertik eratorritako araudi-aldaketa guztietara egokitzea, denboran eta forman, eragin
handiak izan baitituzte gure jardueran.
Asistentziaren esparruan, gainera, ahalegin handia egin
da instalazioak hobetzeko eta handitzeko, zerbitzu berriak eta zentroetako eta kliniketako unitate berriak
jartzeko eskaintza, hurbiltasuna eta bezeroarentzako
aukeren aniztasuna handitzeko. Aniztasun hori aseguru
-produktuetara ere zabaldu dugu, IMQ Pymes-en bidez,
eta bidaietako asistentzia edo menpekotasunen asistentzia prestatzearen bidez. Halere, ez ditugu ahaztu
balio erantsia duten konponbideak emateko proposamenak, pertsonen eguneroko bizitzan modu positiboan
eragiteko; laster, IMQ BienStar izango da.

IMQ Taldeak beste helburu estrategiko bat ere badauka: eskuz esku lan egitea gure profesionalekin, ibilbide honetan laguntzea eta hura babestea
lortzeko. Gogo osoz aplikatzen da hori, haien parte-hartzea, konpromisoa eta kemena funtsezko partea baita ahaleginean, baina baita egun merkatuak,
teknologiak eta bezeroak eskatzen duen eraldaketan ere.
Igurco erosteak eta Arabara zabaltzeko proiektuak,
humanizazio-planak eta gure klinikek ziurtatzen
duten kalitateak eta segurtasunak, bizitza sozialeko ekimen asko sustatzeak eta haiekin elkarlanean
jarduteak, komunikatzeko eta hitz egiteko ahaleginak, entzuteko eta gertu egotekoak, nabarmenak
dira garai berri bati begira dagoen antolakuntzan
lanean. Antolakuntza horrek badaki, orain eta beti,
egunero erein behar dela, atzean ez geratzeko, eta
ondo egindako lanaren fruitua jasotzeko.
Nire esker onak, ardura batekin edo bestearekin, helburu horiei guztiei laguntzen dieten guztiei, IMQ Taldea
konpainia sendo eta aintzatetsia izan dadin, bezeroek
konfiantza izan ahal izango dutena aurrerantzean ere,
aukerarik onena egin dutela ziur egonda.

Adierazpen korporatiboa
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Konbentzituta gaude estrategiak, negozioak eta iraunkortasunak ezin direla bereiztu, eta, beraz, Memoria
honetan azken ekitaldian egindako ikuspegi, jarduera
eta erronka nagusien berri eman dugu. Horiek denak
antolakuntza oso bizi baten konpromisoaren barruan
daude, estu lotuta interes-taldeekin, eta komunitatearen eta haren lurraldearen garapen iraunkorrari laguntzeko bokazioz, aldi berean, hazkuntza, enplegua eta
lehiakortasunari eusteko erronkak sustatuz.

askoz ere denbora gutxiagoan IMQ Aseguruen kasuan,
sektoreko batezbestekoaren aldean (9 egun, 14,5egunen aldean), eta kalitatezko arreta emanez, baita eraldaketa digitalean aurrera eginez ere.
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Enpresa talde
handi bat
IMQk hazkuntza- berrikuntza- eta
hobekuntza-prozesu etengabean
jarraitzen du, bezeroei eskaintza
bereizgarri bat eta enpresa
talde indartsu baten abantailak
eskaintzeko, 50 konpainia
baino gehiago dituena, beti
bikaintasunaren bila.

Nor gara?
84 urteko ibilbide egiaztatua daukagu osasunaren zerbitzuan, eta lidergo-posizio sendoa sektorean. IMQ taldea 56 sozietatek osatzen duten enpresa-holding bat
da, osasun-arlokoak, sozio-sanitarioak, prebentzio-arlokoak eta ongizatekoak.
1934an sortu zen euskal konpainia pribatu eta independente hau, eta akzioei dagokienez, Sociedad de
Médicos de IMQri dago lotuta, eta Taldearen bidez sei
Dibisio handi lotzen ditu, horietan egituratuz.

IMQ TALDEKO DIBISIOAK

IMQ ASEGURUAK
IMQ
PREBENTZIO SAILA
IGURKO GESTIOAK:
ZERBITZU SOZIO SANITARIOAK
VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

50 enpresa partaide baino gehiago.

ZERBITZU KLINIKOAK
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Osasun- eta lan-prebentzio-arloko zerbitzu
integralak, osasun zerbitzuak eta zerbitzu
soziosanitarioak.
Konponbide berritzaileak eta kalitatezkoak
bizitzako etapa guztietarako.

IMQ Aseguruak aliatu estrategiko nagusitzat daukate
SegurCaixa Adeslas, osasun arloko aseguru-etxeen
estatuko rankingean lider den konpainia. Horrek aukera ematen die bezeroei 40.000 profesional mediko eta
1.150 zentro eskura izateko EAEtik kanpo, Euskadin dituzten 1.700ez gain.

Sendagileen Elkartea

Klinika Zaharra Eraikina

IMQ Taldea

IMQ
Aseguruak

IMQ
Prebentzio
Saila

IGURCO
Gestion

CVSS

SPE

IMQ
Prebentzioa

Residencias
Sociosanitarias

Hospidom

Medical
Prevención

Orue XXI

Agencia
Centro
Rehabilitación
IMQ Dental
Dental
Bizkaia
Sistemas de
Gestión Clínicos
Avanzados
Consultorios
Médicos

Residencia
Orue
Centros
Gerontológicos

Genetic

Zerbitzu
Klinikoak

Instituto
Oncológico

Unidad
Medicina
Urgencias IMQ

Hemobesa

IMIBI

Hemodinámica
Vizcaya

Traumatología
DAM

Consultas
externas ZMK

IMQ
Analíticas

Asemesa
Centro Zurriola

Zerbitzu
Orokorrak

Insutek

CAT XXI

Scanner
Bizkaia
Centro
Diagnóstico
Durango
Centro
Diag VB

CVSS
Radiología
Clínica

CD San Juan
De Dios

Mediorametric

TC 64

Gestlab
Prosa

AMSA
Vidalis

Rad Clínica
Bizkaia
RMB

*IMQ Taldeak parte
hartzen duen beste
sozietate batzuk:
Gamosa, Fik, Histocall,
Cyber Surgery.

Sozietate-egitura
Sociedad de Médicos del IMQ SA da IMQ Taldeko jabetzaeta erabaki-organo gorena. Haren akziodunak Asociación
Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades izeneko
elkartea osatzen duten profesional mediko guztiak dira.
Haren menpe daude konpainia osatzen duten beste sozietate guztiak ere, besteak beste IMQ Taldea.

Bere Plan Estrategikoan ezarritako helburuekin bat
etorriz, IMQ Taldeak bere sozietate-egitura berregituratzen jarraitzen du, sinergiak sortzeko eta arintasuna eta efizientzia lortzeko; berriki, sei dibisiotan
antolatu da.

Enpresa talde handi bat
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ZERBITZU OROKORRAK

Higiezinak
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Etorkizuneko ikuspegia
IMQ Taldeak arrakastaz itxi du, 2018an, bere 20152018ko Plan Estrategikoa. Bertan zehaztutako ardatzei eta azken urteetan landutakoei erantzun die. Lan
hori haztean eta bere egitura optimizatzean oinarritu
da; sozietate-egitura sinplifikatu da, eta datozen urteetan estrategikoak izango diren sozietateetako eta negozio-unitateetako parte-hartzea handitu du.
Horrez gain, taldearen errentagarritasuna handitu da,
emaitza historikoak lortu ditu, eta jabetza- eta gobernantza-eredua ere indartu da. Giltzarri izan da antolakuntza-eredua sustatzea, pertsonak izanda eraldaketa

Xedea, ikuspegia eta balioak
horren zutarri nagusi. Eraldaketa horretan, esparru
digitala bereziki garrantzitsua izan da: historia kliniko
digitala eta zerbitzu digital berriak ezartzea eta etorkizunera bermeekin aurrera egiteko oinarriak jartzeko
aukera ematen diguten proiektuekin. Etorkizun hori
2019 – 2021eko Plan Estrategiko berrian ere ikus daiteke. 2018an egin da, partaidetza prozesuan: konpainiako interes-talde nagusiak sartu dira, eta bereziki akziodunak, gobernu-organoak, pertsonak eta bezeroak.
Bere Plan Estrategikoa egin bitartean, IMQ Taldeak, era
berean, bere xedea, ikuspegia eta balioak berritu ditu.

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

IKUSPEGIA

Gure bezeroa harritu nahi dugu, gure taldea konpromisoa hartzera bultzatu eta gizartearekin konektatu.
Hazten jarraitu nahi dugu, hobeak izan, beste 84
urte betetzeko oinarriak jarri.

BALIOAK
Konpainian gure bezeroez, gure pertsonez, erakunde guztiaz eta geure buruaz arduratzera garamatzaten balioak geure egiten ditugu. Balio horiek
IMQ Taldea osatzen dugun guztion parte-hartzearekin egin dira, eta defini gaitzaten eta inspira gaitzaten nahi dugu, ezarritako helburuak betetzeko.
Bezeroa funtsezko zutarritzat, berrikuntza, konfiantza eta gertutasuna, talde-lana, etika, lidergoa,
kaudimena, bikaintasuna, etengabe hobetzea… horiek dira konpainia mugiarazten duten motorrak.

BERRIKUNTZA

BEZEROAk grina
sortzen digu
Gure izateko arrazoia da

AUSARTAk gara
Aurreratu egiten gara,
etorkizunak kezkatzen gaitu

KONFIANTZA,
HURBILTASUNA

HURBIL gaude

TALDE-LANA,
ETIKA

TALDE bakarra gara

LIDERGOA

Konfiantza sortzen dugu

Pasioz, etikaz, erantzukizunez
eta gizarte-konpromisoz

Pertsona
IRABAZLEAK
nahi ditugu
Ausartzen diren pertsonak,
eredugarriak

KAUDIMENA,
BIKAINTASUNA
ETA ETENGABEKO
HOBEKUNTZA

Beti HOBEAK
izatea
Kaudimendunagoak,
errentagarriagoak,
eraginkorragoak

Enpresa talde handi bat

2018ko Iraunkortasun Memoria

BEZEROA

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

Euskadiko enpresa liderra izaten jarraitu nahi
dugu, pertsonengandik pertsonengana.
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GURE BALIOAK ETA KONPROMISOAK

13

Lehentasun estrategikoak
IMQ Taldeak 5 lehentasun estrategiko definitu ditu
2019-2021 aldirako, azken hiru urteetan jarraitutako estrategiari jarraikortasuna ematen diotenak.
Estrategia horrek antolakuntzak aurrean dituen
arrisku nagusiei erantzun nahi die: desabantailei,
baina baita arintasuna eta tokiko talde bat izateak
dituen aukerei ere, gero eta globalizazio handia-

goaren aurrean; profesional mediko falta, sektore
guztian gertatzen dena; gero eta arautuago dagoen
eremua izatea osasun-arloa, baita aseguruena ere;
eraldaketa digitalak eskatzen duen egokitzeko gaitasuna eta arintasuna, eta bezero-profil zorrotzago
bat agertzea, herritarrak zahartzearen erronka handiarekin batera.

5 LEHENTASUN ESTRATEGIKO

Konpainiaren eraldaketa digitala

Bereiztea eta Bezeroaren Esperientzia

Hazkuntza errentagarria
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Kudeaketa-eredua eta pertsona taldea

3. Negozioa haztea

Aurreko Plan Estrategikoak landutako fokuetako bat
da eraldaketa digitala. Jarduketa-eremuetako zerbitzu
berriak (historia kliniko digitala, bideo-kontsulta, txat
medikoa eta abar), egiteko modu berriak (bezeroari
arreta emateko kanal berriak, informazio gehiago eta
gardenagoa bezeroei…) eta estrategia-negozio berriak
(inbound marketina eta abar), garatzea, horiek izan
dira 2018ko lan nagusiak, eta horiek izango dira datozen urteetan ere.

Negozioa haztea da IMQ Taldearen helburuetako bat.
Hala, bai osasun-aseguruen munduan eta bai osasun
-zerbitzu eta zerbitzu soziosanitarioen esparruko lidergoa finkatuko du. 2018an, aseguru-produktu berriak
ateratzeko egin da lan, zerbitzu soziosanitarioen bezero berriak geureganatzen eta etorkizunean estrategikoak izango diren negozio berriak erosten (Igurcon
dugun parte-hartzea zabaltzea).

2. Bereiztea eta bezeroaren esperientzia:
bezeroa da gure erabakien erdigunea
Konpainiak martxan jarri du, 2018an, Bezeroaren esperientzia proiektua, datozen 3 urteetarako proiektu
estrategikoetako bat. Proiektu honek kultura-aldaketa
handia dakar antolakuntzarentzat, eta etengabe hobetzeko tresna, bezeroa erdigunetzat hartuta. Zerbitzu digital berri eta berritzaileak funtsezko elementuak izango dira, ez soilik bezeroen beharrak eta espektatibak
gainditzeko, baita haien esku harrituko eta maiteminduko dituzten esperientzia bereizgarriak jartzeko ere.

4. Gure jabetza-eredua indartzea
Profesional medikoekin batera lanean jarraitu nahi
dugu, haiek direlako konpainiaren jabeak, IMQ Taldearen elementu bereizgarri gisa. 2018an, hainbat lan-saio
egin dira mediku akziodunekin, egungo eta etorkizuneko estrategia eta jarduketa-lerro nagusiak bateratzeko;
horietako gehienetan, funtsezkoa da mediku akziodunaren rola.

5. Kudeaketa-eredua eta pertsona-taldea
Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren alde egiten dugu,
negozio-unitateetako erreferentziatzat. Eredu horretan, ezaugarritzen duten 6 elementuak indartzen eta
hobetzen jarraitzen dugu, modu jarraituan: Estrategia, Bezeroak, Pertsonak, Berrikuntza, Gizartea eta
Emaitzak. Ahalegin horren emaitza dira alde horretatik 2018an egin diren aurrerapenetako asko, pertsonak
izanda eraldaketa horren elementu eragilea.

Enpresa talde handi bat
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Gure jabetza-eredua indartzea

1. Konpainiaren eraldaketa digitala
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Gure interes-taldeak
NORK?

HAIEN BEHARRAK, ESPEKTATIBAK

- A ktibo dauden profesional medikoak

AKZIODUNAK

- Profesional mediko erretiratuak

- E rrentagarritasuna

- Hildako medikuen senideak
- Akziodunen Batzar Nagusia

GOBERNUORGANOAK

- Medikuen Sozietateko
Administrazio Batzarra
- IMQ Taldearen Administrazio
Batzarra

PERTSONAK

IMQ Taldea osatzen duten 2000
pertsona baino gehiago

- 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

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

- T alde profesional efiziente eta
kaudimenduna sortzea
- Konpainian inplikatua eta
bezeroarekin konprometitua
- IMQren parte izateaz harro
- Negozioa sortzea
- Ezagutza trukatu eta sinergiak
sortzea
- Win-win harreman bat sortzea
- Aliatu-sarea handitzea

- Segur Caixa Adeslas
- Kutxabank

BEZEROAK

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

- E uren osasun arazoak konpontzea
- Zerbitzu azkarra, itxaronaldirik gabea
eta kalitatezkoa lortzea
- F idagarritsuna 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

- B ezeroei eta negozioari dagokionez
haztea
- Hitzartutako baldintzak betetzea
- Konfiantzazko harremana ezartzea

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

- Osasun Sailak
- Aldundiak
- Tokiko Aldundiak
- Osakidetza

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

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

- Gizartea, oro har
- Paziente elkarteak

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

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

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

ADMINISTRAZIOA

GIZARTEA

Materialtasuna
IMQ Taldea bere Plan Estrategikoan oinarritu da bere
jardueratik eratorritako alderdi materialak identifikatzeko. Alderdi materialtzat jotzen dira bost lehentasun
estrategikoak, konpainiaren AMIA analisian eta interes
-taldeekiko harremanean oinarrituta definitu direnak.
Identifikatutako alderdi materialetako batzuk barne mailan kontsultatu dira, konpainiaren zuzenda-

ritzak eta haren pertsonek parte hartzea lortzeko,
eta kanpo kontsulta IMQ Aseguruen kasuan, interes
-taldeetako batzuk egiten zuten balorazioaren berri
izateko.
Konpromiso horiek xehetasun handiz deskribatzen
dira Memoria honen Balio Partekatuak kapituluan.

LEHENTASUN ESTRATEGIKOAK

INTERES-TALDEAK

KONPROMISOAK

ERALDAKETA DIGITALA

- Bezeroak, pertsonak eta hornitzaileak

- Arintasuna, gertutasuna eta balio erantsia.

BEREIZTEA ETA BEZEROAREN ESPERIENTZIA

- Bezeroak

- Gogobetetasuna, kalitatea, berrikuntza,
etengabeko hobekuntza eta humanizazioa.

HAZKUNTZA ERRENTAGARRIA

- Akziodunak, gobernu-organoak, aliatu
estrategikoak

- Errentagarritasuna eta garapen
sozioekonomikoari laguntzea, konfiantza.

GURE JABETZA EREDUA SENDOTZEA

- Akziodunak, laguntza-hornitzaileak

- Lankidetza eta inplikazioa.

KUDEAKETA-EREDUA ETA PERTSONA TALDEA

- Pertsonak
- Gizartea

- Egonkortasuna, prestakuntza, proiekzioa.
- Balioa ematea eta komunitatearekin inplikatzea.

Enpresa talde handi bat

ALIATU
ESTRATEGIKOAK

(arretazkoak eta arretazkoak ez direnak)
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- E rrentagarritasun handiagoa sortzea
- Ekintzaren balioa handitzea
- Inplikazioa eta lankidetzan aritzea

-N
 egozioa sortzea
-H
 elburu eta proiektu komunei
erantzutea
- Osagarritasun handiagoa lortzea

HORNITZAILEAK
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GURE ESPEKTATIBAK
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Kudeaketa aurreratuko eredua
IMQ Taldeak kudeaketa-eredua finkatzea du helburu, eta, horretarako, Euskalitek sustatutako Kudeaketa Aurreratuko Ereduan oinarritzen den Plan
Estrategikoan ere badagoen erronka hori lortzeko
erreferentziazko esparrutzat.

Ereduak sei elementu handi aurreikusten ditu:

Hau bilatzen dugu:

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

- Kudeaketa-eredu efiziente bat izatea, hazten eta
eboluzionatzen jarraitzeko aukera emango diguna.

Estrategia: epe luzeko ikuspegi bat sortzea, plan
estrategiko ordenatu, parte-hartzaile eta antolakuntza guztiari jakinarazitako batekin.

- Erreferentziazko enpresa bihurtzea Euskadin,
maila guztietan

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

- Etengabeko hobekuntzako kulturan aurrera
egitea: egungo testuinguruak arintasuna eta
etengabeko aldaketa eskatzen du

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

- Pertsona-talde solido, irabazle eta ausart bat
edukitzea.

Gizartea: gizartearekiko eta IMQ Taldearen inguruarekiko konpromisoa indartzea.
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Helburu horri erreparatuz, 2017an Eredua ezartzea
sustatzen duen eta dinamizatzen duen Lantalde
bat jarri zen martxan. IMQ Aseguruak dibisioa, bestalde, kanpoko erkaketa batera aurkeztu zen, lehenik, bere kudeaketako alderdirik garrantzitsuenen
inguruan hausnartzeko, eta elementu bakoitzaren
barruko hobekuntza-arloak bilatzeko. Erkaketa horren emaitza moduan, Euskalitek IMQ Aseguruak
dibisioari Kudeaketa Aurreratuko Konpromisoaren
Diploma eman zion.
2018an, egoeraren bigarren diagnostiko batean lanean aritu dira, ekintza-plan bat identifikatuz eta
martxan jarriz, identifikatutako hobekuntza-alderdiak indartzeko.

Bikaintasuna bilatzeak, IMQ Taldearen eta bere
profesionalen esperientzia egiaztatuak, bere gizarte-konpromisoa eta komunikatzeko, gertu egoteko
eta eragin positiboa izateko gaitasunak indartu egiten du bere irudia eta gizartean duten eragina, baita
bere markaren aitorpena, sona eta balorazio ona,
hori baita duen balio eztabaidaezin garrantzitsuenetako bat.
Lortutako eragin eta balorazio onak antolakuntzaren lidergo-irudian ere islatzen dira, eta zentroen eta
kliniken aldetik jasotako aitortzetan gauzatzen dira,
eta, horri esker, IMQ Aseguruak, Merco izen onaren
sailkapenaren arabera estatu mailako osasun arloko hamar aseguru-etxe onenen artean dago.
IMQ Taldea izen onena duten 12 euskal enpresen
artean dago, Consultores del Norte kontsultoretza
independentearen 2018ko biurteko txostenaren

arabera. Txosten horrek, bereziki, komunikazioa, gizarte-erantzukizuna eta balioa sortzeko gaitasuna
baloratzen du.
Ikerfel kanpoko kontsultoretzak IMQ Aseguruak dibisioarentzat egindako azken inkestaren arabera,
konpainia ezagunena eta hobekien baloratua da,
Euskal Herrian jarduten dutenen artean; bestalde,
puntuaziorik positiboena lortu du bezeroen artean:
%96,8. Erantzukizun sozial korporatiboaren arloko
jarduketa eta lanari dagokionez, IMQ Taldeak 10etik
7ko batez besteko puntuazioa lortu du interes-taldeetan, eta 8koa enpresetan eta gizartean.
Markaren izen ona eta ikusgarritasuna etengabe
zaintzeko eta zabaltzeko, IMQ Taldeak garrantzi
handia ematen dio, bere jarduketa-ardatzen artean,
kanpo-komunikazioko politikari, hori ere Plan Estrategikoaren barruan sartua.

Enpresa talde handi bat
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Emaitzak: emaitza gogobetegarriak lortzea interes
-taldeentzat, hobetzeko lehenik neurtu behar izatearen premisari jarraikiz.

Marka baten sona
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IMQ Taldearen magnitude nagusiak

Osasun-azpiegitura
1.767 profesionalek osatutako mediku-taldea.
1.027 mediku akziodun.

Eragin ekonomiko eta soziala
Fakturazio agregatuan, 464,53 milioi euro guztira
IMQ Taldean.
FAKTURAZIOA (mila eurotan)

2017

2018

IMQ ASEGURUAK TALDEA

262.218

272.161

PREBENTZIO TALDEA

21.651

23.319

IGURCO TALDEA

25.055

27.215

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

85.164

86.483

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA

27.477

27.980

IMQ-REN ZERBITZU OROKORREN TALDEA
ETA BESTE BATZUK

12.075

13.262

BESTE SOZIETATE BATZUK

11.249

14.117

444.889

464.537

GUZTIRA

IMQ Taldean negozioa %4,42 handitu da, emaitza
finkatuko 32 milioi eurorekin (zerga ondoren).
EMAITZA FINKATUA (mila eurotan)
IMQ ASEGURUAK TALDEA

2017

2018

Aseguru-etxearen kaudimen-ratioa: eskatutakoa
halako 2,23.
IMQ Taldeak Euskadiko BPGri 627 milioi euroren
ekarpena egiten dio zuzenean, zeharka eta modu
induzituan.

40.000 profesional mediko eta 1.150 zentro
EAEtik kanpo, Adeslasen SegurCaixaren bidez.
12 klinika eta zentro propio.

Bezeroak

* Leontiefen eredu ekonomikotik abiatuta lortutako datuak.

IMQ Aseguruak: 365.310 pertsonak eta mila
enpresa baino gehiagok jarri dute gugan konfiantza.

IMQ Prebentzioa: 5.457ri eman diote arreta,
138.575 langileri guztira.

IMQ Aseguruak dibisioak osasun publikoari
sortutako aurrezkia: 234 milioi euro inguru.

Igurco Taldea: 1.396 bezero eta 313.525 egonaldi
urtero.

IMQ ASEGURUAK

* IDIS 2018 txostenean oinarrituta egindako barne-kalkulutik lortutako datuak.

Vicente San Sebastian klinika: 9.197 bezero,
aseguru-etxeen eta partikularren artean.

IMQ TALDEAREN EKARPEN FISKALA
114 milioi euro zuzenean eta zeharka.
41 milioi euro modu induzituan.
* Leontiefen eredu ekonomikotik abiatuta lortutako datuak.

IMQ ZENTROAK ETA KLINIKAK

2017

2018

249.543

245.439

1.124.808

1.140.849

117.134

115.926

1.313

1.141

22.528

PREBENTZIO TALDEA

962

1.283

EGINDAKO KONTSULTAK

IGURCO TALDEA

920

2.559

ARRETA EMANDAKO LARRIALDIAK

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

1.848

1.817

ERDITZEAK, GUZTIRA

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA

1.217

1.573

KLINIKETAKO OSPITALERATZEAK

39.792

39.443

EGONALDIAK

91.421

90.770

ANBULATORIOETAKO OSPITALERATZEAK 24.074

25.357

GUZTIRA

840

2.240

26.224

32.000

* Igualmequisa Taldearen Administrazio Kontseiluan ikusitako datuak, 2019ko
martxoaren 28an.

365.310

20

21

2017

2018

ARRETA EMANDAKO PAZIENTEAK

5.411

5.457

136.710

138.575

91.157

105.899

2017

2018

1.846

1.841

PROBA DIAGNOSTIKOAK

401.899

392.397

303.719

313.525

1.568

1.643

PREBENTZIO-ZERBITZUAK
ENPRESA BEZEROAK
PERTSONAK
EGINDAKO AZTERKETAK
ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK
ZAINDUTAKO PERTSONAK
EGONALDIAK EGOITZETAN
ETA EGUNEKO ZENTROETAN
IMQ LAGUNTZA-K EGINDAKO KONTSULTAK

%25

%75

Enplegu zuzena: 2.299 personari.
Zuzenean eta zeharka,
5.458 pertsonarentzako enplegua sortzen du.

2.299
Emakumeak: 1.729
Gizonak: 570

* Leontiefen eredu ekonomikotik abiatuta lortutako datuak.

Enpresa talde handi bat

2018ko Iraunkortasun Memoria

354.445

GUTXIENEKO IRAUNKORTASUNA URTEETAN

Enplegua

20

2018

Osasun-jarduera

20.437

IMQ-REN ZERBITZU OROKORREN TALDEA
ETA BESTE BATZUK

BEZEROAK

2017

21

2

Urteko
mugarriak
2018. urtean IMQ Taldeak
jarduera ugari eta materializazio
garrantzitsuak izan ditu: instalazio
berriak ireki dira, zerbitzuak hobetu,
teknologiak garatu, eskaintza handitu
eta, gainera, kalitate, berrikuntza,
gizarte eta ingurunearekiko
konpromisoari eutsi diogu.

Kaudimena II

Gizarte-konpromisoa

- IMQ Aseguruak Espainiako aseguru-sektoreko enpresarik indartsuenetakoa da errentagarritasunari eta
kaudimenari dagokienez.

-N
 azio Batuen Mundu Itunarekin bat egitea.
- Athletic Clubeko, Alaveseko, Bilbao Basketeko, Baskoniako eta S.D. Eibar taldeko jokalariek eta Kaiku eta La
Donostiarrako arraunlariek IMQ zentroetan egiten dituzte proba medikoak.
-K
 ultura babesten dugu Guggenheim museoaren eta ABAOren bidez.
- UPV/EHUko Medikuntza eta Erizaintzako 80 ikaslek baino gehiagok San Mamesen osatzen dute prestakuntza,
IMQri esker. IMQ Taldea eta euskara: Bikain ziurtagiria lortzeko lanetan ari gara, Euskaraldian parte hartu dugu, baita
Ibilaldian ere, bigarren urtez jarraian.
- IMQ Taldeak Alex Txikonen K2rako espedizioa babesten du.
-H
 aurren literatura sustatzen dugu Ramón Rubial Fundazioaren bidez.
- Kirola sustatzen dugu: hitzarmen berriak Donostiako Kaiarriba arraun-taldearekin eta Bilbao Atletismo Santutxu Klubarekin.
-
IMQ atletismoaren alde: enpresa-lasterketak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Behobia-Donostia lasterketa, XIII.
Nazioarteko Milia, Bilboko Emakumezkoen Itsasoko Milia eta Herri Bizikletaldi Solidarioa.
-U
 PV/EHUko Medikuntza eta Erizaintzako ikasleek IMQ kliniketan osatzen dute euren prestakuntza.
- E statuko eta nazioarteko unibertsitateekin lankidetzan aritzen gara ikasleek praktikak egin ditzaten IMQ kliniketan.
- Ekimen solidarioak: konpromiso solidarioa honako hauekin: UNICEF, Hospital Andino, Bizkaiko Elikagaien Bankua,
Dentistas sin Fronteras, Mirada Solidaria, África Avanza eta Pequeño Deseo Fundazioa.
-G
 aldetu iezaguzu bezeroekin eta gizartearekin dugun Erantzukizun Sozial Korporatiboari buruz.
- IMQ Zorrotzaurre Emakunderen XV. Berdintasun Foroari batu zaio.
- IMQ Taldeak M8rekin bat egin du, berdintasuna babesteko.
- J ostailuak eta arropa jasotzeko kanpaina IMQ kliniketan.
- Ikastetxeekin eta Novia Salcedo Fundazioarekin elkarlana, DBH eta Batxilergoko ikasleekin ate irekien egunak antolatzeko.
- E tengabeko parte-hartzea Fadura Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuko Gizarte Kontseiluarekin (Getxo).

Hobekuntzan inbertitzen
-

-

IMQ Areeta zentro berria, Getxon.
Kliniketako eskaintza areagotu dugu: endoskopia, obesitate, metabolismo eta azterketa unitate berriak.
Euskadiko erradiaziorik gabeko lehen dentsitometroa IMQ Zurriolan.
Igurco Arabarren-ekin, Arabako adineko pertsonei zuzenduriko “egoitza-konplexu” berria.
Gaixotasun kronikoak tratatzeko ariketa terapeutikoaren programa berria IMQ Zurriolan.
Ateratze eta azterketa klinikoen puntu berria IMQ Avenida Hortz Klinikan.
Asistentzia-unitate berriak IMQ Zurriola ZMKn: ile-transplanterako unitatea, oin-unitatea, min-unitatea.
IMQ Amáricak zerbitzuak areagotu ditu Gasteizko bezeroentzat.
IMQ AMSA: Adikzio-jokabideak dituzten profesionalei zuzenduriko arreta, balorazio neuropsikologikorako
eta neuroerrehabilitazio kognitiborako zerbitzu berria, historia kliniko elektronikoaren garapena
ahots-hautematearen bidez eta logopedia zerbitzu berria.
IMQ Igurco zentroak proiektu bat abiatu du patologia neurologikoak dituzten adinekoen bizi-kalitatea

hobetzeko.
Punta-puntako erresonantzia ekipo berria IMQ Zorrotzaurre klinikan.
Phmetria eta manometria zerbitzu berriak IMQ Virgen Blanca klinikan.
IMQ Taldeak Igurco klinikaren akzioen %90 eskuratu ditu.
Osasuna zaintzeko instalazio berriak Eibarren.
IMQ Colón zentro medikoko instalazioak hobetu ditugu.
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- IMQ BienStar garatzen ari gara, errazago bizitzeko plataforma digital berria.
- IMQ Prebentzio atalari baimena ematea aeronautikako azterketa medikoak egiteko.

- B
 erritu egin dugu euskal enpresariekin gauzatzen dugun lankidetza: Cebek, FVEM, Adegi eta Gipuzkoako
Merkataritza Federazioa.
- Ner Group eta IMQ Taldeak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute sinergiak elkartzeko.
- Lankidetza-hitzarmen berriak Gipuzkoan: Medikuen Elkargoa eta Aseguru Bitartekarien Elkargoa.
- IMQ Zurriola ZMK eta SESOSGIren arteko lankidetza-hitzarmena, mendekotasuna duten adineko pertsonak
zaintzen dituzten senideei laguntzeko. (Jarraipena egiteko aplikazioa/Okencasa)
- IMQ Taldea AEFAMErekin (Euskadiko Familia Enpresen Elkartea) lankidetzan aritu da.

Urteko mugarriak
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Eskaintza areagotzea

Aliantza berriak
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Kalitatea eta bezeroen segurtasuna

Berrikuntzarekin

- IMQ Zorrotzaurrek laguntzaren kalitatea aitortzen duen hirugarren QH izarra eskuratu du; Euskadin
bereizgarri hori duen osasun-zentro bakarra da.
- IMQ Aseguruak ISO 9001:2015 (irismen osoa) eskuratu du.
- IMQ Zorrotzaurre Euskadiko hirugarren ospitalerik onena da, Instituto Coordenadas zentroaren esanetan.
- IMQ Zorrotzaurrek SEP ereduaren araberako egiaztapena jaso du, EFQM ereduan inspiratutako
osasun-programa bikaina.
- G
 estore pertsonala eta osasun-aholkularia duen lehen enpresa.
- Z
 orrotzaurreko larrialdi-zerbitzua “Best in Class” sarietako finalista izan da.
- O
 rue, pazienteen segurtasunaren ziurtagiria (UNE 179.003 araua) eskuratu duen Euskadiko lehen egoitza.
- IMQ Doña Casilda podologia-klinikak kalitate-sistemaren ziurtagiria lortu du (ISO 9001 araua). 2015.
- IMQren hortz-klinikak pazientearen segurtasunari buruzko 78/2016 Dekretu berrira egokitu dira.
- B
 izkaiko Medikuen Elkargoak Osasunarekiko Konpromisoaren VII. saria eman dio IMQ Taldeari.

-
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- P
 rostatako Minbiziari buruzko Diziplina Anitzeko V. Bilera IMQ Zorrotzaurre klinikan.
- IMQ Taldeak Minbiziaren aurkako Euskadiko Kongresuan parte hartu du, baita Marathon Hack Cancer ekimenean ere.
- Belaunaldi arteko proiektua, adineko pertsonekin eta eskolako ikasleekin, IMQ Igurco zentroak antolatuta.
Valores saria, Zorroza Elkarrekin Eraldatzen proiektuari esker.
- IMQ Taldeak Metalaren sektoreko lehen mailako eragileak elkartu ditu laneko arriskuen prebentzioari buruz
hitz egiteko.
- Osasuneko eta eliteko kiroleko 80 profesionalek kirol-medikuntzari eta elikadura naturalari buruz eztabaidatu dute.
- E npresa-jardueren koordinazioari eta prebentzioari buruzko jardunaldia, IMQ Prebentzio atalak antolatuta.
- F amilia Medikuntza eta Geriatriaren VI. Topaketa IMQ Igurco klinikan.
- A
 seguruen Banaketari buruzko Zuzentarau berriari buruzko jardunaldia Gipuzkoako Bitartekarien Elkargoan.
- IMQ Zorrotzaurren udako ikastaro bat egingo da loaren arazoei buruz
- IMQ Taldea Giza Zientzien XIV. astean (Bilboko Zientzia Medikoen Akademia).
- Zainduz programa, mendekotasuna duten adineko pertsonak zaintzen dituzten senideei laguntzeko eta
prestakuntza eskaintzeko.
- Lankidetza hitzarmena ANDADE (Estatuko anputatuen elkartea) eta AECCrekin (Espainiako minbiziaren
aurkako elkartea).
- IMQ kliniketako profesionalek estatuko eta nazioarteko hainbat kongresutan parte hartu dute, hitzaldiak eta
komunikazioak eskainiz.
- 
Irakasle gisa parte hartzea Deustuko Unibertsitateko Osasun Kudeaketa Masterrean eta UPV/EHUko
Onkologia Oinarrizkoa eta Klinikoa Masterrean.

-

Ingurumenarekin
- IMQ Aseguruak atalak hobekuntza-plan bat ezarri du, IMQ Aseguruak ataleko bulegoetan egindako
energia-ikuskatzeetan proposatutakoa kontuan hartuta, Ingurumena Kudeatzeko Sistema ezartzearen harira;
horren bidez, %7 murriztuko da energiaren kontsumoa.
- Kogenerazio-sistemaren eraginkortasuna hobetzea IMQ Zorrotzaurre klinikan, inertzia-biltegi baten bidez.
- IMQ kliniketan luminariak LED teknologiarekin ordezten jarraitu dugu.
- EAEko hautagaia EWWR Awards 2018 sarietarako, IMQ Zorrotzaurre klinikan egindako “kutsatzaile berriak”
proiektua dela-eta; IHOBEk jardunbide egoki gisa aitortu du.
- IMQ Taldeak lanean jarraitzen du energia-eraginkortasunaren arloko neurriak hartzeko.
- ISO 14.001 ziurtagiria berritzea IMQ kliniketan; horretarako, arauaren bertsio berriaren (2015) betekizunetara egokitu gara.
- IMQ Zorrotzaurreko klimatizaziorako ur hotza ekoizteko ekipoen erregulazioa hobetzea.

Urteko mugarriak
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Partekatzea

Funtzionalitate berriak IMQren aplikazioan.
Kudeatzaile pertsonala eta mediku aholkularia, gero eta arreta pertsonalizatuagoa eskaintzeko.
Online bulegoa berritu dugu.
Hitzorduak online egiteko doako zerbitzu berria.
Ekitaldi liberalizatu gehiago espezialitateetan.
Erraza proiektua, zerbitzu medikoetarako sarbidea errazteko.
Autoz kirofanora, pediatriako ekimen berria IMQ Zorrotzaurren.
IMQren webguneek A+ kalifikazioa eskuratu dute, segurtasun-arloan, SSL Labsen.
Osasun- edo gizarte-erakunde baten webgunerik onenaren FAD saria jaso dugu.
IMQ Zorrotzaurre klinikak Innovation Forum Euskadin parte hartu du, osasun-erronka batekin.
IMQ Taldeak B24 (berrikuntzarako 24 ordu) ekimenean parte hartu du unibertsitate-ikasle gazteekin.
IMQ Taldeak Bind 4.0 programan parte hartu du, IMQ Zorrotzaurre Klinikaren eskutik.
IMQ Taldea InnovMédica Allianz Akitania-Euskadi-Nafarroa mugaz gaindiko partzuergoan sartu da, eta IMQ
Zorrotzaurre klinika berrikuntzarako plataforma bihurtu da.
Info33+, gure bezeroen historia digital osoa.
Bezeroak mugikor bidez identifikatzea.
IMQ Zurriola zentroaren webgune berria argitaratzea.
Hitzorduak kudeatzeko SMS zerbitzua, agendak optimizatu eta berreskuratzeko; horrela, gastuak, bisitaldiak,
probak eta berriz programatzeak aurrez daitezke (erradiologia-zerbitzua, CZ).
Sinadura digitala kontsolidatzea, datuen babeserako beharrezko baimenak lortzeko.
Enterprise – Imagine ezartzea CZko erradiologian.
Wifi bidezko glukometroen neurketa integratzea historia klinikoan, CZn.
Zerbitzu klinikoen fakturak digitalizatzea.
IMQ Prebentzio atalean BETEBIDE zerbitzu berria eskaintzea, enpresen betekizunak egiaztatzeko.
Accesit aipamena Mutualia sarietan, ICMA metodoari esker, IMQ Prebentzio atalarentzat.
IMQ Taldeak emakumeei zuzenduriko 2D multimedia plataforma bat sortu du.
IMQ Taldea Basque Health Cluster-en sartu da.
Lehenak izan gara Europan bereizmen handiko ekografiak erabiltzen prostatako minbiziari aurre egiteko.
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3

Erreferentziako
laguntza-eredua
Hainbat faktore direla eta, IMQ Taldea
enpresa berezi eta erreferentziazkoa da:
jabetza-eredua, laguntza-sare zabala,
kalitatearen aldeko apustua, profesionalen
izen ona, abangoardiako ekipamendua...
Elementu horiek guztiek balio berezitua
ematen diote.

Araba: 38.080
Bizkaia: 291.836
Gipuzkoa: 24.529

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

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA

%7

%11

IMQ Aseguruak aitzindaria da Espainiako mediku aseguruen sektorean, eta IMQ Taldearen enpresa garrantzitsuena da. 1934an sortu zen Asociación del Igualatorio
Quirúrgico y de Especialidades izenarekin, eta Euskadiko merkatukuota handiena du bere segmentuan, eta seigarrena da Estatuko rankingean (iturria: ICEA).

354.445
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7 aurrez aurreko bulego + online bulegoa.

2018

250.055

251.898

IMQ EGUNEKO BAJA

1.557

1.529

IMQ ISTRIPUAK

9.956

11.652

2017

IMQ ERRENTA

14.487

14.317

1.662

1.739

IMQ HORTZAK

52.919

58.228

IMQ ACUNSA

7.669

7.302

16.140

18.645

IMQ NAZIOARTEKO ZENTROAK

Araba: 38.080
Bizkaia: 291.836
Gipuzkoa: 24.529

IMQ HERIOTZAK

%7

Osasun-, heriotza-, hortz-, istripu-, bidaia- eta
etxebizitza-aseguruak.
Espezialitate anitzeko 3 zentro.
4 hortz-klinika eta errehabilitazio-,
podologia- eta kirol medikuntzako
zentroak.

BEZEROEN ZORROA BEZERO MOTAREN ARABERA

%11

2017
Publikoak: 22.783
Partikularren aseguru pribatuak: 59.711
Taldeen aseguru pribatuak: 167.561
Bestelako aseguruak: 104.390

365.310

2018
%6
%30

%17

Publikoak: 22.396
Partikularren aseguru pribatuak: 58.086
Taldeen aseguru pribatuak: 171.416
Bestelako aseguruak: 113.412

%6
%16

%31

%82

354.445

365.310

2018
Araba: 38.841
Bizkaia: 300.273
Gipuzkoa: 26.196

%47

%47

Erreferentziako laguntza-eredua
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2017
IMQ OSASUNA

Enpresa dibertsifikazio-prozesu betean dago eta, hoAraba:
38.841
rretarako, aseguru eta zerbitzu berriak
atera
ditu, osaBizkaia: 300.273
sun-laguntzaz haratago, hazteko aukerak
areagotu
Gipuzkoa:
26.196 eta
bezeroei beste alor batzuetan ere konponbide pertsonalizatuak eskaintzeko gai izango den adar askotariko
enpresa bilakatzeko.

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

84 urteko esperientzia.

ASEGURUEN ARABERAKO BEZERO-ZORROA

%82

I. IMQ Aseguruak

Polikontsulta-zentroak, hortz-klinikak, errehabilitazio-klinikak, podologiako zentroak eta kirol-medikuntzako zentroak ere IMQ Aseguruak ataleko organigramaren parte dira.

31

KONTSULTA ANITZEKO ZENTROAK

COLÓN IMQ MEDIKUNTZA ZENTROA

IMQ Aseguruak atalak espezialitate anitzeko zentroak ditu hiru euskal hiriburuetan; bertan, lehen mailako arretako
eta hainbat espezialitateko profesionalen talde zabalak arreta pertsonalizatu eta hurbila eskaintzen du.

- 1.200 m2-ko instalazioak
- 50 profesional
- 19 espezialitate: medikuntza orokorra, alergologia,
psikiatria, otorrinolaringologia, pneumologia, neurologia, erreumatologia, kirurgia orokorra eta digestio-aparatua, kirurgia plastikoa, dermatologia, analisi klinikoak, erizaintza, angiologia eta kirurgia baskularra,
traumatologia, pediatria, endokrinologia, erradiologia,
kardiologia, endokrinologia pediatrikoa eta kardiologia
pediatrikoa.

AMÁRICA IMQ MEDIKUNTZA ZENTROA

Ekipamendua

- 1.200 m2-ko instalazioak
- 84 profesional
- 29 espezialitate: alergologia, kardiologia, kirurgia
orokorra eta digestiboa, aurpegi-masailetako kirurgia, dermatologia, digestiboa, endokrinologia,
erizaintza, dietetika eta nutrizioa, fisioterapia, ginekologia eta obstetrizia, medikuntza orokorra, kirolmedikuntza, barne-medikuntza, nefrologia, pneumologia, neurofisiologia, neurologia, oftalmologia,
otorrinolaringologia, pediatria, podologia, psikologia,
psikiatria, erradiologia, errehabilitazioa, erreumatologia, traumatologia eta urologia.

Analisi klinikoak egiteko gela bat.
Espezialista mediko eta kirurgikoen 25 kontsulta.
Azterketa kardiologikoak egiteko eta
kirol-medikuntzarako gela bat.
Bi erizaintza-gela.
Irudi bidezko diagnostikorako gune berezituak: X
izpi konbentzionalak, ekografia, dentsitometria,
ortopantomografia eta mamografia.
Fisioterapiako 5 box.
Fisioterapia tratamenduak, pilates eta bihotzeko
errehabilitazioa gauzatzeko guztiz ekipatuta
dagoen erabilera anitzeko gimnasioa.

Espezialista mediko eta kirurgikoen 18 kontsulta.
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ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK, GUZTIRA

55.167

60.735

ANBULATORIOKO LARRIALDIEN KONTSULTAK, GUZTIRA

18.776

19.647

FISIOTERAPIA-SAIOAK, GUZTIRA

14.188

16.308

DIAGNOSI-PROBAK, GUZTIRA (X IZPIAK ETA ANALISIAK)

24.395

25.906

Instalazioak hobetu, modernizatu eta eguneratzeko
lanak.
Zentroko zerbitzuen zorroa handitzea: etxeko
erizaintza zerbitzua eta intsulina behar dutenei
materiala banatzea.

Anbulatorioko,
erradiologiako eta
erizaintzako etengabeko
larrialdiko arreta-zerbitzua.

Anbulatorioko larrialdiak artatzeko 2 kontsulta.
Azterketak 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.

2018
Instalazioak hobetu, modernizatu eta eguneratzeko
lanak.
Pazientearen historia klinikoan azterketa klinikoen
emaitzak txertatzea.

2017

2018

85.683

83.602

ANBULATORIOKO LARRIALDIEN KONTSULTAK, GUZTIRA

3.691

5.766

DIAGNOSI-PROBAK, GUZTIRA (X IZPIAK ETA ANALISIAK)

27.122

26.146

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK, GUZTIRA

Erreferentziako laguntza-eredua
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2018

Ekipamendua
Analisi klinikoak egiteko gela bat.

2018
2017

Anbulatorioko eta
erradiologiako etengabeko
larrialdiko arreta-zerbitzua.
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ZURRIOLA IMQ MEDIKUNTZA ETA KIRURGIA ZENTROA

AREETA IMQ ZENTROA

- 650 m2-ko instalazioak
- 40 profesional
- 27 espezialista: analisi klinikoak, anatomia patologikoa,
erradiologia, anestesia, medikuntza orokorra, erizaintza,
fisioterapia, pediatria, kardiologia, digestio-medikuntza,
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.

Areeta IMQ zentroak hortz-klinika, errehabilitazio-unitatea eta analisi klinikoak egiteko estrakzio-gune bat ditu,
eta Bizkaiko Eskuinaldean eskaririk handiena duten espezialitateei estaldura ematea du xede.

2017

2018

23.008

26.821

ANBULATORIOKO LARRIALDIEN KONTSULTAK, GUZTIRA

4.297

5.172

DIAGNOSI-PROBAK, GUZTIRA (X IZPIAK ETA ANALISIAK)

8.769

9.110

10.888

12.118

567

580

ARTATUTAKO ESPEZIALISTEN KONTSULTAK, GUZTIRA

FISIOTERAPIA-SAIOAK, GUZTIRA
EBAKUNTZAK, GUZTIRA

Ekipamendua
Espezialista mediko eta kirurgikoen 9 kontsulta.
Analisi klinikoak egiteko eta erizaintzako gela bat.
Irudi bidezko diagnostikorako gunea: erresonantzia
magnetiko irekia, X izpi konbentzionalak.
Ekografia, ortopantomografia, mamografia eta
dentsitometria.
Fisioterapiako 6 box.
Fisioterapiako tratamenduak gauzatzeko erabilera
anitzeko gimnasioa.
Anbulatorioko kirurgia nagusirako ebakuntza-gela
bat, anestesiaren ondoren oneratzeko hiru boxekin.

2018
Zerbitzuen zorroa handitzea, neurofisiologia eta
kirurgia plastikoa gehituta.
Ile-transplante unitatea, ariketa terapeutikoa eta
irudi bidezko diagnostikoa martxan jartzea
Anbulatorioko larrialdiko arreta zerbitzua
luzatzea zentroa irekita dagoen ordu guztietara.
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Anbulatorioko,
erradiologiako eta
erizaintzako etengabeko
larrialdiko arreta-zerbitzua.

HORTZ KLINIKAK
Gure hortz kliniketan, odontologiako tratamendu guztiak eskaintzen ditugu, kontu handiz hautatutako profesionalen eskutik; odontologo, higienista, laguntzaile
eta klinikako langile talde handia dugu, eta tratu atsegina eta hurbilekoa eskaintzen diegu bezeroei, instalazio
zabal eta modernoetan.
Abangoardiako teknologiaz ekipatutako gelak dituzte
instalazio horiek guztiek, odontologiako zerbitzu integrala eskaini ahal izateko; hasi tratamendu ohiko
eta prebentiboetatik eta ortodontzia, protesi eta inplanteetaraino, pazienteak izan dezakeen beldur edo
antsietate sentsazio oro murrizten duen sedazio kontzienteko teknika barne, bai eta larrialdiak artatzeko
zerbitzua ere.
Badakigu, IMQ kalitatearen bermea eskaintzeaz gain,
ezinbesteko kontua dela pazientearen segurtasuna;
horrela, gure klinikak izan dira AENOR erakundeak ziurtatutako UNE 179001 Araua eskuratzen lehenak. IMQ
Areeta hortz klinika izan ezik, aurreikuspenen arabera
2019an eskuratuko baitu ziurtagiri hori.
2018an, IMQ hortz klinikek pazientearen segurtasunerako dekretu berrira egokitu dira, 78/2016 Dekretura.

2017

2018

HORTZ EKINTZA KOPURUA

24.011

23.586

ARTATUTAKO PAZIENTEAK

3.908

4.435

HORTZ EKINTZA KOPURUA

47.835

51.539

ARTATUTAKO PAZIENTEAK

8.744

9.584

HORTZ EKINTZA KOPURUA

7.077

9.812

ARTATUTAKO PAZIENTEAK

1.716

2.045

HORTZ EKINTZA KOPURUA

…

6.054

ARTATUTAKO PAZIENTEAK

…

1.370

IMQ AVENIDA HORTZ KLINIKA

IMQ CASILDA HORTZ KLINIKA

IMQ ZURRIOLA HORTZ KLINIKA

IMQ AREETA HORTZ KLINIKA

Erreferentziako laguntza-eredua
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Pazienteei erradiazio ionizatzaileak igortzen
ez dizkien EAEko lehen dentsitometria-ekipoa
erostea.

Zentroa irekitzeko arrazoi nagusia eskualde horretan
IMQ Aseguruak atalaren laguntza-azpiegitura handitu
eta Eskuinaldeko erreferente bihurtzea izan zen. Hori
posible izan da kontu handiz hautatutako profesionalen konpromisoari, IMQ Aseguruak atalak laguntzaren
kalitatearen eta pazienteen segurtasunaren alde egiten
duen etengabeko apustuari eta abangoardiako ekipamendua bezeroen esku jartzeari esker.
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ERREHABILITAZIO ZENTROAK
AJURIAGUERRA IMQ ZENTROA

AREETA IMQ ZENTROA

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

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

DOÑA CASILDA IMQ
PODOLOGIA-KLINIKA

IMQ ZORROTZAURRE KIROL
MEDIKUNTZAKO UNITATEA

Podologia zerbitzu integrala eskaintzen du; oinen osasunarekin eta ongizatearekin lotutako tratamendu guztiak eskaintzen ditu, podólogo talde aditu baten balorazioarekin, eta teknologia aurreratua erabilita.

IMQ Zorrotzaurre Klinikako Kirol MedikuntzaKO Unitate
berriak kirola egitearen ondorioz sortutako era guztietako
lesio eta patologietarako arreta eta aholkularitza eskaintzen du, Euskadin izen handikoak diren espezialisten eskutik. Eskari handiena duten zerbitzuen artean, nabarmentzekoak dira entrenamenduak planifikatzeko eta horien
jarraipena egiteko aholkuak, eta errendimendua hobetzeko kirolerako mediku azterketak eta nutrizio kontsultak.

2018an, ISO 9001: 2015 Arauan oinarritutako kalitate
ziurtapena egin da.

Ekipamendua

Ekipamendua

Fisioterapiako 14 box.

Fisioterapiako 6 box.

Errehabilitazioko bi kontsulta, miaketa-gela batekin.

Errehabilitazioko kontsulta bat, miaketa-gelarekin.

Erabilera anitzeko gimnasioa, fisioterapiako era
guztietako tratamenduetarako guztiz ekipatua.

Erabilera anitzeko gimnasioa, fisioterapiako era
guztietako tratamenduetarako guztiz ekipatua.

Ekipamendua

Ekipamendua

Bihotz errehabilitaziorako gunea.

Pelbis-zoruaren errehabilitaziorako gunea.

4 podologia gela.

Kirol medikuntzako 2 kontsulta.

Pelbis-zoruaren errehabilitaziorako gunea.

Miaketa biomekaniko gela.

Kirol azterketa medikuetarako gela.

Erditzeko prestakuntza-unitatea.

Barne-zolen tailer propioa.

Balorazio isozinetikoetarako gela.

2017

2018

5.602

6.513

EGINDAKO FISIOTERAPIA-SAIO KOPURUA

32.905

PELBIS-ZORUAREN ERREHAB. SAIO KOP.

ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA

2018
ARTATUTAKO KONTSULTA KOPURUA

1.620

33.230

EGINDAKO FISIOTERAPIA-SAIO KOPURUA

9.540

3.806

6.419

PELBIS-ZORUAREN ERREHAB. SAIO KOP.

732

590

786

EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP.

162

EGINDAKO BIHOTZ ERREHABILITAZIO TRATAMENDU KOP.
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EGINDAKO ERDITZEKO PRESTAKUNTZAK

97

131

2018

8.048

10.234

2017

2018

EGINDAKO KIROLERAKO MEDIKU AZTERKETAK

954

1.235

ARTATUTAKO KIROL MEDIKUNTZAKO KONTSULTAK

759

667

*K
 udeaketa tresnan emandako aldaketaren ondorioz, 2018ko azarorako
eta abendurako datuak aurreikusitakoak dira.
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EGINDAKO LINFOEDEMA-TRATAMENDU KOP.

ARTATUTAKO PODOLOGIA
KONTSULTAK

2017
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II. Prebentzio dibisioa
IMQren Prebentzioko dibisioa liderra da jarduketa-esparru horretan, eta bitan banatzen da: IMQ Prebentzioa
eta IMQ Medical Prevención. Atalaren helburua laneko
istripuak murriztea da eta bezero dituen enpresetan
prebentzioaren arloko politikak eta zerbitzuak ezar daitezela erraztea.

BEZEROEN ZORROA BEZERO MOTAREN ARABERA

4 diziplina hauetan aritzen dira:

2017

Laneko segurtasuna

Enpresak, zerbitzu motaren arabera

Industria-higienea

%2 %1

Ergonomia
Berrikuntzaren eta zerbitzuen kalitatearen bidez, bi
enpresa horiek prebentzioaren arloko bikaintasuna
bilatzen dute; horretarako, bezeroei aholkuak amaten
dizkiete enpresak seguruagoak eta osasungarriagoak
izan daitezen.

lLaneko medikuntza

BEZERO DIREN ENPRESAK

2017

2018

5.411

5.457

47.411
1.782

%47

%50

%50

Koordinatu: 67

2018

Gipuzkoa

Araba

Espezialitate teknikoak: 12.822

%2 %1

%9

%47

38

%2 %1
%47

%36
%50

2.570
Bizkaia

74.656

Adierazitako enpresetako langileak
%9
%55
%36

%50

Bizkaia

Osasuna gainbegiratzeko zerbitzuak emateko 22 zentro.
Jarduera teknikoak egiteko 3 zentro.
294 pertsonako taldea; horietatik 165 osasuna gainbegiratzeko arlokoak dira.

Koordinatu: 79
K
 anpoko Prebentzio Zerbitzu kontratua
prebentzioaren arloko 4 diziplinetan: 2.736
Osasuna gainbegiratzea: 2.537
Espezialitate teknikoak: 105

%55

K
 anpoko Prebentzio Zerbitzu kontratua
prebentzioaren arloko 4 diziplinetan: 77.001
Osasuna gainbegiratzea: 49.647
Espezialitate teknikoak: 11.927

Erreferentziako laguntza-eredua
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2.675
70.753

%52

Espezialitate teknikoak: 114

2018

Langileak
Enpresak

%39

Vigilancia de la salud : 52.861

Vigilancia de la salud : 2.526

Enpresak, zerbitzu motaren arabera
Langileak
Enpresak

%9

O
 sasuna gainbegiratzea +
espezialitate teknikoak: 71.027

O
 sasuna gainbegiratzea +
espezialitate teknikoak: 2.704

47.251 16.668
1.920 967

18.546
954

%39

%52

91.157 105.899

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA
Araba

%2 %1

136.710 138.575

PREBENTZIOAREN ARLOKO
AZTERKETA MEDIKOAK

Gipuzkoa

%9

%47

PERTSONAK

2017

Adierazitako enpresetako langileak

39

III. Igurco Gestion
Igurco Gestion Euskadiko sektore soziosanitarioko eragile
nagusietako bat bihurtu da, lehen mailako zerbitzu ugari
eskaintzen baititu; besteak beste, hauek: hasierako ahultasun- edo mendekotasun-sintomen tratamenduak, bizitzaren amaierako arreta, eta tartean dauden gainerako
guztiak. Zerbitzu horiek emateko medikuntza, psikologia,
erizaintza, fisioterapia, gizarte lana eta gerokulturaren arloko adituek osaturiko profesionalen taldea du, diziplinarteko arreta bermatzeko. Martxan daramatzan hamabost
urte baino gehiagoan, akziodunek 60 milioi euro baino
gehiago inbertitu dute enpresan, azpiegitura sozialak
eraikitzeko; horri esker, 500 lanpostu baino gehiago sortu
dira eta Bizkaiko milaka adinekori eta haien familiei arreta
eman ahal izan diete.
2018an, IMQ Taldeak enpresan zituen akzioak areagotu zituen, %90 izatera iritsi arte; une horretan, IMQ Igurco izena hartu zuen.
IMQ Igurcok 25 milioi euroko fakturazioa izan
du 2018an, 2.500 pertsona inguru artatu ditu eta

310.000 egonaldi baino gehiago izapidetu ditu eguneko bederatzi zentrotan, sei egoitzatan eta tutoretzapeko apartamentuen sare batean dituen 1.136
plazetan; plaza horiek publikoak, itunduak eta pribatuak dira.
IMQ Laguntza zerbitzuaren bitartez, gainera, 1.643
kontsulta artatu zituen; zerbitzu horrek sektore publikoan zein pribatuan dauden soluzio soziosanitario guztien inguruko informazio eta aholkularitza
integrala eskaintzen dizkie adineko pertsonei eta
haien familiei; horrez gain, 510 etxebizitza artatzen
ditu, tele-laguntza zerbitzuaren bitartez.
2018an, IMQ Igurco Orue zentroak pazienteen segurtasunari buruzko UNE 179.003 arauaren arabe-

rako ziurtagiria lortu zuen, eta Euskadin ziurtagiri
hori duen lehen zentro soziosanitarioa bihurtu zen.

BEZEROEN ZORROA BEZERO MOTAREN ARABERA
2017

2018

PUBLIKOA

706

699

PRIBATUA

643

697

%28

%29

2017
Egoitza: 631

Zerbitzu-zorroa

E guneko zentroa: 306

IMQ Laguntza: zerbitzu soziosanitarioei buruzko
informazioa eta aholkularitza.

Telelaguntza: 384

1.349

1.396

%47

%2

%47

%2

2018
Egoitza: 665
E guneko zentroa: 305

Etxolak: 28

Etxolak: 26
%23

Telelaguntza: 400

%22

Telelaguntza 365 egun / 24 ordu
ZAINDUTAKO PERTSONAK
URTEKO EGONALDIAK
GERIATRIAKO KONTSULTA PRIBATUAK
IMQ LAGUNTZA KONTSULTAK
TELELAGUNTZAKO BEZEROAK

2017

2018

Balorazio geriatriko osoa

1.846

1.841

Etxeko zaintza-plana

303.719

313.525

50

60

1.568

1.643

500

510
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BFAREN EGUNEKO 9
ZENTROREN KUDEAKETA
350 plaza mendekotasuna
duten pertsona nagusientzat

Egoitzak eta eguneko zentroak
Geriatriako kontsultak

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA

ESTARTETXE
LEIOA
64 plaza

BIZKAIA

SAN ADRIÁN
56 plaza

ZORROZGOITI
30 plaza

GALDAKAO
24 plaza

ONDARROA
15 plaza

UGAO
MIRABALLES
45 plaza

BILBOZAR
50 plaza

ALBOA
GETXO
30 plaza

BILBOZAR
137 plaza

310.000 egonaldi baino gehiago.
1.136 plaza eguneko 9 zentrotan, 6 zentro
soziosanitariotan eta tutoretzapeko
apartamentuen sare batean.

OTXARKOAGA
36 plaza

EGOITZAK
1.349

1.396

2018

ZORROZGOITI
140 plaza

40 urteko administrazio emakidaren kudeaketa

786 ohe

FORUA
44 plaza
2017

JOSÉ Mª AZKUNA
112 plaza

UNBE
224 plaza

ORUE
129 plaza

TUTORETZAPEKO
APARTAMENTUAK
28 apartamentu

ORUE
APARTAMENTUAK
50 plaza

Erreferentziako laguntza-eredua
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1.643 kontsulta IMQ Laguntza zerbitzuan.

Oneratze funtzionalerako unitateak
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AKTIBO ZEUDEN BEZEROAK
IGURCO KUDEAKETA
San Adrián

2017

Leioa

26

Galdakao
Otxarkoaga

114

28 53

61

23

135

Ugao
Aiboa

35
16
30
14
34
107

48

Ondarroa
133

IGURCO EGOITZA
SOZIOSANITARIOAK

108

Forua

384

Unbe
Telelaguntza (IRSS)
IGURCO ZENTRO
GERONTOLOGIKOAK
Azkuna

2018

Bilbozar

121

Bilbozar eguneko egoitza
Zorrozgoiti
Zorrozgoiti eguneko zentroa
ORUE EGOITZA
ORUE XXI

28
136

26 46

62

24

35
18 28
16
35
129

48
134
110

400

EUSKADIKO TELE-LAGUNTZA,
IMQREN ESKUTIK

IV. Vicente San Sebastian Klinika

IMQ, Tunstall, Televida Servicios Sociosanitarios eta
Gestión de Servicios Residenciales (Grupo Mondragon-ekoa) enpresek osatutako ABEEak irabazi zuen
BetiOn Euskadiko Telelaguntzaren Zerbitzu Publikoa
emateko lehiaketa, eta 2018an, denera 50.236 pertsonari eman zien arreta. 1.200.000 dei baino gehiago egin ziren.

IMQ Zorrotzaurre Klinika eta IMQ Virgen Blanca Klinika
sozietate unitate beraren bi azpiegitura gisa daude antolatuta, Vicente San Sebastian Klinika sozietatearen
bi azpiegitura gisa, alegia; funtzionamendu jarraibide
berberak dituzte, arreta pertsonalizatuan, egiaztatutako kalitatean, abangoardiako teknologian eta ondo
egindako lanarekiko profesionalen konpromisoan oinarritutako zerbitzu integrala, hurbilekoa eta eraginkorra
eskaintzeko beren bezeroei.

Zerbitzu finkatua da, oso modu positiboan baloratutakoa. Erabiltzaileek, telefono linearen bitartez, eta
komunikazio eta informatika ekipamendu espezifikoarekin, etengabeko arreta zerbitzua dute eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.
BetiON zerbitzu publikoa bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonentzat eta mendekotasun
egoeran edo gizarte zerbitzuek aitortutako mendekotasun arriskuan dauden 65 urtetik gorako pertsonentzat da. Ezgaitasun intelektual, fisiko edo sentsorialen bat eta edozein mailatako mendekotasuna
aitortua dutenentzat ere bada, bai eta gaixotasun
mental diagnostikaturen bat duten eta mendekotasun egoera aitortua duten pertsonentzat edo gizartetik bakantzeko arriskuan daudenentzat ere.
Telelaguntza zerbitzuaren bitartez lagundu ohi dira,
esaterako, etxeetan gertatzen diren erorikoak, adinekoei gertatzen zaizkien eta beren ekintzak kontrolatzea zailtzen dieten zorabioak, osasun arazoak
eta bakardadea.

IMQ klinikek osasun pribatuaren arloko Euskadiko azpiegiturarik handiena osatzen dute. Espezialitate mediko eta kirurgiko guztiak, erreferentziazko profesionalak
eta teknologiarik berrienak eskaintzen dituzte; horri esker, gai dira bezeroei arreta mediko oso eta integrala
eskaintzeko, eta arreta hori IMQ asegururik ez duten
bezero pribatuen esku ere badago.
Bereziki aipagarriak dira onkologia-unitatea, ama-haurren unitatea, barne-medikuntza, larrialdi orokorrak eta
pediatriako larrialdiak, traumatologia, analisi klinikoak
eta etxeko ospitaleratzeak. Horrez gain, kanpoko kontsulta-unitate bat ere badago, medikuntzari eta kirurgiari
loturiko espezialitate askotako zerbitzua emateko.

BEZEROEN ZORROA LURRALDEKA
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2017

2018

ERABILTZAILEAK

47.329

50.236

ZERBITZU ESKARIAK

10.768

10.651

9.310

9.197

2017

2018

NEGOZIO-ZIFREN BANAKETA, BEZERO MOTAREN ARABERA
2017

2018

IMQ

%81,7

%84,89

ASEGURU-ENPRESAK (IMQ EZ DIRENAK)

%9,67

%8,91

BEZERO PRIBATUAK

%2,40

%2,06

OSAKIDETZA ETA GAINERAKOAK

%6,23

%4,14

2017

2018

Irudi bidezko diagnostikoa: %4,32

Irudi bidezko diagnostikoa: %3,86

O
 spitaleratzea: %90,34

O
 spitaleratzea: %91,12

Medikazioa onkologia: %0,70

Medikazioa onkologia: %0,50

Errehabilitazioa: %0,66

Errehabilitazioa: %0,65

Larrialdiak: %3,98

Larrialdiak: %3,87

0,70 3,98 4,32
0,66

0,50 3,87 3,86
0,65

90,34

91,12

BETI ON
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BIZKAIA

IMQ klinikak erreferente
dira abangoardiako
teknologian eta
laguntzaren kalitatean.
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IMQ ZORROTZAURRE KLINIKA
Erreferentea da Euskadiko osasun pribatuan, eta espezialitate mediko eta kirurgiko guztiak eskaintzen ditu,
pazienteari arreta mediko osoa emateko. Aitzindaria
da abangoardiako teknologian, eta azken belaunaldiko ekipamenduak ditu, Robot Da Vinci robota edo IGRT
(Irudi bidez Gidatutako Radioterapia) teknologia duen
azeleragailu lineala.
Gaur egun, Joint Commission International erakundearen egiaztapena duen Euskadiko osasun- zentro pribatu bakarra da; erakunde hori mundu mailako ospe
handienetakoa da. Halaber, kalitatearekin, segurtasunarekin eta laguntza-zerbitzuekin lotutako beste ziurtagiri ugari ere baditu, besteak beste, IDIS fundazioaren
QH izarrak, eta ISO 9001; ISO 14.001 eta UNE 179.003
arauak, eta SEP ereduan, osasun bikaineko programan,
ziurtatu da.

IMQ Zorrotzaurre klinika: Joint Commission
International aitorpen prestigiotsua duen
Euskadiko osasun-zentro pribatu bakarra.

IMQ VIRGEN BLANCA KLINIKA
2018an, laguntza-zerbitzu berriak jarri ditugu martxan
gure kliniketan; izan ere, endoskopia-unitatea, obesitate eta metabolismo-unitatea eta osasun-azterketen
unitatea sortu ditugu.
Zorrotzaurre eta Virgen Blanca kliniketako endoskopia unitateetan, bereizmen handiko endoskopiak egin
ahalko dira; egun, teknika eraginkorrena da eta ez da
batere inbaditzailea, diagnostikoa erraztuz eta esku-hartze terapeutiko aurreratua ahalbidetuz.

IMQ ZORROTZAURRE KLINIKA

IMQ Virgen Blanca Klinika da, IMQ Zorrotzaurre Klinikarekin batera, Euskadiko azpiegitura kliniko pribatu handiena;
2017
2018
kalitateko eta segurtasun klinikoko estandar zorrotzeneZIU		
tan oinarrituta kudeatzen da, gizarte prestazio bikaina esPAZIENTEAK
1.084
1.602
kaintzeko helburuz. Horrez gain, Estatutan DIAS akreditazio ospetsua lortu duen lehenengo klinika izan da.
EGONALDIAK
2.687
2.428
JAIOBERRIEN UNITATEA		
PAZIENTEAK

99

83

EGONALDIAK

149

127

OSPITALERATZEAK, GUZTIRA		

Zorrotzaurreko obesitate- eta metabolismo-unitatean,
gure medikuek pazientearen historia kliniko osoa eratzen dute eta haren elikadura-ohiturak eta ariketa fisikoaren errutina sakon aztertzen dituzte, tratamendu
egokiena aukeratu eta martxan jartzeko.

INGRESATUAK

10.745

10.694

EGONALDIAK

43.271

41.440

Zorrotzaurreko osasun-azterketen unitateak balorazio kliniko osoa, azkarra eta pertsonalizatua eskaintzen du; espezialitate eta diagnostiko-zerbitzuen
arteko zirkuitu guztiz koordinatua da, ordu gutxitan, klinikatik atera gabe, osasunaren diagnostiko osoa eskuratu ahal izateko, beharrezko proba mediko guztiekin.

EGONALDIAK

EGUNEKO OSP. MEDIKO KIRURGIKOA		
EGONALDIAK

11.943

12.140

EGUNEKO ONKOLOGIA OSPITALEA		
6.022

5.916

JARDUERA OBSTETRIKOA		
ERDITZEAK, GUZTIRA

1.313

1.141

302

288

GUZTIRA (PROGRAMATUAK + LARRIALDIKOAK) 10.262

10.822

KIRURGIA HANDIA ANBULATORIOAN 2.808

3.106

ZESAREAK

IMQ VIRGEN BLANCA KLINIKA
2017

2018

OSPITALERATZEAK, GUZTIRA		
OSPITALERATZEAK
EGONALDIAK

5.141

5.384

12.764

12.540

EGUNEKO OSPITALEA		
EGONALDIAK

6.413

7.863

JARDUERA KIRURGIKOA		
EBAK. PROGRAMATUAK

6.274

6.225

74

26

EBAK. GUZTIRA (PROGRAMATUAK + LARRIALDIKOAK) 6.348

6.251

PREMIAZKO EBAK.

KIRURGIA HANDI ANBULATORIOA
1.332
2.722
EBAKUNTZAK		
LARRIALDIAK		
PROGRAMATUAK
8.645
9.090
ARTATUTAKO LARRIALDIAK
13.370
13.539
LARRIALDIKOAK
1.617
1.732

LARRIALDI OROKORRAK		
ARTATUTAKO LARRIALDIAK

52.143

51.530

PEDIATRIAKO LARRIALDIAK		
ARTATUTAKO LARRIALDIAK

22.845

IMQ Virgen Blanca klinika: pazienteen
segurtasunari buruzko DIAZ egiaztapena
lortu duen Estatuko lehen klinika.

22.453

GINEKOLOGIA- ETA OBSTETRIZIA-LARRIALDIAK
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3.901

4.038

LARRIALDIAK, GUZTIRA		
ARTATUTAKO LARRIALDIAK

78.889

78.201

Erreferentziako laguntza-eredua
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V. Zerbitzu Klinikoak

VI. Zerbitzu Orokorrak

Zerbitzu Klinikoen Unitatean IMQ Zorrotzaurre eta IMQ
Virgen Blanca klinikei dagozkien jardueretan aritzeko
laguntza eta zerbitzuak eskaintzen dizkieten sozietate eta zerbitzuak daude. Unitatea espezialitate hauei
loturiko sozietateek osatzen dute, zehazki: Urologia
(Insutek), Nefrologia (Hemobesa), Kardiologia (Hemodinámica Vizcaya) eta Erradiologia (CVSS Radiología
Clínica, Grupo Scanner Bizkaia eta Resonancia Magnética Bilbao).

Zerbitzuen hainbat sozietate hartzen ditu barne hauek
dira garrantzitsuenak:
CAT XXI: Telefono bidezko arreta-zerbitzu bati euskarria ematen dion sozietatea.
IMQ AMSA: Psikiatria eta psikologiako sozietatea.

KANPO KONTSULTAK

2017

2018

3.539

4.184

OSPITALERATZEA

330

346

EGUNEKO UNITATEAK

221

279

LARRIALDIAK

603

636

VIDALIS: ongizate-zerbitzuekin erlazionatutako sozietatea.

GUZTIRA

4.693

5.445

IMQ AMSA

VIDALIS

CAT XXI

IMQ AMSA erreferentziazko erakundea da Euskadiko
osasun mentalaren alorrean. 30 urteko esperientzia du
osasun psikologikoaren eta psikiatrikoaren arloan, eta
gaixotasun psikikoetarako tratamendurik onenak eta
soluziorik berritzaileenak eskaintzea izan da beti sozietatearen ezaugarri nagusietakoa; horri esker, erakunde
bakarra da bere espezialitatean.

Vidalisek osasunarekin, ongizatearekin eta bizi-kalitatearekin zerikusia duen ondasun- eta zerbitzu-sorta
handi bat eskaintzen die IMQ Aseguruen bezeroei: gizarte-laguntza eta etxekoa, etxeko laguntza teknikoa,
etxeko osasun-laguntza, entzumen-zentroak, spak eta
bainuetxeak, etxera janaria eramateko zerbitzua, gimnasioak eta ongizate-zentroak, masajeak, tabakoa
uzteko metodoak, optikak, ortopediak, erditzeko prestakuntza, errehabilitazioa eta fisioterapia, ilerako tratamenduak, telelaguntza, estetika- eta edertasun-tratamenduak eta bidaiak, besteak beste.

Hainbat kanalen bitartez –telefonoa, posta elektronikoa, inprimakiak eta web bidezko click to call, SMS,
faxa, etab.–, IMQren contact centerak soluzioak eta
Bezeroarekiko Arreta zerbitzu integralak ematen ditu,
bezeroarekiko zuzeneko komunikazioa mantenduz.
Bestelako eginkizunak ere baditu, hala nola IMQren 24
orduko larrialdi-zerbitzua koordinatzea, hitzorduak kudeatzea, gogobetetasun-inkestak eta merkatu-azterketak egitea, edo bezeroaren eskura dauden aseguru eta
zerbitzu berrien berri emateko tele-marketin ekintzak.
780.000 dei inguru kudeatu zituen 2018an.

2019tik aurrera, Vidalisek, 2018tik lantzen ari den
antzeko zerbitzuen online plataforma martxan jartzearekin batera, jarduera aldatuko du; plataforma
hori IMQ BienStar da.

DEI KOPURUA

2018an ezarritako berrikuntzei dagokienez, neuropsikologiako eta errehabilitazioko zerbitzua eta haur
eta gazteentzako logopedia-kontsulta dira nabarmengarriak.
Horrez gain, Galdakaoko Andra Mari klinikako kanpo
-kontsulten zerbitzua ireki dugu, psikiatriako eta psikologiako premiei erantzuteko.

2017

2018

BEZEROARENTZAKO INFORMAZIOA

227.649

263.029

PROFESIONALEN ETA/EDO ZENTROEN AGENDEN KUDEAKETA

227.282

299.731

OSASUN LARRIALDIEN KOORDINAZIOA

44.016

43.804

BULEGOETARAKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA

35.095

30.701

CLICK TO CALL + 900 ARRETA

28.173

35.668

199.211

97.212

…

5.817

10.029

7.357

771.455

783.319

KANPO KANPAINETARAKO TELE-MARKETINA
KUDEATZAILE PERTSONALA
BESTELAKO ZERBITZUAK
GUZTIRA
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ARTATUTAKO PAZIENTEAK

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

Osasun mentalaren arloko patologiak dituzten pertsonei bizitzako garai guztietan arreta emateko
zerbitzu espezializatuak ditu, eta arlo hauetan espezializatuta dauden 80 profesional baino gehiagok
lan egiten dute: psikiatria, psikoanalisia, psikologia,
talde- eta familia-terapia, haur eta gazteentzako
zerbitzua eta abar.

46

Gainera, bere profesionalei zuzendutako trebakuntzaprograma ugari garatzen du, eta hori osatzeko, ikerketa
lanak egiten ditu, nazio zein nazioarte mailako zentro
eta unibertsitateekin lankidetzan.
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4

Gobernu
korporatibo ona
IMQ taldearen kudeaketa jokamolde
etiko, arduratsu eta gardenean dago
oinarrituta, eta helburua ahalik eta
eraginkorrena izatea eta interestaldeei konfiantza eta segurtasuna
ematea da. Alde horretatik, taldeak
etengabeko hobekuntzaren,
kudeaketa aurreratuaren eta
berrikuntzaren aldeko apustua
egiten du.

Gobernamendua
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IMQ Aseguruak jarduera modu osasuntsu eta zuhurrean kudeatzea ziurtatzeko gobernamendu-sistema
bat lantzen ari da etengabe. Hori, honako arau hauetan ezarritako baldintzak betetze aldera: Batzordearen
2015/35 (EB) Arautegi Ordezkatua, 2014ko urriaren
10ekoa, 2009/138/EE Zuzentaraua (Kaudimena II)
osatzen duena; Arautegi horren estatuko egokitzapena, aseguru- eta berraseguru-erakundeen antolamendu, ikuskapen eta kaudimenari buruzko uztailaren 14ko
20/2015 Legean (LOSSEAR) jasoa; eta 1060/2015
Errege Dekretua, azaroaren 20koa, aseguru- eta berraseguru-erakundeen antolamendu, ikuskapen eta kaudimenari buruzkoa (ROSSEAR).

Gobernu-ereduak bereizten ditu, batetik, zuzendaritza eta kudeaketa eraginkorreko funtzioak; eta bestetik, ikuskapena eta kontrola, honela:

Aipatutako sistema horren helburua da, halaber, antolamendu-egitura gardena eta egokia izan dadila
lortzea, funtzioak argi banatzea eta egoki bereiztea, eta informazioa transmititzen dela ziurtatzea,
erakundearen helburu operatibo eta estrategikoak
hobeto lantzeko.

Batzorde Betearazlea

Horretarako, erakundeak politika korporatibo batzuk
ditu, Administrazio Kontseiluak onartuak eta nahitaez
bete behar dituenak. Hala eta guztiz ere, horietako
batzuetan ezarritakoa oraindik garapen-fasean dago,
erakundean ezarritako egokitzapenerako barne-planari
jarraikiz. Politika korporatibo horiek gutxienez urtean
behin aztertu behar dira.

Administrazio Kontseilua
Estrategia operatibo eta finantzarioaren ardura duen
organo nagusia da, eta haren funtzioa da, baita ere,
dagozkion politiken ezarpena zehaztea eta zaintzea.
Halaber, arriskuen kontrolerako eta barne-kontrolerako
sistemez arduratzen da.

Sozietatearen estrategiaren funtsezko elementuak aztertzeaz, negozio-planez eta urteko aurrekontuez arduratzen da, besteak beste. Horrez gain, erakundearen
gobernu-sisteman beste eskumen-esparru batzuk ere
barne hartzen ditu.

Ikuskapen eta Kontrol Batzordea
Erakunde ikuskatzaile ez-betearazlea da (Administrazio Kontseiluak eman diezazkiokeen eskumenetan salbu), arlo hauetan: (i) arriskuak kudeatzeko sistema eta

barne-kontroleko ingurunea ikuskatzea, (ii) finantza-informazioaren sorrera eta aurkezpena ikuskatzea, (iii)
kanpo-ikuskariekin harremanak izatea eta (iv) barne-ikuskapeneko funtzioa gauzatzea.

Arauak Betetzeko Batzordea
Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta Administrazio
Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta
proposamenak egiteko eskumenak ditu, sozietateari
eragiten dioten lege-, araudi-, administrazio- eta barne
-xedapenak betetzeari dagokionez.
Hori, Betetze Arautegian egokitzen zaizkion eskumen
espezifikoei jarraikiz eta Administrazio Kontseiluak
egokitu diezazkiokeen eskumenak kaltetu gabe.

Arrisku Batzordea
Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta Administrazio
Kontseiluari informazioa eta aholkuak emateko eta
proposamenak egiteko eskumenak ditu. Sozietatearen gobernu-sisteman hainbat eskumen-esparru hartzen ditu, honako hauekin zerikusia dutenak: arriskuak
kudeatzeko sistema, barne-kontroleko ingurunea eta
arriskuen eta aktuariotzaren kudeaketa.

Inbertsio Batzordea
Aholku-batzorde ez-betearazlea da eta eskumen hauek
ditu: Kontseiluari, Zuzendaritza Nagusiari eta Administrazio Zuzendaritzari finantza-inbertsioak ikuskatzeko
eta kontrolatzeko aholkuak ematea, Kontseilua jakinaren gainean jartzea eta Kontseiluari politikak proposatzea. Halaber, Kontseiluaren jarraibideen arabera erabakiak hartzen laguntzen du.

Zuzendaritza-taldea
Zuzendaritza-taldea Administrazio Kontseiluak ikuskatzen eta kontrolatzen du; Kontseiluak Batzorde Betearazleari egokitu diezaioke, erabat edo partzialki, eginkizun hori. Zuzendaritza-taldearen xedea negozio-plana
gauzatzea da, gobernu-sistema egoki baten barruan;
sistema horrek jarduera modu osasuntsu eta zuhurrean kudeatzea ziurtatu behar du, Administrazio Kontseiluak ezarritako arrisku-maila gainditu gabe.

Gobernu korporatibo ona

2018ko Iraunkortasun Memoria

IMQ ASEGURUETAN

51

Aseguramendu-funtzioak
Arriskuak eta aktuariotza kudeatze aldera, arauak betetzeko eta barne-ikuskapeneko funtzioak “hiru defentsa
-lerroen ereduari” jarraikiz betetzen ditu erakundeak.
Lehen defentsa-lerroa:
Erakundeko prozesu eta azpiprozesuez arduratzen direnek osatzen dute. Erakundeak eguneroko jardunean
zer arrisku dituen zehaztea eta arrisku horiek arintzeko
behar diren kontrolak ezartzea da haien funtzioa. Eragiketen eta funtzio espezifiko hauen arlo edota sailak
hartzen dituzte: negozioa, kontabilitatea, finantzak, sistemak eta langileak.

Bigarren defentsa-lerroa:
Funtzio hauek osatzen dute: arriskuak kudeatzea,
arauak betetzea eta aktuariotza. Lerro horrek arriskuak
egoki kudeatzea zaintzen du eta kontrolerako ezarritako politika eta estandarrak betetzea ziurtatzen du, sozietatearen arrisku-gosearen arabera.
Hirugarren defentsa-lerroa:
Barne-ikuskapenari dagokio eta xedeak ikuskapeneta aseguramendu-maila objektiboa izatea eta gobernu onari eta erakundearen prozesuei buruzko gaietan
aholkuak ematea da.

Alde horretatik:

IMQ TALDEAREN GAINERAKOAN

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

IMQ taldearen gobernamendua barne-ordenamendu
batek zuzentzen du, zeinak erakundearen helburu operatibo eta estrategikoak lantzen laguntzen duen. Halaber, erakundeko kideen jarduera profesionala zuzena
eta arduratsua izan dadila zaintzen du eta, horretarako,
kontrol-mekanismo zorrotzak ditu.
IMQ taldearen gainerakoaren gobernu-sistemak
zuzendaritza eta kudeaketa eraginkorreko eta ikuskapen eta kontroleko funtzioak bereizten ditu, IMQ
taldearen jarduera modu osasuntsu eta zuhurrean
kudeatzea ziurtatze aldera.
Erakundearen jarduera kontseilu, batzorde eta lan
-talde hauen bitartez gauzatzen da:
Administrazio Kontseilua.
Estrategia Batzordea.
Izendapen eta Ordainsari Batzordea.
Ikuskapen eta Kontrol Batzordea.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUA / AUDITORIA ETA KONTROL BATZORDEA

Inbertsio Batzordea.
Arauak Betetzeko Batzordea.
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Prozesu eta azpi-prozesu
Sailak/Arduradunak

Arriskuen kudeaketa
Betetzea
Beste batzuk
Arriskuen Kudeaketa
Funtzioa
Jardute Funtzioa
Betetze Funtzioa

3. DEFENTSA LERROA

Barne Auditoria

Barne Auditoria
Funtzioa

* Iturria: Instituto de Auditores Internos de España.

Zuzendaritza-taldea.
Aseguramendu-funtzioak (arauak betetzeko
eta barne-ikuskapeneko funtzioa).
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Kudeaketa
Operatiboa

2. DEFENTSA LERROA

Erregulatzailea

1. DEFENTSA LERROA

Kanpo Auditoria

GOI MAILAKO ZUZENDARITZA
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Gobernu Erakundeak
IMQ ASEGURUAK

SENDAGILEEN ELKARTEA

Administrazio Kontseilua 2018.12.31

Administrazio Kontseilua 2018.12.31
PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ
ÁNGELA GRANDE MARLASCA
JOSÉ ANTONIO VICANDI MADARIAGA
BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE
JOSÉ MARÍA CASTAÑOS DEL MOLINO
ALFONSO GIL IBARRA
LUIS MARÍA GUEVARA PÉREZ
GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE
JUAN IGNACIO PADRÓ LOLO
ENRIQUE RODRIGUEZ PARDO
IÑIGO UCELAY VICINAY

Presidentea
Lehen Presidenteordea
Bigarren Presidenteordea
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ

Presidentea

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER

Presidenteordea

MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA

Kontseilari-Zuzendari Nagusia

BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE

Kontseilaria

JOSE MARÍA BERGARECHE BUSQUET

Kontseilaria

JUAN EVARISTO FÁBREGAS SASIAIN

Kontseilaria

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA

Kontseilaria

FERNANDO CARMELO PINDADO DELGADO

Kontseilaria

TEÓTIMO SÁEZ ZAZO

Kontseilaria

ÁLVARO VIDEGAIN MURO

Kontseilaria

JORGE CARAMÉS PUENTES

Idazkari ez Kontseilaria

JORGE CARAMÉS PUENTES

Idazkari ez Kontseilaria

Zuzendaritza Taldea 2018.12.31

IMQ TALDEA
Administrazio Kontseilua 2018.12.31
PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ
BEATRIZ ASTIGARRAGA AGUIRRE
MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA
PEDRO CHACÓN RUIZ
FIDEL DIEGO FUENTES FELIPE
MIREN AMAIA GOROSTIZA TELLERÍA
GABRIEL MARTÍNEZ COMPADRE
JAVIER ORMAZABAL ECHEBARRIA
IÑIGO UCELAY VICINAY
ÁLVARO VIDEGAIN MURO

Presidentea
Presidenteordea
Kontseilari-Zuzendari Nagusia
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria
Kontseilaria

JORGE CARAMÉS PUENTES

Idazkari ez Kontseilaria

MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA

Kontseilari-Zuzendari Nagusia

JAVIER AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ DE ECHÁVARRI

Zuzendari Nagusiaren Albokoa

TERESA ARANGUREN DE LA PIEDAD

Pertsonen Garapen Zuzendaria

MERCEDES BAYÓN ESTEBAN

Komunikazio eta Marketin Zuzendaria

JORGE DÍEZ FERNÁNDEZ

Profesionalaren Arreta Zuzendaria

NEREA EGUÍA NARBAIZA

Prestazio Zuzendaria

JAVIER GÁRATE ORTEGA

Sistema Zuzendaria

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Aholkularitza Juridiko Zuzendaria

PABLO VIDAL VARO

Administrazio Zuzendaria

ESTHER ZABALLA LLANO

Idazkaritza Teknikoa
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MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA
JAVIER AGUIRREGABIRIA GONZÁLEZ DE ECHAVARRI
TERESA ARANGUREN DE LA PIEDAD
MERCEDES BAYÓN ESTEBAN
SANTIAGO CANALES ABAITUA
EDUARDO CLIMENT CASTELLET
NICOLÁS GUERRA ZALDÚA
MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
ESTHER ZABALLA LLANO

Kontseilari-Zuzendari Nagusia
IMQ Aseguruak Zuzendari Nagusiaren Albokoa
Pertsonen Garapen Zuzendaria
Komunikazio eta Marketin Zuzendaria
Igurcoko Zuzendaria
Prebentzio Sozietate Zuzendaria
IMQ Kliniken Zuzendari Nagusia
Aholkularitza Juridiko Zuzendaria
Idazkaritza Teknikoa
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PROFESIONALEN HARRERA BATZORDEA

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

2018.12.31

Administrazio Kontseilua 2018.12.31
PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ

Presidentea

NICOLÁS GUERRA ZALDÚA

Kontseilari-Zuzendari Nagusia

JOSÉ MARÍA AGUIRRE SALCEDO

Kontseilaria

ANTÓN ARRIEN ARALUCE

Kontseilaria

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE

Kontseilaria

FIDEL DIEGO FUENTES FELIPE

Kontseilaria

MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA

Kontseilaria

JESÚS JAVIER MURILLO FERRER

Kontseilaria

JOSÉ LUIS PICAZA GOROSTIZA

Kontseilaria

IÑIGO UCELAY VICINAY

Kontseilaria

JORGE CARAMÉS PUENTES

Idazkari ez Kontseilaria

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ
MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA
IÑIGO UCELAY VICINAY
NEREA EGUIA NARBAIZA
ESPEZIALITATEAREN ORDEZKARIA ZUZENDARITZA KONTSEILUAN
(Onartzeko xede den Espezialitatea)

KONTROL BATZORDEA
2018.12.31
MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA
ANDER ASTOBIETA ODRIOZOLA

ZERBITZU KLINIKOAK

JOSÉ MARÍA ITURRIAGA ZALDÚA

Administratzaile bakarra 2018.12.31
NICOLÁS GUERRA ZALDÚA

MONTEPIOKO ZUZENDARITZA BATZORDEA

ZERBITZU OROKORRAK

2018.12.31

Administratzaile bakarra 2018.12.31
SANTIAGO CANALES ABAITUA

IMQ PREBENTZIO SAILA
2018.12.31
GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

Administratzaile bakarra

MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA

Pertsona fisiko ordezkaria

IGURCO GESTION

PEDRO ENSUNZA LAMIKIZ

Presidentea

IÑIGO UCELAY VICINAY

Presidenteordea

AITOR BARAÑANO ABÁSOLO

Batzordekidea

MYRIAM BOYERO URANGA

Batzordekidea

JOSÉ MANUEL MORENO MARTÍNEZ

Batzordekidea

JESÚS GORROCHATEGUI EREÑO

Batzordekidea

CAMILO LANDÍN VICUÑA

Batzordekidea

MIGUEL MARISCAL BERÁSTEGUI

Batzordekidea

PABLO JESÚS VIDAL VARO

Batzordekidea

MARIA JOSÉ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Idazkaria (ez da BNko kidea)
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MIGUEL ÁNGEL LUJUA MURGA

Presidentea

VALENTÍN ACHÓTEGUI IRAOLAGOITIA

Kontseilaria

JOSÉ ÁNGEL ARZUAGA TORRE

Kontseilaria

ENRIQUE GUZMÁN GANDARIAS

Kontseilaria

JUAN HERNÁNDEZ ZAYAS

Kontseilaria

JORGE CARAMÉS PUENTES

Idazkari ez Kontseilaria
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Arriskuak eta kontrolak
IMQ ASEGURUETAN
Aseguru-erakundeak arriskuak kudeatzeko duen sistemaren helburua erakundeak bakarka edo taldekide
gisa dituen edo izan ditzakeen arriskuak atzematea,
neurtzea, kontrolatzea, kudeatzea eta jakinaraztea da,
eta, horretarako, behar diren estrategia, prozesu eta informazio-prozedurak erabiltzen ditu.
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 duten arriskuak tratatzeko.
Hauek dira aseguru-erakundeak dituen arrisku
nagusiak:
Aseguru-harpidetzen arriskua: aseguruen arabera
hartutako konpromisoek balioa galtzeko edo balioak
kalterako aldatzeko arriskua; arrisku hori egokiak edo
eraginkorrak ez diren harpidetza-jardunbideen ondo-

rioz izan dezake erakundeak. Primek eta erreserbek
estaltzen dituzten ezbeharrei aurre egin ezin dietenean
sortzen da. Erakundearen arriskurik handiena da.
Merkatuko arriskua: finantza-tresnek merkatuan duen
prezioaren mailatik edo hegakortasunetik eratortzen
dena da. Merkatuko arriskuaren eragina finantza-aldagai hauen gorabeheren arabera neurtzen da: akzioen
prezioak, interes-tasak, ondasun higiezinen prezioak
eta kanbio-tasak, adibidez.
Eragiketa-arriskua: barne-prozesuetan (pertsonala
eta sistemak) edo kanpo-gertakarien ondorioz gertatzen diren desdoitze edo akatsek sortzen dute. Eragiketa-arriskuak arrisku juridikoak barne hartzen ditu,
eta kanpoan geratzen dira erabaki estrategikoetatik
eratorritako arriskuak eta ospe-arriskuak. Eragiketa-arriskuak beste arrisku-arlo batzuetan berariaz aintzat
hartu gabeko eragiketak estaltzen ditu.
Erakundearen barne-kontrolerako sistemak COSOren
(Erakundeen Babes Batzordea) aholkuak betetzen ditu

eta eragiketetan funtzioak eta erantzukizunak egoki
zehaztuz eta egokituz eta erakundearen gobernu-sistemari egokitutako prozeduraren, metodologiaren eta
euskarri-tresnen bitartez gauzatzen da, honako hauek
ziurtatze aldera:
- E rakundearen prozesu, azpiprozesu, arrisku eta
kontrol-neurrien identifikazio-estandarrak.
- F inantza-informazio egoki, fidagarri, baliozko,
trinko eta alderagarria.
- Politika,
������������������������������������������������
jarraibide eta mugak eta, halaber, horiek guztiak onartzeko eta gauzatzeko mekanismoak betetzen laguntzeko barne-kontrolerako
sistema bati eustea.
-S
 istemaren aplikazioaren eraginkortasunaren
eta jardunbide eta aholku onenen jarraipena
egitea.
-B
 arne-kontrolerako sistema egoki ikuskatzea.
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Erakundearen barne-kontrolerako sistemaren asmoa kontabilitateko egoera-orriak gardenagoak
izatea da, eta, horretarako, aurkezten den informazioa egiazkoa eta fidagarria dela ziurtatzeko behar
diren mekanismoak ezartzea. Alde horretatik, barne-kontrolerako sisteman erakundeko langile guztiek esku hartzen dute. Erakundeko langile guztiek
ulertu behar dute sistema hori oso garrantzitsua
dela eta erakundearen helburuak lortzen laguntzen
duela. Gaur egun lehia gero eta gogorragoa denez,
talde-lana, banakoen ekimenak eta gaikuntza- eta
trebakuntza-maila funtsezkoak dira.

IMQ TALDEAREN GAINERAKOAN
IMQ taldearen kudeaketa aurreratuko ereduak taldearen gainerako ataletan arriskuen kultura pixkanaka aintzatestean lagunduko du. Aseguru-erakundeak
Kaudimena II Europako Zuzentarauko betekizunetara
egokitzeko planaren barruan landu behar izan du eredu hori.
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Prozesu eta azpiprozesuetan barne-kontrola kudeaketa-aldagaitzat hartzen da eta, beraz, jarduera
hori funtsezkoa da erakundeak jarritako helburuak
lortzeko.
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Politika korporatiboak
IMQ ASEGURUETAN

IMQ TALDEAREN GAINERAKOAN

Aseguru-erakundean zuzentzen diren politika korporatiboek jardueran aplikatu beharreko legeria guztia
betetzeko konpromisoa dute. Aseguru-erakundeak Administrazio Kontseiluak onetsitako politika hauek ditu,
eta urtero aztertzen dira.

IMQ taldearen Administrazio Kontseiluak, alegia IMQ
taldearen negozio-unitateen sozietate nagusiak, Gizarte Erantzukizun Korporatiboko Politika onartu zuen
2017ko ekitaldian, gizarte-erantzukizunari eusteko,
erakundearen jarduera garapen sozioekonomikoarekin, giza garapenarekin eta ingurumenaren garapen
iraunkorrarekin bateratze aldera. Horretarako, gizarte
-konpromisoa eta gizarte-erantzukizun korporatiboa
Plan Estrategikoan eta Urteko Kudeaketa Planean integratuta daude, eta erakundeak horien aldeko apustu sendoa egiten du, lehiatzeko gaitasuna hobetzeko,
ospe korporatiboa zaintzeko eta interes-talde guztiekin balioa eta konfiantzazko harremanak sortzeko
ezinbesteko tresnatzat jotzen dituelako. Hori guztia
erantzukizunaren kultura eta gizartean eragin positiboa izatea, produktu eta zerbitzuak etengabe berritu
eta hobetzea eta jokabide engaiatu, garden eta etikoa
izatea oinarritzat hartuta.

GOBERNU SISTEMA POLITIKA OROKORRA
- Barne Kontroleko Politika
- Gaitasun eta Ohoragarritasun Politika
- Funtzio Aktuarialaren jarduketa politika
- Arriskuak Kudeatzeko Sistemaren eta
Arriskuak Kudeatzeko Funtzioaren Politika
- Betetze Funtzioaren jarduketa politika
- Barne Auditoretza Funtzioaren jarduketa
politika
ARRISKUEN AZPIPOLITIKAK
- Erreserben Harpidetza eta Eraketa Arriskua
Kudeatzeko politika
- Berraseguru politika
- Arrisku Operazionala Kudeatzeko politika
- ORSA politika
- Kapitala Kudeatzeko politika
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ORDAINSARIEN POLITIKA
EXTERNALIZAZIO POLITIKA
INFORMAZIO POLITIKA
DATUAREN KALITATEAREN POLITIKA
JARRAIKORTASUN POLITIKA

Gizarte-erantzukizun korporatiboko politika orokorraren
helburua IMQ taldearen gizarte-erantzukizuneko jardunbideak kudeatzeko oinarrizko printzipioak eta jarduera-esparru orokorra formalizatzea da. Politika horrek
balioko du, halaber, gizarte-erantzukizuna konpainiaren
estrategian eta negozio-ereduan hobeto integratzeko
eta interes-taldeei epe luzerako balioa eskaintzeko.

IMQ taldeak zerbitzatzen duen gizartean erroak bota
ditu eta printzipio egonkor eta sendoetan oinarritzen
du bere jarduera. Printzipio horiek dira, beraz, erakundearen funtzionamendu-sistemaren eta bezeroekin,
erakundea osatzen duten kideekin, hornitzaileekin, akziodunekin eta, orokorrean, bere ingurunearekin dituen
harremanen bereizgarriak.
Etika da IMQ taldearen estrategia gidatzen duen balioa, eta horren arabera zehaztu ditu taldeko sozietate guztietan aplikatzen diren eta enpresa-jarduerak gauzatzen dituen ingurunea errespetatzen duen
erakunde-kulturaren isla izan nahi duten xedeak,
ikuspegiak eta balioak.
Kaudimena II Europako Zuzentarauko betekizunetara egokitzeko planean, IMQ Aseguruen Administrazio
Kontseiluak Kode Etiko bat onartu zuen 2016ko ekitaldian, enpresa-etikaren estandarrei jarraikiz, gobernu korporatiboko sistemaren ardatz izan zedin. Kode
horretan aseguru-erakundea administratzen eta zuzentzen dutenek eta erakundean lan egiten dutenek bete
behar dituzten printzipio etiko eta arau orokorrak daude jasota. Kode Etiko horren osagarri gisa, aseguru-erakundeak bertan lan egiten duten guztiek ezagutu eta

bete behar dituzten barne-arauak ditu. Taldean ezarritako jarduera-planen arabera, 2019ko ekitaldian Kode
Etikoa IMQ taldearen gainerako sozietate-perimetrora
zabalduko da.
Orobat, IMQ taldeak arauak betetzeko funtzioa du, taldeak bere jarduerak legezko, arauzko eta barneko xedapenak erabat betez gauzatzen dituela ziurtatzeko.
IMQ taldeak Arauak Betetzeko bi Batzorde ditu,
bata IMQ taldearen holding-sozietatean eta bestea
IMQ Aseguruak aseguru-erakundean. Bi batzordeek
arauak betetzeko arautegi bana dute, dagozkien Administrazio Kontseiluek onetsiak. Arautegi horiek
taldearen gobernu korporatiboko sistemaren parte dira, eta asmoa legea eta zuzenbidea betetzeko
funtsezko betekizunaz harago doan betekizun-kultura bat ezartzeko erabaki estrategikoa gauzatzea
da. Aseguru-erakundeari dagokionez, erakundearen
bereizgarriak eta arauketa administratiboaren mende egoteak erregimen berezia ezartzea eragin zuen.
Ondorioz, aseguru-erakundeak bere arautegia du,
nahiz eta arautegi horretako gai asko taldearen gainerako sozietateak zuzentzen dituen arautegiarekin
bat datozen.

Gobernu korporatibo ona
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- Inbertsio politika

IMQ taldeko Administrazio Kontseiluak bermatzen du
konpainiaren gizarte-erantzukizuneko politika eta, horretarako, politika hori garatzeko bete beharreko oinarrizko printzipio eta konpromisoak jasotzen dituen agiri
hau onartu du.

Etika eta portaera-arauak
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Arauak betetzeko funtzioak betetze-arriskua kudeatzeko balio dio taldeari. Arrisku horrek barne
hartzen ditu (i) erregulazio-zehapenak, zehapen
administratibo eta penalak eta gainerako zehapenak; (ii) finantza-galera materialak; eta (iii) aplikatu
beharreko arauak ez betetzeagatik taldeak izan ditzakeen ospe-galerak.
Taldeak barne-komunikaziorako kanal bat du, “postontzi etikoa”, non erakundeko edozein kidek Kode
Etikoa hausten duten jokabide edo jarreren inguruan proposamenak, kexak edo salaketak mahaigaineratu ditzakeen. Alde horretatik, 2018ko ekitaldian
“postontzi etikoan” ez da salaketa edo kexarik jaso.

Kode etikoa
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IMQ Taldearen Kode Etikoan jasotzen diren printzipioen helburua indarrean dauden legeak eta arauak
betetzea da, delituak prebenitzeko eta iruzurraren
aurkako sistemak betetzea, eta giza eskubideekiko
eta askatasun publikoekiko errespetua sustatzea,
bazterketarik eza, aukera- berdintasuna eta garapen profesionalerako berdintasuna, familia bizitza
eta lan jarduera uztartzea, laneko intimitaterako,
segurtasunerako eta osasunerako eskubidea; pertsonen hautaketa, ebaluazioa eta sustapena; eta
ingurumenarekiko errespetua, besteak beste.

IMQk gardentasunaren kulturarekiko konpromisoa du,
eta urtero argitaratzen du bere webgune korporatiboan
Jardueren eta Iraunkortasunaren Txostena, konpainiaren emaitzak eta magnitude sozioekonomiko eta
asistentzial nagusiak jasotzen dituena. Kanal horretan
bertan bere jarduerei buruzko informazioa ematen du
modu publikoan eta aldizka, bai eta bere historiari, es-

trategia korporatiboari (xedea, ikuspegia, balioak), organigramari eta EGEeko programei buruzkoa ere, besteak beste.
IMQ taldearen jarduera gardenagoa izan dadin,
2018ko Jasangarritasun Memoria honetan informazio
ez-finantzarioaren egoera argitaratu dugu.

IMQ taldeak, ekitaldi honen aurretik, arauak betetzeari
buruzko hasierako eta oinarrizko prestakuntza eman die
IMQ Aseguruen langileei (eta haren mendekoei). Taldeko gainerako langileen prestakuntza 2019an hasiko da.

Ustelkeria eta eroskeria
prebenitzeko neurriak
Taldean arauak betetzeko eta delituak eta ustelkeria prebenitzeko esparrua pixkanaka ezartzen ari
den egitura batean oinarrituta dago. Alde horretatik,
asmoa da 2019ko ekitaldian Delituak eta Ustelkeria
Prebenitzeko Plana sozietatearen perimetro osoan
ezartzea amaitzea. Antolatzen ari diren politikak
onetsi ondoren, IMQ taldeko langileek dagokien
prestakuntza jasoko dute.

Gobernu korporatibo ona
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IMQk, konpainiaren administrazioan jarduten duten, lan egiten duten edo beren zerbitzuak konpainian ematen dituzten pertsona guztiek ezagutu,
onartu eta bete beharreko printzipio etiko eta arau
orokor guztiak biltzen dituen kode etikoa du. Kode
horren arabera, nahitaezkoa da jarrera profesional
zintzoa izatea; interes taldeekiko gardentasuna,
konfidentzialtasuna, bikaintasuna eta profesionaltasuna eta gizarte erantzukizunarekiko konpromisoa ere ezartzen ditu kode etikoak.

Gardentasuna

63

5

Partekatutako
balioa
Gizartearekin eta pertsonekin dugun
inplikazioa, erkidegoaren garapen
sozioekonomikoari egiten diogun ekarpena
eta ingurumenaren zainketa, gure gizarte
erantzukizun korporatiboa gero eta
bokazio, energia eta bultzada handiagoz
hazteko esfortzuan islatzen dira.

Gizartearen ikuspegitik
arduratsua den enpresa

Giza eskubideak
1. printzipioa - “Nazioartean aldarrikatutako giza
eskubideak babestea eta zaintzea”
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IMQ Taldeak egunero laguntzen du bere ingurunea
eraldatzen, eta funtsezko eginkizuna betetzen du ingurune horren garapen ekonomikoan, sozialean eta ingurumenaren garapenean. Inbertsioen, hazkundearen
eta enpleguaren bitartez balio zuzena sortzeaz gain,
eragin nabarmena du aurrerapen orokorrean ere, bere
jardueratik kanpo, kolektibitatearen aldeko ekimenak
ahalbidetzen baititu.

kizun Korporatiboko Politika eta jasangarritasun-ikuspegia aintzat hartzen duen urteko memoria ditu.

Hasieratik izan duen gizartearekiko konpromisoaren
arrastoari jarraituz, gizartean eta ingurunean dugun
inpaktu positiboa indartzen lagunduko duen Gizarte-erantzukizun Korporatiboko estrategia garatzeko
lan egiten du IMQ Taldeak. Ahalegin horri esker, gizarte erantzukizun korporatiboa IMQren Plan Estrategikoan eta gure xedean, ikuspegian eta balioetan
integratuta dago.

Hamar printzipio horiek mundu osoan adostu dituzte
eta hauetatik eratorriak dira:

IMQ taldeak zehaztuta ditu bere interes-talde nagusiak,
eta haiekin harremanak izateko eredu formalizatu bat
osatzeko lanak egiten ari da. Hala, lan horiek jakitera
emateko eta zabaltzeko Jarduera Plana, Gizarte Erantzu-

Gizarte-erantzukizuna sustatzeko asmoarekin, IMQ
taldea Nazio Batuen Munduko Itunari atxiki zitzaion
2017ko abenduan; itun hori enpresen gizarte-erantzukizunaren inguruan munduan antolatu den borondatezko ekimen handiena da.

-G
 iza Eskubideen Adierazpen Unibertsala.
- L aneko oinarrizko printzipio eta eskubideei buruzko
Lanaren Nazioarteko Erakundearen Adierazpena.
- Ingurumenari eta Garapenari buruzko Rio de
Janeiroko Adierazpena.
-U
 stelkeriaren kontrako Nazio Batuen Hitzarmena.

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”

Partekatutako balioa
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2. printzipioa - “Giza eskubideen urraketaren konplize
ez izatea”
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Gure konpromisoak
IMQ taldea 1934. urtean sortu zen eta, ordudanik,
bere inguruko pertsonen alde lan egiteko gizarte-bokazio ukaezina du.
Atzo bezala gaur ere, pertsonekin dugun lotura eta
erantzukizuna gure erakundearen lanari atxikita daude eta gure interes-taldeekiko harremanaren eta haien
premia eta itxaropenak atzemateko lanaren oinarriak
dira. Apustu hori gure jardueraren ardatz eta pizgarri
gisa berritzea ez da premisa bat bakarrik, pribilegio
bat ere bada. Izan ere, egin dugun apustu horri esker,
inbertsio berriak erabakitasunez egiten ditugu, teknika eta tratamendu kirurgiko berriak ezartzen ditugu,
ekipamendu eta instalazioak etengabe hobetzen ditugu, profesional onenen alde egiten dugu eta ekonomia jasangarriago bat garatzen eta enplegua sortzen
laguntzen dugu.

Akziodunentzako
errentagarritasuna Ibexeko
enpresa batzuena baino
handiagoa da.

Garapenari lagunduz
INFORMAZIO GARDENA
Akziodunek eta ordeztutako kudeaketa-organoak ziurtatzen dute, nagusiki, konpainiaren kudeaketa etiko eta
arduratsua, eta IMQ taldearen garapenaren eta bilakaeraren oinarrizko piezak dira.
IMQ taldeko mediku-sozietateko akziodunak 1.027
profesional sanitario dira, eta beren ibilbidean kudeaketa-eredu berezi bat eratu dute, beste aseguru-konpainia batzuenaren desberdina.

Akziodunentzako balioa
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Epe luzerako ikuspegi estrategikodun enpresa guztietan
bezala, IMQ taldearen lehentasunetako bat akziodunei
balioa eskaintzea da. Ikuspegi hori errentagarritasunaren
eta dibidenduen bitartez gauzatzen da eta, alde horretatik, IMQ taldea Ibexeko konpainia handi batzuen gainetik
dago. 2018an ere, akzioen balioak eta errentagarritasunak
gora egin dute eta emaitza handiak lortu ditugu, azken ekitaldietako goranzko joerari eutsiz.

Akziodunek, gainera, batzorde eta kontseiluetan parte
hartzen dute eta, era horretan, erakundearen helburu,
ardatz eta estrategiak ezagutzen eta zehazten dituzte,
eguneroko lanari buruzko informazio zehatza jasotzen
dute eta konpainiaren gobernu ona eta jarduera egokia
zaintzen eta kontrolatzen dute.

IMQ Taldeak bere hazkunde sendoa erakusten jarraitzen du; diru-sarreren, etekinen, bezeroen eta enpleguen zifra errekorrak lortu ditu konpainiak, bere bazkideei eta akziodunei errentagarritasuna eta euskal
gizarteari garapena ekarriz..
Etengabeko hobekuntza jarraituaren bere ikuspegiari
esker, aseguru medikoen Euskadiko sektorean lidergo
posizioa sendotu ahal izan dueta maila goreneko osasun estaldura eskaini ahal izan die milaka enpresa,
kolektibo eta pertsonari. IMQko klinikek eta zentroek
Euskadiko arreta sare pribatu handiena ere osatzen
dute, eta bere Prebentzio Dibisioa ere liderra da bere
merkatu segmentuan, Igurco Gestion-ekin gertatzen
den bezala.
Duen finantza kaudimen egoerak, bere kudeaketa
ereduak eta osasuneko profesionalek, konpromisoak
etengabe sendotzen eta hedatzen jarraitzea ahalbidetzen diote.

KAUDIMEN HANDIKO KONPAINIA
2018ko abenduaren 31n, %222,72ko kaudimen ratioa
zuen IMQk, arauz exijitutako gutxienekoaren bikoitza;
horrela, konpainia sendoa da, ondo kapitalizatutakoa,
eta merkatuan jarduteko indar finantzario handikoa
dela erakutsiz. 2017ko abenduaren 31n, %247,23ko
kaudimen ratioa zuen.
Gainerako sozietateek ez dute kaudimen ratio hori
neurtzeko beharrik, ez daudelako erakunde aseguratzaileen arautegiaren mende.

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

Kaudimen
ratioa

Funts Propioak
(FFPP)
Erregulazio
kapitala (SCR)
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ERRENTAGARRITASUNA

IMQ taldeko gobernu-organoen eta konpainiako akziodunen arteko harremana ahalik eta gardenena izan dadin, taldeak konpainiaren bilakaerari, emaitzei eta kudeaketari buruzko informazio garrantzitsu eta zehatza
ematen die aldian-aldian.

HAZKUNDE ERRENTAGARRIA
ETA IRAUNKORRA
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2018ko batezbesteko kaudimen-ratioa: %245,97
Kaudimen
ratioa
%247,23

Kaudimen
ratioa
%248,32

Kaudimen
ratioa
%249,88

Kaudimen
ratioa
%262,95

Kaudimen
ratioa
%222,72

140.000

FFPP
SCR

120.000
100.000
80.000

114.326

111.538

107.652

125.027
104.715

60.000
40.000
20.000

43.542
31.12.2017

44.917
31.03.2018

47.549

45.753
30.06.2018

30.09.2018

47.016
31.12.2018

IMQ Aseguruak Espainiako aseguru-sektoreko
konpainiarik sendoena da eta, 2018an,
%222,72ko kaudimen-ratioa izan zuen.

ENPLEGU-SORKUNTZA
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Osasuna Garatzeko eta Integratzeko Institutuaren
(IDIS) arabera, aseguru pribatuei esker Osasun Sistema Nazionalak urteko eta laguneko 1.224 euro aurreztu zituen; osasun publikoko gastua biztanleko 1.521
eurokoa izan zen, eta osasun pribatuko gastua 573
eurokoa.
Alde horretatik, Euskal Herriko biztanleko osasun
-gastua 2.423 eurokoa da, eta zenbateko horretatik
687 euro osasun-gastu pribatuari dagozkio.

2017

2018

ALDAKETA

%

ASEGURATUAK

354.445

365.310

10.865

%3,07

DIRU-SARRERAK

262.218

272.161

9.943

%3,79

PRESTAZIOAK

197.999

195.483

-2.516

-%1,27

KUDEAKETA GASTUAK ETA BESTELAKOAK

43.507

54.642

11.135

%25,59

IRABAZIAK

20.712

22.036

1.324

%6,39

%247,53

%222,72

-%24,81

-%10,02

IMQ ASEGURUAK TALDEA gehituta

KAUDIMEN RATIOAK II

IMQ ZERBITZUAK TALDEA gehituta				
DIRU-SARRERAK

171.422

178.259

6.837

%3,99

GASTUAK

160.059

164.901

4.842

%3,03

IRABAZIAK

11.363

13.358

1.995

%17,56

IMQ TALDEAREN DIRU-SARRERA GEHITUAK				
IMQ ASEGURUAK TALDEA

262.218

272.161

9.943

%3,79

PREBENTZIO TALDEA

21.651

23.319

1.668

%7,70

IMQ ZERBITZU SOZIO SANITARIOAK TALDEA

25.055

27.215

2.160

%8,62

CVSS TALDEA

85.164

86.483

1.319

%1,55

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA

27.477

27.980

503

%1,83

IMQ ZERBITZU OROKORRAK TALDEA ETA BESTE BATZUK

12.075

13.262

1.187

%9,83

BESTE SOZIETATE BATZUK TALDEA

11.249

14.117

2.868

%25,50

444.889

464.537

19.648

%4,42

2.299

IS ONDORENGO EMAITZ FINKATUA*			
IMQ ASEGURUAK TALDEA

20.437

22.528

2.091

%10,23

PREBENTZIO TALDEA

962

1.283

321

%33,37

IMQ ZERBITZU SOZIO SANITARIOAK TALDEA

920

2.559

1.639

%178,15

CVSS TALDEA

1.848

1.817

-31

-%1,68

IMQ ZERBITZU KLINIKOAK TALDEA

1.217

1.573

356

%29,25

15

296

281

%1.873,33

825

1.944

1.119

%135,64

26.224

32.000

5.776

%22,03

IMQ ZERBITZU OROKORRAK TALDEA ETA BESTE BATZUK
BESTE SOZIETATE BATZUK TALDEA

2018

*Leontiefen eredu ekonomikotik abiatuta lortutako datuak.

GUZTIRA

Datu ekonomikoak milaka eurotan.
*2019ko martxoaren 28ko igualmequisa taldeko administrazio kontseiluan ikusitako datuak.
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2017

IMQ taldeak, euskal osasun publikoaren aliatu eta
kolaboratzaile eta gizarteko osasunaren eta prebentzioaren sustatzaile gisa, modu aktiboan laguntzen du
osasun-sistema modu jasangarrian garatzen. Era horretan, arreta jasotako osasun-eskarietan Euskal Herriak 234 milioi euro aurreztu zituen 2018an.

Magnitude ekonomiko eta negozio emaitza nagusiak

GUZTIRA

IMQ taldeak, 2018an, 5.458 laguni eman zien
lana, zuzenean eta zeharka, eta plantillan 2.299
langile zituen.

2.174

OSASUN SISTEMA OROKORRERAKO
EKARPENAK

71

DIRU-SARRERAK

GASTUAK

EMAITZAK

17.767

6.042

11.725

IMQ ASEGURUAK

254.046

234.675

19.371

IGURCO GESTION

4.809

3.698

1.111

IGURCO GERONTOLOGIA ZENTROAK

10.665

9.513

1.152

IGURCO GIZARTE-OSASUN EGOITZAK

4.770

4.670

100

ORUE XXI

1.090

576

514

ORUE EGOITZA

3.721

3.594

127

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

62.702

62.071

631

IMQ PREBENTZIOA

18.869

17.842

1.027

2017
IGUALMEQUISA TALDEA

2018
IGUALMEQUISA TALDEA

Jarduera sozioekonomikoa sustatzea
IMQ taldeak EAEn eragin ekonomiko handia izan zuen
2018an: fakturazioa 464 milioi euro baino handiagoa
izan zen eta euskal barne-produktu gordinean 627 milioi euroko ekarpena egin zuen; zenbateko horretatik
341 milioi euro aseguru-etxeari dagozkio.

ZERGA-EKARPENA*
IMQ taldeko sozietateen jarduerari esker, euskal Foru
Ogasunek 155 milioi bildu zituzten 2018an.

BPGD-N EGINDAKO EKARPENA*
2017

2018

IMQ ASEGURUAK 2018AN SORTUTAKO BPGD
EFEKTU GUZTIAK

328

341

155

161

19.362

6.300

13.062

EFEKTU ZUZENAK

IMQ ASEGURUAK

256.658

235.641

21.017

ZEHARKAKO EFEKTUAK

91

94

IGURCO GESTION

5.217

4.133

1.084

ERAGINDAKO EFEKTUAK

82

86

IGURCO GERONTOLOGIA ZENTROAK

11.666

9.962

1.704

IGURCO GIZARTE-OSASUN EGOITZAK

5.247

5.242

5

ORUE XXI

1.074

574

500

ORUE EGOITZA

4.012

3.800

212

VICENTE SAN SEBASTIAN KLINIKA

64.836

63.590

1.246

IMQ PREBENTZIOA

20.394

19.161

1.233

114 milioi euro zuzenean
eta zeharka.*
41 milioi euro eraginda.*

IMQ TALDEAK 2018AN GUZTIRA SORTUTAKO BPGD
EFEKTU GUZTIAK

601

627

EFEKTU ZUZENAK

318

333

ZEHARKAKO EFEKTUAK

119

124

ERAGINDAKO EFEKTUAK

164

170

*Datu horiek Leontief eredu ekonomikoa oinarritzat hartuta atera ditugu.

IMQ taldeak 2018an ere eutsi egin dio hazteko joerari
eta, beraz, Euskal Herrian eredu da. Indar hori hazkunde jasangarriko estrategian oinarritutako epe luzerako
proiektu bati esker hartu du, hain zuzen ere.
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2017
SORTUTAKO BALIO EKONOMIKOA

2018

378 MM €* 388 MM €*

*sarreren batura
BANATUTAKO BALIO EKONOMIKOA 368 MM € 376 MM €
ATXIKITAKO BALIO EKONOMIKOA

10 MM €

12 MM €

Sortutako balio ekonomikoaren eta banatutako balio
ekonomikoaren aldea 12 MM euroko balio atxikia da.
Partekatutako balioa

2018ko Iraunkortasun Memoria

Euskal Herrian aitzindari izateak egonkortasuna ematen digu.

Bestalde, hauek dira banatutako balio ekonomikoak:
- Erosketak
- Beste enpresa batzuek egindako lanak
- Soldatak eta ordainsariak
- Beste ustiapen-gastu batzuk
- Finantza-gastuak
- Dibidenduen ordainketa
- Sozietateen gaineko zergak eta beste zerga batzuk
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Bezeroak ardatz
Bezeroen beharrizanei bikaintasunez, enpatiaz, profesionaltasunez eta kalitatez erantzutea da IMQren xede
nagusia. Hori dela eta, etengabe egiten dugu lan egunero haien beharrizanei erantzuten dieten produktu eta
zerbitzu berriak, teknologikoki berritzaileak diren komunikazio tresnak, kalitate egiaztatua, eta arreta zaindu eta pertsonalizatua eskaintzeko; laburbilduz, gure
xedea bezeroa asebeteta egon dadin eta hurbil senti
gaitzan ahal dugun guztia egitea da, beti bere beharrizan eta eskaerei erantzuteko prest.

egotea da, zalantzarik gabe, IMQ taldearen bereizgarri
nagusietako bat, gaixoekin harreman berezi, pertsonalizatu, hurbil eta konfiantzazkoak dituztelako, askotan
denbora luzean.

LAGUNTZA-SARE BEREIZGARRIA

Bestetik, taldeak berezko klinika eta zentroen Euskadiko sare handiena du, eta konpainiaren apustua sare
horretan ekipamenduak, bermea eta kalitatea zaintzea
izan da beti. Sare horretako klinika nabarmengarrienak
dira, batetik, IMQ Zorrotzaurre, EAEn Joint Comission
International batzordearen ziurtagiria lortu duen lehena (osasun-ziurtagiri hori munduko ospetsuena da); eta
bestetik, IMQ Virgen Blanca, zeinak Europako kalitate
-bereizgarri garrantzitsuena duen, DIAS ziurtagiria, alegia. Horiez gain, ez ditugu ahaztu behar hiru lurraldeetan
espezialitate anitzeko laguntza anbulatorioa eskaintzen
duten beste instalazio batzuk: hortzetako, errehabilitazioko, kirol-medikuntzako eta podologiako klinikak, adinekoentzako egoitzak, prebentzio-zerbitzuak eta zerbitzu psikiatriko eta klinikoak, besteak beste.

IMQ Aseguruak aseguru-enpresa 84 urte baino gehiagoan izan da aitzindari Euskadin, besteak beste akziodunak medikuak eurak direlako eta hori balio bereizgarri handia delako; izan ere, medikuek dena ematen
dute bezeroak zaintzeko eta haien lehentasuna, bultzagarria eta izateko arrazoia osasun-arreta kalitatezkoa,
hurbila eta pertsonalizatua ematea da.
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Halaber, EAEko klinika garrantzitsuenekin hitzarmenak
ditugu eta estatuan ere ematen dugu arreta, 1.150 zentro baino gehiagoren bitartez; zentro horietako batzuk
oso ospetsuak dira: Teknon zentro medikoa, Cemtro
klinika, Ruber Internacional ospitalea, M.D. Anderson
eta Dexeus institutua, adibidez.
Kalitatearen, profesionaltasunaren, arreta pertsonalizatuaren, arintasunaren, teknologiaren eta estaldura berezien aldeko apustua egin dugunez, euskal
osasun-esparru pribatuan aitzindari izaten jarraitzen
dugu eta gure bezeroek batez beste 20 urte egiten
dituzte gurekin.

Medikuntza gizatasuna izan da, da eta izango da
beti. Gaixoak, gaixotasunak irauten duen bitartean,
atseginez, errespetuz eta gertutik tratatzea eta
esaten dutena adi entzutea, familiari laguntzea eta
sufrimendua arintzea funtsezkoak dira arreta mediku onbera eta kalitatezkoa emateko. Kalitatezko
laguntza eskaintzeko apustu estrategiko horretan,
IMQ klinikek (Zorrotzaurre eta Virgen Blanca) aspaldi hasi zuten bide hori beren osasun-zerbitzuetan, humanizazio hori osatzen duten elementuek
osasun-emaitza hobeak lortzen laguntzearen uste
osoarekin. Pertsonei laguntzeko sorturiko jarduera horri “giza kalitatea” gehitzeko, ezinbestekoa da
gaixoen nahiak eta intimitatea errespetatzea, komunikazioa erraztea eta ospitaleratzeetan mina eta
kalteberatasuna eragoztea.
Gaixoen esperientziak hiru onura ditu: eragin klinikoa, bizi-kalitatean duen eragina eta eragin ekonomikoa. Horregatik, IMQ kliniken humanizazio-planetan funtsezkotzat jo da. Gaixoaren esperientzia
diseinatu, martxan jarri, ezarri eta mantentzearen
aldeko apustua egin dute eta lan horretan dihardute. Datorren urteari begira, asmoa IEXPek ematen
duen ziurtagiria lortzea da: Patients First.
Ikuspegi horrekin, 2018an Humanizazio Plan Integrala landu dute IMQ kliniketan, esku hartzeko lehentasunezko zazpi ardatz hauek kontuan
hartuta:
- Humanizazio-kultura
- ZIUko humanizazioa
- Humanizazioa ospitaleratzean
- Humanizazioa pediatrian
- Humanizazioa erditzean
- Humanizazioa gaixo onkologikoen arretan
- Humanizazioa bizitzaren amaieran

Ardatz horietan ekimen hauek dira nagusi:
• Humanizazioa ospitaleratzean: Ospitaleratzea emozio handiko esperientzia da, nola gaixoarentzat hala
familiartekoentzat. Gaixoa aldi batean bere ingurunetik, lagun maiteetatik, lantokitik… urrundu egiten
da. Ospitaleratzeetan, gainera, ez dugu laguntzailea
ahaztu behar: zaintza-lanetan garrantzitsua izan daiteke, baina ospitaleratutako familiartekoaren edo
lagunaren kezkarengatik antsietatea eta larritasuna
izan ditzake.
Horregatik, arlo horretan ekimen hauek gauzatu ditugu, besteak beste:
- SueñOn proiektua: gaixoen atsedena zaintzeko
neurriak (argia gutxitzea, igogailu eta hodien “hotsa” gutxitzea eta profesionalek ahapeka hitz egitea, adibidez).
- Musika-terapia: arima laztantzea eta beldurra kentzea.
- Gaixoen/familiartekoen esperientzia neurtzea: hainbat foku-talderen bitartez kliniketako egonaldietan
izan duten esperientzia ebaluatzen da.
- Minik gabeko ospitalea: profesionalekin protokolo
eta formula “berritzaileetan” lan egitea, gaixoei mina
arintzeko eta kontrolatzeko.
- Zure Alboan proiektua: elkarrizketa egituratuak
egitea, gaixoen/familiartekoen itxaropenaz harago joateko.
Partekatutako balioa
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IMQ Aseguruak, berez, mediku bizkaitar batzuek sortu zuten, oraindik Gizarte Segurantzarik ez zegoenean:
familia behartsuenei osasun-laguntza eskaintzeko elkartu ziren eta gaur egun pentsamolde eta konpromiso horri eusten diote. Konpainiaren atzean medikuak

IMQ taldeak, batetik, euskal osasun pribatuko langile-talde handiena du: izen handiko profesionalen 2.400
kontsulta baino gehiago ditu eta bezeroek nahi dutena
aukeratzeko askatasun osoa dute. Alde horretatik, IMQ
taldeak familiako medikuari garrantzi handia ematen
dio, gaixoen osasunaren kudeatzaile gertukoena delako.

HUMANIZAZIO PLANA, PERTSONA
ARDATZ DUEN ARRETA
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Martxan dauden proiektuei dagokienez, hauek dira nabarmentzeko modukoak:

Jaka urdina
SAseguratuentzako zerbitzu esklusiboa da. Asmoa kliniketako egonaldiak atseginagoak izatea eta ospitaleratzean sor daitezkeen premiei bizkor eta modu eraginkorrean erantzutea da. Proiektu horren barruan Agurtzeko Plana azpimarra dezakegu, alta hartzeko prozesua, ospitaleratzea bezala, erosoa, erraza eta arina
(laguntza administratiboa, mugitzeko premiak…) izan dadin sortua.

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: psikologia,
gizartea eta biologia.
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• Gaixo onkologikoen arretaren humanizazioari dagokionez, ekimen garrantzitsuenetako bat Gaixo
onkologikoentzako estetika-lantegia da. Kimioterapia-tratamenduetatik eratorritako zaintza estetikoen inguruko kezkei erantzuten laguntzeko, IMQ
Zorrotzaurre klinikak, Minbiziaren kontrako Espainiako Elkartearekin batera, gaixo onkologikoei
makillatzeko eta ilea apaintzeko aholkuak emateko lantegia antolatzen du. Bakarkako saioak dira,
eta xedea gai horien inguruko aholkuak pertsonalizatzea eta zalantzak argitzen laguntzea da. Lantegian, apaintzeko ez ezik albo-ondorio nabarmenak disimulatzeko makilatzen ere erakusten diete.
Halaber, ileordeak ongi jartzen eta zapiak desberdin ipintzen ikasten dute, segurtasuna eta autoestimua handitzeko.

• Humanizazioa erditzean: Hazteko bidaia. Emakume
batzuei, erditzen lagunduko dien ginekologoa ezagutzen duten arren, non erdituko duten aurrez ikusteak
segurtasuna eta konfiantza ematen die: dilatazio-gelak, erditzeko gela, ama berrien atala… Horregatik,
IMQ Zorrotzaurre klinikan instalazioak aurrez ikusteko aukera ematen diegu, hilean bisita bat antolatuta.
Zehazki, IMQ Ajuriaguerra zentrora emaginekin ariketak eta fisioterapia egitera joaten diren emakumeek
egiten dute bisita, baina gure instalazio eta zerbitzuak ezagutzea interesatzen zaien paziente pribatuek ere joan daitezke.
• Humanizazioa pediatrian: Ebakuntza-gelara kotxez.
Haurrentzat ebakuntza kirurgikoak oso estresagarriak
izan daitezke, prozedura sinplea bada ere. Une horiek,
haurrei ez ezik, gurasoei eta langileei ere larritasuna
eragiten diete. Kirurgia-ataleko erizainak haur txikienen
negarrarekin, urduritasunarekin eta larritasunarekin
kezkatuta zeuden, eta, ondorioz, benchmarking egin
zuten beste ospitale batzuekin. Hala, ekimen nahiko
berezi baina emankor baten alde egin zuten: haurrak
ebakuntza-gelara kotxe elektriko batean eramatea.
IMQ Zorrotzaurre klinikan, haurrei kirurgia-ataleraino
laguntzen dienez, transfer-gunean ezarri da. Ekimen
horren gainean profesionalek nahiz erabiltzaileek egin
duten balorazioak iguripen guztiak gainditu ditu.

Troia proiektua
Gure aseguratuen kezka bakarra ospitaleratzeko arrazoi medikoa izan dadin eta egonaldiko izapide burokratikoak alde batera utz ditzaten, 2018an Troia proiektua finkatu dugu gure zentroetan.
Proiektuak bi hobekuntza-ildo handi ditu. Batetik,
gaixoak ospitaleratzean adostasun adierazia sinatzea, klinikari egonaldiko osasun-arretatik eratorritako baimenak aseguru-etxeari bideratzeko baimena emateko.
Eta bestetik, adostasun hori sinatzeko informazio
argi eta garbia ematea. Horretarako, SMS eta posta zerbitzu bat eskaintzen da, aseguratuei haien
izenean egindako baimen-emateak nola doazen
jakitera emateko, izapide horiek kontrolatzeko eta,
halaber, ez kezkatu eta lasai egoteko.

Partekatutako balioa
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• ZIUko humanizazioa (HU-CI): IMQ kliniken Humanizazio Planaren esparruan, osasun-laguntza
humanitarioa emateko konpromisoarekin, proiektu horren aldeko apustua egin dugu. Proiektua
zainketa intentsiboetako unitateetan humanizazio
-ziurtagiri nazionalak emateko HU-CI programaren
barruan dago. Klinikak proiektu horretan sartuz,
ZIUko humanizazioa eta laguntzaren kalitatea hobetzeko arloak atzeman nahi ditugu eta dagokion
ziurtagiria lortu nahi dugu.
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BITARTEKO OROTAKO ARRETA
Arreta gero eta pertsonalizatuagoa

Arreta bitartekoak:

IMQ taldeak arreta pertsonalizatu eta gogobetegarria eskaintzen die bezeroei, haiek nahi adina harreman-kanalen bitartez, gestioak egin eta zerbitzuak
eskaintzeko, informazio-eskaera orokorrak arin eta
modu eraginkorrean bideratzeko, aseguruak kontratatzeko eta kexak eta erreklamazioak berandu gabe
bideratzeko.

Aurrez aurre

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

Telefonoz

Gure Contac Centerra CAT XXI sozietateak kudeatzen du, eta urteko 365 egunetan, eguneko 24
orduetan erantzuten die gure bezeroen larrialdiei.
Horrez gain, askotariko informazio zerbitzuak
eskaintzen ditu eta gure zentro nagusietarako hitzorduak kudeatzen ditu.
2017
AURREZ AURREKOA		

2018

Online

IMQko bezeroa gure webgune korporatiboko
gune pribatu batera sar daiteke, aseguruei buruzARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA
6:46
8:40
ko hainbat eragiketa egiteko, online bulegoaren
ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA
3:39
4:47
bidez. Bulegoaren itxura eta funtzionalitatea dueTELEFONO BIDEZKOA		
la gutxi berritu da, baimenak, ordainagiriak, koordainaketak, hitzorduak, ziurtagiriak, datu aldaARTATUTAKO DEIAK
227.658
260.842
ketak eta abar izapidetzeko, baita bezeroak IMQ
ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA
2:31
2:30
Aseguruekin egin behar dituen kudeaketa guztiak
ITXARONALDIAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA
0:25
0:27
egiteko ere, edozein toki, une eta gailutatik.
ONLINE		
ARTATUTAKO BEZEROAK

ONLINE BULEGOAN ALTA EMAN DUTEN BEZEROAK
ESKATUTAKO BAIMENAK
ORDU BAT BAINO AZKARRAGO
EBATZITAKO BAIMENEN EHUNEKOA

200.309

193.590

36.111

42.290

9.109

7.884

%77

%91

KUDEATZAILE PERTSONALA		
KUDEATZAILE PERTSONALA DUTEN BEZEROAK

41.630

3.868

23.592

KUDEATZAILEAREKIN TELEFONOZ
IZANDAKO KONTAKTUAREN %

%51,30

%47,1

KUDEATZAILEAREKIN POSTA ELEKTRONIKOZ
IZANDAKO KONTAKTUAREN %

%47,60

%50,70

%1,10

%2,20

6:27

5:20
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EGINDAKO KONTAKTUAK
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KUDEATZAILEAREKIN ONLINE BULEGOAN
IZANDAKO KONTAKTUAREN %
DEI BIDEZKO ARRETAREN BATEZ BESTEKO IRAUPENA

Bezeroentzako gure arreta-zerbitzua pertsonalizatzeko asmoarekin, “Zure IMQ kudeatzaile pertsonala” sortu dugu; osasun-aseguruen merkatuan irudi berritzailea da eta gure aseguru-etxeak
ezarri du lehendabizi.
Bezeroentzako arreta-kontzeptu berri baten bila
gabiltza, bezeroei lasaitasuna, fidagarritasuna
eta erosotasuna eskaini ahal izateko.
Bezeroari bere kudeatzaile pertsonalizatua egokitzen diogu, IMQko osasun-laguntzako asegurua erabili nahiz izanez gero harekin harremanetan jar dadin, online bulegoa erabiltzeko euskarri
gisa, galderak eta zalantzak argitzeko eta izapide
administratiboak egiteko; zerbitzua doakoa da.
2018an, 4.443 aseguratu jarri dira harremanetan,
euren kudeatzailearekin gestioren bat egiteko.

Bezeroen arretarako eta larrialdietarako
doako telefonoak
Bezeroei arreta emateko 900 telefono-zenbaki
bat dugu, doakoa. Larrialdietarako, gainera, gure
klinika eta anbulatorioetako zerbitzu espezifikoez
gain, medikuntzako eta erizaintzako etxeko arreta iraunkorreko zerbitzu bat dugu, gure deigunera
doan deituz eska daitekeena. Sanitarioak laguntza behar duen pertsonaren etxera joaten dira,
nonahi bizi dela ere, behar duen arreta emateko.

Erraza proiektua, zerbitzu medikoak
errazago eskuratzeko
IMQ taldean hainbat proiektu estrategiko lantzen ari
gara, gure zerbitzu medikoak eskuratzea errazteko.
2017an, adibidez, Erraza proiektua jarri genuen martxan, eta 2018an eutsi egin diogu. Proiektu horri esker, gure bezeroek ez dituzte lehen espezialitateetara
joateko ezinbestekoak ziren 72.800 baimen inguru
eskatu behar izan. Ekintza medikoen liberalizazio hori
asmo handiagoko helburu bat lortzeko lehen pausoa
da. Izan ere, 2020an Agindu Elektronikoa proiektua
jarriko dugu martxan, medikuntzako profesionalek
baimenak zuzenean eska ditzaten, plataforma digital
baten bitartez; era horretan, aseguratuek ez dute izapide administratiborik egin beharrik izango eta, gainera, ez dugu papera erabiliko.

Partekatutako balioa

40.063

IMQ Kudeatzaile Pertsonala
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KALITATEA ETA SEGURTASUNA
IMQ Taldearen kalitatea kudeatzeko sistema
IMQ Taldeak Kalitatea eta Segurtasun Klinikoa
Kudeatzeko Sistema Integral bat dauka; horri esker, gure bezeroek arreta bikaina jasoko dute eskaintzen ditugun modalitate guztietan (familia
medikuntza, arreta berezitua, gizarte eta osasun
arreta, ikuskizun publikoak, hortz arreta...): konponbideak eskaintzen dituena, pertsonalizatua, efikaza, segurtasun kliniko osoa duena, eraginkorra
eta pazienteak/erabiltzaileak jasotzen duen arreta
prozesu osoan zehar laguntzaren iraunkortasuna
bermatzen duena.
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Taldeko enpresa guztiek modu koordinatuan lantzen dute Kalitatea eta Segurtasun Klinikoa Kudeatzeko Sistema. Sistema horren pean, ziurtagiria
duten zerbitzuen urteko helburuen programa proposatzen da, prozesuetan parte hartzen duten langileei prestakuntza emateko urteko planak zehazten
dira, barne-ikuskatzeak eta jarraipena nahiz egiaztapenak planifikatzen dira, sistemaren aldizkako
berrikuspen txostenak egiten dira, gertaerak kudeatzen eta horiei erantzuten zaie eta bezeroak asebeteta ote dauden aztertzen da.
Azken finean, helburua, etengabe hobetzea xede
duen kultura eta lan egiteko modu bat ezartzea da;
horretarako, helburuak eta ekintza-planak zehaztuko ditugu, emaitzak neurtu eta ebaluazioak egingo
ditugu, eta aldian-aldian jarraipena egingo dugu.

IMQ Aseguruetan kalitatea kudeatzeko sistema
2018an, IMQ Aseguruak kalitatea kudeatzeko sistemaren ISO 9001 araupeko ziurtagiria aseguru-jarduera osora (produktuak diseinatzea, merkaturatzea eta
kontratatzea eta prestazioak eta ezbeharrak kudeatzea) eta aseguru-jarduera horren bezero direnentzako arretara zabaldu du. Era horretan, kudeaketa-sistemaren bikaintasunerako bidean aurrerapauso handia
eman du.
IMQ Aseguruak 2007an hasi zuen bide hori eta, ordudanik, barne- zein kanpo-ikuskapeneko hainbat
prozesu gauzatu dira, ziurtagiriaren urteko jarraipena eta hiru urtez behingo berritzea egiteko. Prozesu horiei esker, ziurtagiriaren helmena handitu eta
egokitu da, nola aldaketa normatiboen (arauaren
bertsioetara egokitzea) hala antolamendu-aldaketen arabera.
Ziurtagiri horrek IMQ Aseguruak prozesuak etengabe hobetzeko egiten duen lana aintzatesten du eta
erakundea zerbitzuaren kalitatearekin eta bezeroen
gogobetetasunarekin engaiatuta dagoela egiaztatzeko balio du.

Gure klinika eta zentroetako
kalitatea eta segurtasuna
- 2018an, Zorrotzaurre klinikak hirugarren QH IDIS izarra jaso zuen, erakunde horren ziurtagiri handiena.
Euskadin bereizgarri hori jaso zuen lehen osasun-zentroa izan zen.
-
Europako EFQM Bikaintasun Ereduan oinarritutako SEP ereduaren arabera egiaztatzen da. Joan den
maiatzean eskuratu genuen, eta alderdi hauek barne
hartzen ditu: aitzindaritza, enpresa-estrategia, pertsonen inplikazioa, prozesuak, bezeroentzako arreta…
Ziurtagiri hori lortzeko, IMQ Zorrotzaurre klinikak kudeaketa-sistema bikaina duela egiaztatu behar izan
du (kalitate eta segurtasun klinikoko sistemaz gain)
eta kanpo-ebaluazioko prozesu bat pasa du; ebaluazio horretan puntuazio bikaina lortu du.

• AMSA: gaixoen segurtasuna ardatz
2018an, IMQ AMSAk arrakastaz gainditu zuen Espainiako Normalizazio Erakundearen (AENOR) auditoretza. Horretarako kalitatearen kudeaketari buruzko ISO
900 ziurtagiria egokitu du, ISO 9001: 2015 ziurtagiriaren maila altuko egituren eskakizunak bete ditzan.

Halaber, gaixoen Segurtasun Arriskuak Kudeatzeko
Sistemaren ziurtagiria berritu du Santurtziko San Juan
de Dios ospitaleko ospitalizazio-plantan, UNE 179. 003
arauaren arabera.
Horrez gain, hainbat hobekuntza ekimen ezarri ditu,
istripuak eta ezbeharrak murrizteko (teléfono bidezko
preskripzioa, sendagaien erabilera segurua, isurketa
arriskuak...); izan ere, arau horrek sentsibilizazio maila altuak behar ditu, eta gertakarien berri ematerakoan
eta horiek konpontzerakoan ikuspegi eraikitzailea izatea funtsezkoa da, etengabe hobetzen jarraitzeko.

• Kalitatea IMQ Prebentzio Dibisioan
2011tik, IMQ Prebentzio arloak UNE-EN ISO 9001
arauan oinarritutako Kalitatea Kudeatzeko Sistema
dauka, eta 2017an ISO 9001:2015 araura eguneratu
zuen. Halaber, 2013tik Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistema bat dauka, OHSAS 18001:2007
araua oinarri hartuta. Bi sistema horiek AENORen ziurtagiria dute.
2018an arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema ISO
45001 arauaren arabera egokitu dugu eta ziurtagiria
2019. urtearen hasieran eskuratuko dugu.
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Gainera, ingurumenarekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa berritzeko eta puntako teknologiak
garatzeko interesa eta gure pertsonak babesteko
nahia ere baditugu; horregatik, IMQk izen handiko
eta prestigio nazional handiko ziurtagirien eta akreditazioen aldeko apustua egiten du, bezeroen eta
beste interes talde batzuen aurrean gure zentro eta
profesionalek konpromiso sendoa dutela frogatu
ahal izateko, kalitate mailarik onena eskaintzeko,
dimentsio guztietan.

ISO 9001 ziurtagiria:
kalitatea kudeatzeko
sistema, produktu edo
zerbitzuaren azken
kalitatean eragina duten
alderdi guztiak atzemateko
balio duena.
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Datuen segurtasuna

Kalitate onetsia
Gure sozietate, klinika eta zentroek aintzatespen eta egiaztapen ugari jaso dituzte eta, beraz, laguntza seguru eta
kalitatezkoarekin engaiatuta gaudela ziurtatu dugu, IMQ taldearen nortasunaren bereizgarrietako bat baita hori.

IMQ ASEGURUAK

IMQ ZORROTZAURRE
KLINIKA
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• Joint Commission International (JCI). Arretaren
kalitateari eta segurtasun klinikoari mundu
osoan ematen zaion osasun akreditazio
garrantzitsuena.
• ISO 9001. Ospital osoa hartzen duen Kalitatearen
kudeaketa sistema.
• ISO 14.001. Ingurumen kudeaketa sistema.
•O
 HSAS 18.001. Laneko Segurtasun eta Osasun
sistema.
•U
 NE 179.003. Pazientearen segurtasunerako
Arriskuen Kudeaketa sistema.
•C
 EC. Gorputz kanpoko kirurgia. Gorputz
Kanpoko Kirurgiako (CEC) Ebaluazio Ereduaren
Akreditazioa eta emaitza klinikoak.
• ISO 50.001. Energiaren eraginkortasuna.
•U
 NE 166.002. I+G+B-aren kudeaketa.
•S
 EMES akreditazioa. Larrialdi Zerbitzuen Arreta
kalitatearen akreditazioa.
•A
 intzatespena: Finalista Best in Class 2015,2016,
2017 eta 2018 sarietan
• Irudi bidezko diagnostikoaren kalitatearen
bikaintasun-zigilua. Erakunde ziurtagiri-emailea:
Osasun Saila.
• F inalista Ospitale Baikorretan ekimenean.
2016ko Ospitale Proiektu Orokorrak.
•Q
 H IDIS *** onespena (Quality Healthcare), IDIS
Fundazioaren kalitatezko laguntzaren bikaintasunziurtagiria.
•S
 EP ereduaren ziurtagiria.
•P
 azientearen segurtasuneko DIAS akreditazioa.
Hori lortu duen Estatuko lehenengo klinika. 2016
• ISO 9001. Kalitatearen kudeaketa. Erabateko
irismenarekin. 2016
•U
 NE 179.003. Segurtasun klinikoa. 2016
• ISO 14.001. Ingurumena kudeatzeko sistema –
erabateko irismena.
• ISO 50.001. Energia eraginkortasuna.
•Q
 H + 1 aintzatespena (Quality Healthcare),
asistentziaren kalitatearen bikaintasuna. IDIS
fundazioa.
•U
 NE 166.002. I+G+Bren kudeaketa.

IMQ AMÁRICA
ZENTRO MEDIKOA

• ISO 9001. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.
•U
 NE 179.003. Pazientearen Segurtasunerako
Arriskuen Kudeaketa sistema.

IMQ COLÓN ZENTRO
MEDIKOA

• ISO 9001. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.

IMQ ZURRIOLA
HORTZ KLINIKA

•U
 NE 179.001. Hortz kliniken kalitatea eta
segurtasuna kudeatzeko sistema.

IMQ AVENIDA
HORTZ KLINIKA

•U
 NE 179.001. Hortz kliniken kalitatea eta
segurtasuna kudeatzeko sistema.

IMQ DOÑA CASILDA
HORTZ KLINIKA

•U
 NE 179.001. Hortz kliniken kalitatea eta
segurtasuna kudeatzeko sistema.

IMQ DOÑA CASILDA
PODOLOGIA-KLINIKA

• ISO 9001: 2015.

IMQ AJURIAGUERRA
ZENTROA

• ISO 9001. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.

IMQ PREBENTZIOA

• ISO 9001. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.

2018an, IMQ Taldeak lan handia egin du arlo horretan,
2018ko maiatzaren 25ean aplikatzen hasi zen Datuen
Babeserako Europako Araudiaren eta Datu Pertsonalen
Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerako abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organiko Berriaren eskakizunetara egokitze aldera. Arau horiek aldaketa handiak
dakartzate, eta horiei esker datuak seguruago egongo
dira eta titularrek eskubide gehiago izango dituzte.

IMQren Segurtasun Batzorde guztiek (arlo horretan
berariaz sorturiko kontrol eta segimendu organoa
da), Datuen Babeserako Ordezkariaren aholkularitzarekin, beharrezko neurriak abian jarri dituzte
egokitzapen hori gauzatzeko, datuen tratamenduari
buruzko erregistroak, eragineko arriskuen eta ebaluazioen azterlanak, aurrera daramatzan izapide
guztietarako hainbat jarduketa prozedura idatzi eta
ezarri eta polizak, webguneak eta gainerako dokumentazioa eguneratu, etab.
Hala, IMQ Taldeak kalitate eta segurtasun estandarrik zorrotzenak betetzen ditu datuen babesaren
arloan.

•O
 HSAS 18.001. Laneko Segurtasun eta Osasun
sistema.

IGURCO

IGURCO ORUE

CAT XXI

OSASUN LAGUNTZA
SAN MAMESEN

• ISO 9001. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.
•U
 NE 179.003. Pazientearen Segurtasunerako
Arriskuen Kudeaketa sistema.
• ISO 9001-2015. Kalitatea eta pazienteen arreta
kudeatzeko sistema.
• UNE 179.003. Pazientearen segurtasunerako
Arriskuen Kudeaketa Sistema.
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IMQ VIRGEN BLANCA
KLINIKA

• ISO 9001. Bezeroaren Arretarako Zerbitzua eta
Zorroa.

Datu pertsonalen babesa gai bereziki garrantzitsua
da osasungintzan; horregatik, IMQ Taldeak zehaztasun eta kontu handiz jarduten du datuen osotasuna
babesteko eta horiek modu bikainean gordetzen direla bermatzeko.

83

BEZEROEN ESPERIENTZIA
2018an, IMQ Aseguruak Bezeroen Esperientzia proiektua jarri du martxan. Proiektu hori, IMQ taldearen 2019
– 2021 aldirako Plan Estrategikoaren arabera, erakunde osorako giltza da. Plan horretan, izan ere, jarduera
ildo hori negozio-unitate guztien estrategiaren funtsezko elementu gisa jasota dago.
2018ko ekitaldian proiektuaren esparru orokorra eta lanerako metodologia zehaztu dira, eta proiektua sustatzeaz eta koordinatzeaz arduratuko diren konpainiako
kideekin talde bat osatu da.
Proiektu horren bitartez, erakundeak IMQ Aseguruen bezeroek beren bezero-ziklo osoan erakundearekin dituzten harremanetan zer esperientzia izan
dituzten neurtu eta jakin nahi du (bezeroen esperientziaren min-guneak eta egiazko uneak zehaztea). Hori guztia esperientzia berezi bat sortzeko
(WOW esperientzia). Bezeroak esperientzia hori
modu positiboan gogoratu behar du, harritu egin
behar du eta bere iguripenak gainditu behar ditu.
Esperientzia horretan berrikuntza eta transformazio digitala oso garrantzitsuak izango dira.
Erakundearen zeharkako proiektua da, kultura maila
guztietan aldatuko duena.
IMQ Aseguruetan bezeroaren bidaia zehaztu ondoren, Ahots Programa diseinatu dugu (barne- zein

kanpo-tresnak, bidaia horretako etapei buruzko iritziaren berri jasotzeko), eta 2019ko lehen hiruhilekoan jarriko dugu martxan.
Ahots Programa horri esker erakundeak bezeroen
iritziaren berri izateko gaur egun egiten dituen jarduera asko osatu, egituratu eta sistematizatu ahal
izango dira.
Horren harian, 2018an jarduera hauek gauzatu ditugu IMQ Aseguruetan:

• Bezeroentzako arreta-zerbitzuari (bulegoak)
buruzko inkestak
2018an arreta gure bulegoetan jasotzen duten bezeroen gogobetetasuna zenbatekoa den jasotzen hasi
gara. Otsailean, bezeroei arreta emateko mahaietan ukipen-pantaila bana jarri dugu, bezeroek, nahi
izanez gero, gai hauei buruzko beren iritzia eman
dezaten: jasotako zerbitzua, IMQ Aseguruen balorazio orokorra, zenbateraino gomendatuko luketen
eta gure aldeko apustua egiteko arrazoiak, besteak
beste.
11 hilabetean 67.000 iritzi baino gehiago jaso ditugu.
Bezeroen %97k gogobetetasun-maila handiena aukeratu dute eta gomendio-indizea (NPS) 59 da.
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Zerbitzuaren
67.098 balorazio.

amaitu zen. Hala, inkesta presentzialetan jasotako
datuak landu ditugu.

2018an, IMQ Aseguruak 2016an martxan jarritako
kudeatzaile pertsonalaren zerbitzua baloratu nahi
izan du. Zerbitzu horren bitartez, erakundeak arreta
pertsonalizatu eta berezitua eskaintzen die bezeroei, ohiko komunikazio-kanalen aldean.

Beste behin, bezeroek zerbitzu horien alderdi guztien balorazio oso positiboa egiten dutela ikusi
dugu. Bezero guztien gogobetetasuna handia da,
“ona” edo “oso ona”, alegia, eta Virgen Blanca klinikako emaitzak asko hobetu dira.

Horretarako, kudeatzaile pertsonala esleitua duten
eta zerbitzuarekin duten gogobetetasunaren inguruan
hitz egiteko harekin harremanetan jarri diren bezeroei
inkesta egin diete. Inkesta erantzun duten bezeroen
%64k nahiago du arreta berezi hori gainerako kanalak
baino, eta %81ek dio berriz erabiliko duela, %70ekoa
baino probabilitate handiagoarekin.

• Gogobetetasun-inkesta presentzialak
IMQ Aseguruen zerbitzu propioetan
2018ko lehen hilabeteetan, aseguratuek IMQ taldeko sozietate eta zentro propioetan ematen den zerbitzuarekin eta lurralde osoko bezeroentzako arreta-bulegoekin duten gogobetetasuna neurtze aldera
2015ean hasitako proiektu baten hirugarren zikloa

• Gauzatutako beste jarduera batzuk
2018an bezeroen hainbat foku-talde sortu dira, gai
jakin batzuen gainean zer iritzi duten jakiteko. Hala,
Plan Estrategikoaren esparruan bezero kolektiboekin (bezero-zorroko enpresa garrantzitsuak) lan
egin dugu, eta IMQ Aseguruetan lantzen ari diren
produktu batzuen diseinua eta garapena aztertzeko, berriz, bezero partikularrekin. Halaber, gaur
egun IMQ Aseguruen bezero ez diren pertsona batzuekin sortutako foku-talde batzuei eutsi die.
Gainera, lantzen eta bezeroaren eskura jartzen ditugun
zerbitzu guztiak baloratzen ditugu: bideo-kontsulta, sakelako telefonorako aplikazioa eta abar.

Partekatutako balioa

2018ko Iraunkortasun Memoria

Balora ezazu jaso berri duzun zerbitzua

•K
 udeatzaile pertsonalaren
zerbitzuari buruzko inkestak

85

• Gizarte-erantzukizun korporatiboari
buruzko inkestak
IMQ taldeak, gizarte-erantzukizuna bere gain hartu
duen enpresa gisa duen jarduera nola baloratzen duten jakin beharraz konturatuta, 54.000 bezerori inkesta
bat bidali zien 2018an, eta, inkesta horri esker, bezeroek GEKen inguruko gure estrategiaren eta jardueren
gainean zer iritzi duten jakin dugu.
3.200 bezero, enpresa eta euskal gizarteko erakundek hainbat gairi buruzko bere balorazioa egin dute:
IMQ taldeak Euskal Herriko gizartea eta ekonomia
garatzeko egiten duen ekarpena, bezeroentzako
zerbitzuaren kalitatea, osasunaren eta bizi-ohitura
osasungarrien sustapena, gizartearekin eta ingurumenarekin hartutako konpromisoa eta IMQ taldearen irudia, besteak beste. Emaitzei dagokienez, bezeroek 10etik 7 puntu eman dizkigute, eta enpresek
eta gizarte-erakundeek 8 puntu.

BALORATUTAKO ALDERDIAK
1.- Euskadiko gizartea eta ekonomia garatzeko
ekarpenak (BPGd, enplegua, inbertsioa…).
2.- Bezeroentzako zerbitzuaren kalitatea: arreta,
gertutasuna, komunikazioa eta abar.
3.- Osasun-laguntzaren eta gaixoen segurtasunaren kalitatea.
4.- 
Osasunaren eta bizi-ohitura osasungarrien
sustapena.
5.- Gizartearekin hartutako konpromisoa (kirola, kultura, ikerketa, elkartasuna eta abar sustatzea).
6.- Osasunaren arloko berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren aldeko apustua.
7.- Inguruaren eta ingurumenaren aldeko apustua.
8.- IMQ taldeak gizartean duen irudia.

IMQ taldearen Bezeroen Esperientzia proiektuan,
2018an Bezeroentzako Arreta Kodea zehaztu dugu,
negozio-unitateetako (IMQ Aseguruak, klinikak, Igurco,
deigunea eta abar) bezeroentzako arreta-zerbitzuko
pertsonen laguntzarekin. Kode horri esker gure zerbitzuaren giltzak elkarrekin ezarriko ditugu, balio nagusi
hauek aintzat hartuta: hurbiltasuna, bikaintasuna eta
proaktibitatea, besteak beste. 2019an Kodea ezartzeko ahalegina egingo dugu, egi bihurtzeko eta zerbitzu
hori IMQ talde osoan homogeneizatzeko.

Intzidentziak kudeatzea
Bezeroek kexa eta erreklamazioetan hainbat kanalen
bitartez helarazten dizkiguten intzidentziak talde espezifiko batek tratatu eta arin erantzuten ditu. Intzidentzia horiek, halaber, IMQ Aseguruen Zuzendaritza
Batzordeak aztertzen ditu.
2018an 1.611 kexa eta erreklamazio jaso genituen
eta, batez beste, 9 egunetan jaso zuten erantzuna;
aurreko ekitaldian, erantzuna jasotzeko batezbesteko
epea 12 egunekoa zen, eta sektoreko batezbestekoa
14 egunekoa da.
Konpainiak, 2017an Unesparen Barne-erreklamazioak
Ebazteko Jardunbide Egokien Gidari atxiki zitzaionetik, epeak laburtzeko helburua du; izan ere, Gida horrek legean erantzuna emateko ezarritako epe maximoak arintzen ditu. Hala, atal honetako epeak %30
murriztu ditugu eta Gipuzkoan eta Araban 7 egunetik
beherakoak dira.
Urtero, gainera, urteko memoria egiten dugu eta memoriako datuak Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiari bidaltzen dizkiogu.

BEZEROEN GOGOBETETASUNA EBALUATZEN DUGU

Zerbitzuari
buruzko
gogobetetasuninkesta

Bezeroentzako
arreta-bulegoei
buruzko
inkesta

Foku-taldeak
bezeroekin

2017
2018
INTZIDENTZIAK		

86

Kudeatzaile
pertsonalari
buruzko
inkesta

GEKi buruzko
inkesta

Foku-taldeak
bezero ez
direnekin

656

654

ERREKLAMAZIOAK

1.232

957

GUZTIRA

1.888

1.611

BESTE ESPEDIENTE BATZUK		
ESKER ONAK

23

17

IRADOKIZUNAK

57

44

GUZTIRA

80

61

Partekatutako balioa

2018ko Iraunkortasun Memoria

KEXAK
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BERRIKUNTZA ETA ETENGABEKO
HOBEKUNTZA
IMQ taldeak berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua egiten jarraitzen du, taldearen nortasunaren giltza eta bereizgarria delako. Langile-taldeetan
“berrikuntzaren eta sormenaren kultura” sustatzeko apustu sendoaren asmoa, aldatzeko eta etorkizunari eta errealitate berriari arin egokitzeko ahalmena izatea da, eta, hori
dela eta, IMQ taldea merkatuan enpresa berritzailea da.
Horren harian proiektu asko landu ditugu 2018an, batez
ere konpainia osasun pribatuaren abangoardian kokatzekoak, eta transformazio digitalean, prestakuntzan
eta hezkuntzan aurrerapausoak eman ditugu, eskaintza eta osasun-azpiegitura indartuz. Dibertsifikatuz eta
osasunaren arloko eta osasunaz kanpoko negozio
berrietan sartuz zerbitzu-eskaintza handitu dugu eta,
era horretan, aseguru-adar berrietan hazten jarraitzen
dugu, bezeroei eskaintza integralak egiteko, beren bizizikloaren arabera. Halaber, zerbitzu, ekipamendu eta
instalazioak hobetzeko apustua egiten jarraitzen dugu,
osasun-arreta bikaina eskaintzeko proiektu berriekin.

Teknologia berriak konpainia osasun-laguntzaren
abangoardian kokatzeko pizgarri garrantzitsuak dira.
Alde horretatik, gaur egungo bezeroen premiei erantzute aldera, transformazio digitaleko prozesuari eutsi diogu, bitarteko hauekin: kudeatzaile pertsonalak,
Info33+ osasun-plataforma, IMQ ON aplikazioa, bideokontsulta eta abar.

Berrikuntza gure klinika eta zentroetan
• Prostatako minbizian bereizmen handiko ekografia
erabiltzen Europan lehenak izan gara
IMQ Zorrotzaurre klinikan, Urología Clínica Bilbao zentroko taldea izan da kontinenteko urologia-zerbitzu
batean mikro-ultrasoinuen teknologia berria ezartzen
lehena; teknologia horri bereizmen handiko ekografia
ere esaten zaio.

Prostatako ExactVu bereizmen handiko ekografia teknika aurreratu bat da: ekografia arruntaren onura
guztiak ditu (gaixoari ez dio kalterik egiten, ultrasoinuak bakarrik erabiltzen dituelako, eta erraz eta arin
maneiatzen da), eta prostata-ehuna bereizmen handiagoarekin ikusten da.

partzuergo batek lan egiten du: CCI Bayonne Pays
Basque, Sodena, Gipuzkoako Ganbera, Bihartean eta
Orkestra (Lehiakortasunerako Euskal Institutua).

• Puntako erresonantzia-ekipamendu berria IMQ
Zorrotzaurre klinikan

Gero eta biziagoa den jarduerari erantzuteko ahalmen
handiagoa izate aldera, Zorrotzaurre klinikako Erradiologia Zerbitzuko teknologia eguneratu dugu. Kudeaketa-plataforma berriari esker, lan-fluxuak hobetu ditugu
eta orain eraginkorragoak eta seguruagoak dira; izan
ere, plataformak irudiak bistaratzeko, txostenak egiteko eta irudiak biltegiratzeko balio du. Era horretan,
emaitzak lehenago ematen dira eta erabakiak errazago
hartzen dira. Halaber, egindako azterketak errazago
kudeatzen dira, espezialisten arteko txosten-fluxua
eraginkorragoa baita.

IMQ Zorrotzaurre klinikan erresonantzia magnetikoa
eta gero irudiak prozesatzeko sistema eguneratu dituzte eta, beraz, osagai guztiak (imana salbu) berriak
dira. Gauzak horrela, irudiak kalitate handiagokoak
eta diagnostikoak eraginkorragoak izango dira. IMQ
klinikak, beraz, gaur egungo klinika-jardueran dagoen
goi-mailako erresonantzia-ekipo puntakoenetako bat
izango du.

• IMQ mugaz gaindiko Akitania-Euskadi-Nafarroa
InnovMédica Allianz partzuergoan sartzea, IMQ
Zorrotzaurre berrikuntza-plataformatzat hartuta
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COMPETITIV’eko 2016an sortutako mugaz gaindiko
proiektu estrategiko bat da. Proiektuaren asmoa berrikuntza eta lehiatzeko gaitasuna dinamizatzea eta,
horretarako, Akitania Berrian, Euskal Herrian eta Nafarroan enpresen elkarlanerako ekosistema bat garatzea
da, Europako POCTEFA programaren esparruan. Proiektuan hiru lurralde horietako erakunde hauek osaturiko

• Zorrotzaurre klinikan glukometroen neurketa wifi
bidez helaraztea historia klinikoetara
Digitalizazioaren aldeko apustuari eutsiz, Zorrotzaurre
klinikan gaixoen egonaldietan glukometroekin egindako neurketak arreta kudeatzeko sistemetan sartzeko prozesua automatizatu da. Gauzak horrela, gaixoei
azukre-maila neurtu ondoren, emaitza automatikoki
bidali eta zaintzako informazioan ikusten da; era horretan, gaixoen segurtasuna handitzen da eta kudeaketaakats gutxiago egiten dira.
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COMPETITIV’eko proiektuan Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako enpresek parte hartzen dute,
mugaz gaindiko elkarlan-ekosistema baten moduan.
2018an IMQ Zorrotzaurre klinika proiektuan sartu da,
berrikuntza-plataforma gisa, medikuntza-gailuek betetzen ez dituzten barne-premiak atzematen laguntzeko eta mugaz gaindiko eremu horretako puntako enpresentzat neurrira egindako konponbideak bilatzeko.

• Zorrotzaurre klinikako Erradiologia Zerbitzuan
Enterprise – Imagina sistema ezartzea
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DIGITALIZAZIOAREN ALDEKO APUSTUA
Digitalizazioa eta aurrerakuntza teknologikoak direla
eta mundua bizkor aldatzen ari denez, eta aldaketa horien erritmoa egokitzeko, IMQ taldea sistemak sakon
aldatzen ari da. Asmoa bezeroei arlo digitalean behar
duten arreta eskaini ahal izatea da eta, horretarako, eskaintza eta zerbitzua gero eta mugikortasun-prestazio
berriagoak behar eta eskatzen dituen gizartearen arabera egokitzea.

IMQ aplikazio berria
IMQ taldeak sakelako telefonorako aplikazio berri bat
du. Ekosistema digitalerako sarbide bikaina da eta, zerbitzu medikoak ez ezik, aholkularitza eta informazioa
ere eskaintzen ditu.

Izan ere, aplikazio horrekin IMQ taldeko zerbitzu askotara zuzenean eta doan sar gaitezke: historia medikoa,
online bulegoan gestioak egitea, aholkulari medikoari
mezuak bidaltzea, online hitzordua edo bideo-kontsulta egitea, txat mediko batean sartzea, edozein izapide egiteko kudeatzaile pertsonalarekin harremanetan
jartzea, hitzorduen eta botiken alertak jartzea eta IMQ
taldearen web-atarian eta gida medikoan sartzea, besteak beste.
Aplikazioaren bitartez, gainera, beste hainbat gauza
egin daitezke: osasun-laguntzako txartela gordetzea,
kontsultan QR kodearekin identifikatzea, gertu dauden IMQ zentroak aurkitzea eta osasunarekin zerikusia
duten gaiei buruzko informazioa duten IMQ blogetara
sartzea, adibidez.

Historia kliniko digitala Info33+ sisteman
IMQ taldea kontsulten kudeaketa digitalizatzen duen
sistema informatiko bat garatzen ari da, Info33+, Euskal Herriko osasun pribatuaren esparruan historia kliniko digital bateratua eduki ahal izateko.
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Programa ahaltsu hori etengabe hobetzeko lan egiten dugu egunero, funtzionalitateak gehitzeko eta,
era horretan, gure profesional eta bezeroen medikuntza-jarduerari balioa gehitzeko. Info33+ programa hiru
lurralde historikoetako kontsulta anitzeko gure hiru
zentroetan lan egiten duten 150 medikuek eskura dute
dagoeneko eta, gainera, gure beste 150 profesionalen
kontsultategietan instalatuta dago.

Online hitzordua

IMQ taldearen aplikazioaren abantaila nagusietako bat
osasunaren inguruko gure zalantzak argitzeko osasun-arloko profesional bat beti eskura izatea da, eta
horixe baloratzen dute gehien gure bezeroek.

Erabiltzaileak gero eta digitalagoak dira eta konpainia
zein profesionalei bizimodua erraztea eskatzen diete.
Eskari horri erantzun egokia emateko, IMQ taldea aseguratuei hitzorduak online hartzeko zerbitzua eskaintzen hasi da espezialitate batzuetan (hitzorduak eroso
kudeatzeko doako konponbide bat da). Horrez gain,
bezeroek bideo-kontsultak ere egin ditzakete osasun
-profesionalekin, etxetik, eroso, inora joan eta itxaroten
egon beharrik gabe.

Mediku aholkulariaren irudia familiako medikuaren arretaren osagarria da. Mediku aholkulariek bezeroen patologien
berri eta haien osasunaren ikuspegi orokorra dute; era horretan, arreta pertsonalizatuagoa eskaini dezakete.
Aplikazioak, halaber, plan pertsonal bat eskaintzen du,
osasun-aholkuekin, bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko dieta eta informazio interesgarriarekin, gaixoek
informazio medikoaren arabera izan ditzaketen arriskuei buruzko abisuekin eta abar.

Teknologia digitala osasunaren zerbitzura
Zure kudeatzaile
pertsonala

Bideo-kontsulta

Mediku aholkularia

Online hitzordua

Historia klinikoa

Baimenak

Txartela sakelako
telefonoan

Txat medikoa

Gida medikoa

Online bulegoa
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Historia kliniko digitala gaixoen informazio klinikoaren ardatza eta arreta ematen dieten profesionalen
arteko komunikazioaren euskarria da; era horretan
laguntza jarraitua izatea ziurtatzen da eta akatsak
gutxitzen dira.

Mediku aholkularia, mediku bat beti eskura
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Webgune korporatiboa hobetzea

tako presentzia eta gizarte-erantzukizun korporatiboa
sustatzeko ahalegina, besteak beste.

• Osasun- edo gizarte-erakundeen webgune onenaren
FAD saria
2018an, IMQ taldeak osasun- eta gizarte-erakundeen
webgune onenaren saria jaso zuen Avedis Donabedian
Fundazioaren kalitate-sariak entregatzeko Bartzelonako Palau de la Música jauregian egindako ekitaldian.
Baloratzen zituzten parametroei dagokienez, FADek
azpimarratu zuen kanpoko interes-taldeentzako (gaixoak, bezeroak…) eta erakundeko langileentzako informazioa eguneratzeko eta erraz eskuratzeko moduan
jartzeko ahalegina egiten dugula. Kontuan hartu zituzten, halaber, webgunearen egitura eta nabigazio-eredua, edukia, edukien erabilgarritasun eta balio erantsia, eskura dauden bitartekoak (aldizkariak, albisteak,
aplikazioak eta online zerbitzuak), diseinua eta eskuragarritasuna, gardentasuna eta kalitatea, gizarte-saree-

Online bulegoa berritzea
Online bulego berriak bezeroei gestio gehiago egiteko aukera ematen die, noiznahi eta nonahi, inora joan beharrik gabe. Sakelako telefonoan eta tablet-ean jar daiteke eta, orain, AA mailako diseinua
eta eskuragarritasuna eta eduki dinamiko eta pertsonalizatuak ditu.
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Horrez gain, ordainagiriak kontsultatzeko eta harremanetarako datuei buruzko atalek funtzionalitate gehiago dituzte eta pasahitza sortzea, txartelak
kontsultatzea, txartela bikoiztea (hondatuz gero)
eta txartel berria eskatzea (galduz edo lapurtuz
gero) seguruagoa da.

2018an, imq.es domeinuko webguneek SSL Labs-en
ebaluazioaren arabera ahal den kalifikazio handiena
lortu dute, A+, hain zuzen ere; ebaluazio horrek gure
webguneen kalteberatasuna eta haiekin komunikatzeko segurtasuna neurtzen ditu.
Kalifikazio horrek agerian utzi du IMQ taldearen webguneak oso seguruak direla eta, gainera, edukia eta bezeroen datuak babesten dituztela. Horrez gain, egindako probetan ikusi da imq.es domeinuko webguneek
segurtasunari buruzko nazioarteko web-estandarrak
betetzen dituztela.

IMQ BienStar, bizimodua errazteko
konponbide-sorta
Ongi bizitzeko ezinbestekoa da osasuntsu egotea eta
ongi sentitzea, alderdi fisikoan eta emozionalean. Hori
jakinik, IMQ taldea, fidelizazio-estrategiaren barruan,
IMQ BienStar plataforma digital berria 2019an martxan
jartzeko lanean aritu da. Plataforma horrek osasun-, gizarte- eta ongizate-produktu eta -zerbitzuak jarriko ditu
eskura, hobariekin, bezeroen bizimodua hobetzeko, eta
bezero ez direnek ere eskuratu ahal izango dituzte.
IMQ BienStar plataformaren helburu nagusia bizimodu
eroso, atsegin eta osasungarriagoa izatea da. Horretarako, produktu- eta zerbitzu-katalogo zabala jarriko
dugu bezeroen eskura, hornitzaile eta profesional kualifikatuek eta kalitatezko eta konfiantzazko zentroek
bermatuak, hobaridun prezioekin. 2019an, IMQ BienStar plataformaren bidez, haurrak edo adinekoak zaintzeko zerbitzuak eskatu, protesiak eskuratu eta etxeko
hainbat premia konpondu ahal izango ditugu.
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Gainera, zerbitzu digitalari txat bidezko arreta edo
kudeatzaile pertsonalaren zerbitzurako sarbide zuzena gehitu dizkiogu, bezeroak gogobetetzeko.

• imq.es webguneek A+ segurtasun-kalifikazioa jaso
dute SSL Labs-en

93

GURE ADINEKOAK ZAINTZEA
• IMQ Igurco, adinekoentzako gizarte- eta osasunzerbitzuen eredu Euskadin
IMQ Igurcoren xedea adinekoen gizarte- eta osasun
-premiak betetzea eta, horretarako, tratu onbera lehenesten duten kalitatezko zerbitzuak eskaintzea da.
Adinekoei eta haien familiei eskaintzen diegun arreta
integralaren beste euskarrietako batzuk prestakuntza,
espezializazioa eta laguntza-jardueran etika eta profesionaltasuna zaintzea dira.
Eskaintzen dituen zerbitzuen asmoa adinekoek eta
haien familiartekoek izan ditzaketen arazoak konpontzea da, zaintzan profesionaltasuna zainduta, lehen
kalteberatasun- edota mendekotasun-sintometatik
hasi eta egoera konplexuenetara arte.

• Plaza pribatuak IMQ Igurcoko eguneko zentroetan
Gero eta eskari gehiago eskatzen duen zerbitzua dela
jabetuta, IMQ Igurcok Getxo, Leioa, Galdakao, Ondarroa, Ugao eta Bilboko zentroetan eguneko arretakoplaza pribatuak eskaintzen dizkie 60 urtetik gorako
pertsonei, mendekotasun egoeran egon edo ez. Hala,
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2018

EGOITZAK

431

381

TELELAGUNTZA

319

395

ETXEKO LAGUNTZA

231

256

AHOLKULARITZA LEGE PROZESUETAN,
LAGUNTZEN ESKARIETAN, ETAB.

76

53

LAGUNTZA TEKNIKO MATERIALA

68

47

GERIATRIAKO KONTSULTAK

60

34

EGUNEKO ZENTROAK

47

66

336

411

1.568

1.643

BESTELAKOAK
GUZTIRA

Doako zerbitzu hau bakarra da merkatuan, eta gure
bezeroek asko estimatzen dute. Horren bitartez, beren
bizi kalitatea hobetzeko erabakiak hartzen laguntzen
diegu adinekoei eta haien senideei.

• Arreta espezializatuko unitateen hazkuntza

• Telelaguntza zerbitzua

IMQ Igurcoko Berreskuratze Funtzionalerako Unitateak
osasun arazo batetik sendatzen ari diren eta berreskuratu dezaketen autonomiaren galera duten pertsonentzat
dira. 24 eguneko batez-besteko egonaldiaren ostean,
pazienteak etxera itzultzen dira, kasu bakoitzean lor dezaketen autonomia mailarik gorena berreskuratuta.

IMQ Igurcoren telelaguntza zerbitzua bakarrik bizi diren edo eguneko ordu asko bakarrik pasatzen dituzten
eta 365 egunetako 24 orduetan talde profesional batek
lagunduta egon nahi duten
horientzat da.

Horretarako, zentroetan dauden bitartean, mediku geriatra batek gidatutako profesional talde oso batek artatzen ditu, kasuaren diziplina anitzeko hurbilketarekin:
erizainak, fisioterapeutak, terapeuta okupazionalak,
psikologoak, gizarte langileak eta logopedak.
Gero eta paziente gehiago daude errekuperazio funtzionaleko unitateetan. Gainera, gora egiten jarraitzen du geriatriako kontsulta pribatuen eskaerak.
Kontsulta horietan, IMQ Igurcoko Geriatriako mediku
espezialistek beren zaintzetan eta beren bizi-kalitatea hobetzen laguntzen diete 65 urtetik gora dituzten,
kronikotasunerako joera duten hainbat gaixotasun dituzten eta, horren ondorioz, botika ugari behar dituzten adineko pertsonei.

• IMQ Laguntza, arreta eta aholkularitza
gure nagusientzat
Gure IMQ Laguntza zerbitzuak doako orientazioa eta
aholkularitza ematen die adinekoei eta haien senideei, hala sektore publikoan nola pribatuan dauden
irtenbide guztien berri emateko (egoitzak, telelaguntza, etxeko laguntza, eguneko zentroak, etxebizitzen
egokitzapena, apartamentu eta etxebizitza komunitarioak, garraio egokitua…).

Zerbitzu horren bitartez, larrialdiren bat edo laguntza
eskatzen duen edozein egoera geratuz gero, arazoa
konpontzeko behar diren baliabideak mobilizatzen
dira. Botoia sakatu, eta talde teknikoa teléfono bidez
jartzen da harremanetan egoera zein den jakiteko eta
segurtasuna eta lasaitasuna bermatzeko behar den
protokoloa aktibatzeko.

garatuz eta eskainiz. Programaren helburua familian
mendekotasunari arreta ematea eta mendekotasuna
duten pertsonen zaintzaileei laguntzea da. Horretarako, gizarte-jarduera, -prestazio eta -zerbitzuak eskaintzen ditu, zaintzaren kalitatea hobetzeko eta zaintzea
behar duen pertsona bere familian eta gizarte-ingurunean ahal bezainbestean gera dadin errazteko.

• IMQ Igurcok, 15. urteurrena ospatzeko, San Mamesera
eta Athletic taldearen museora bisitak antolatu ditu

• IMQ Igurcoko adinekoen eta eskola-umeen arteko
belaunaldiarteko topaketa

IMQ Igurcoren hamabosgarren urteurrena zela eta,
Bizkaiko egoitza eta eguneko zentroetako 150 adineko
San Mamesen eta Athletic taldearen museoan bisitan
izan ziren. Erakundeko egoitza eta eguneko zentroetako erabiltzaile ziren adinekoek ehunka seniderekin eta
profesional soziosanitariorekin joan ziren elkarte zuri
-gorriaren instalazioak bisitatzera. Gainera, taldeko jokalari ospetsuek egin zieten harrera.

IMQ Igurcok jolas- eta sentsibilizazio-jardunaldiak antolatu ditu Bizkaiko ikastetxe askotan. Jardunaldi horietan, eskola-umeek eta adinekoek herritarrei aditzera
eman diete adinekoak eta zaintzaileak gure gizartean
oso garrantzitsuak direla.
Gainera, hainbat ekimen egin dituzte elkarrekin, adibidez:
oroitzapen-jarduerak, eztabaidak, eskulan-lantegiak, Zorrotzako auzorako berrikuntzak diseinatzea eta abar.

• Zainduz, mendekotasuna duten adinekoak zaintzen
dituzten familiartekoentzako babesa eta prestakuntza
IMQ Igurcok Getxoko Udalarekin lan egin du mendekotasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiartekoak babesteko eta prestatzeko, Zainduz programa
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2017
IMQ LAGUNTZAK ARTATUTAKO KONTSULTAK		

norberaren araberako arreta espezializatu zerbitzuak
eskaintzen ditu, astelehenetik ostiralera, hilabete, aste
edo egun zehatzetan, lanaldi osoan edo erdian, garraioarekin edo hori gabe.
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100.000 mediku azterketa
prebentibo baino gehiago.
KOLEKTIBOAK ETA ENPRESAK
Aseguru mediko kolektiboa,
gero eta balio handiagoa
Enpresa handi zein txikiek interesa dute oraindik IMQk
ematen dien osasun-asegurua kontratatzeko, hainbat
arrazoi fiskal eta ekonomiko direla-eta: osasun sare
zabala, langileen fidelizazioaren malgutasuna eta lan
absentismoaren murrizketa. Bezero kolektiboak izugarri baloratzen dituzte horiek guztiak.

ZERBITZU BERRITZAILEAK
BETEBIDE
BETEBIDE zerbitzu berria: 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.

GATAZKAK IDENTIFIKATZEA ETA TIPIFIKATZEA
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ICMA sigla hitz hauei dagokie: esku-hartzea (intervención), gatazkak
(conflictos), hobekuntza (mejora), eta ingurumena (ambiente). Izan ere, horiek
dira metodoaren giltzak. Sigla horrek, egiaz, bi analisi-metodo osagarri biltzen
ditu. Batetik, ebaluazio-metodoa, enpresak gatazka-egoeretan erabiltzen duena;
metodo prebentiboa da, tentsio-egoerak eragin ditzaketen elementuen aurreko
analisia egiteko pentsatua. Eta bestetik, diagnostiko-eredua, atzemandako
gatazka-egoerak ardazteko balio duena. 2018an, Osalanek antolatutako
Laneko Segurtasunari eta Osasunari buruzko Nazioarteko 4. Biltzarrean,
ICMA metodoak Mutualia sariaren accesit bat lortu zuen, laneko arriskuak
prebenitzeko berrikuntzari zegokiona, hain zuzen.

ENPRESA OSASUNGARRIEN OSASUN PROGRAMA
Horren bidez, IMQ Prebentzioen bezero diren enpresek Innobasque zigilua
lortu dute

Osasun aseguruaren arrakastaren arrazoi nagusia da
aseguru horiek dituzten erakunde bakoitzaren behar
zehatzetara egokitzen dela hala zuzendaritzaren nola
langileen kezkei erantzuteko orduan.
Osasun aseguruak lan harremanari gehitzen zaion
onura gisa baloratzen dira, eta langileek enpresarekiko duten irudia hobetzen laguntzen du. Gainera,
honako hauez gozatzen dute: IMQren arreta pertsonalizatua eta zerbitzu bereizgarria, abangoardiako
teknologia, diagnostikatutako proben arintasuna,
aditu profesionalen koadro baten artean hautatzeko aukera, itxaron zerrendarik ez izatea eta zerbitzuaren profesionaltasuna.

• Lankidetza-hitzarmen berriak
IMQ Aseguruak, 2018an, profesionalen eta enpresen
hainbat kolektiborekin ezarri edo berritu ditu lankidetza-hitzarmenak, besteak beste hauekin: ADEGI,
CEBEK, AEFAME, FVEM, Ner Group, Sendagileen Elkargoa eta Aseguru Bitartekarien Elkargoa, eta Gipuzkoako Merkatarien Federazioa.

Laneko osasuna eta segurtasuna

Gidabaimena eta ziurtagiri
mediko aeronautikoak
izapidetzeko azterketa
psikoteknikoak.

narentzako arriskurik gabe egiten direla kontrolatzeko.
Horrez gain, langileen osasuna ere zaintzen dute, mediku azterketa prebentiboak eginez. 2018an, dibisio horrek
100.000 mediku azterketa baino gehiago egin zituen.
IMQ Prebentzioak inspiratzen duen espiritua bezeroari
modu aktiboan entzungo dion enpresa izatea da, bere
egiten dituena EAEko enpresen erronkak, globalizazioaren esparruan denok ditugun erronka berriei elkarrekin aurre egiteko.

• Enpresa osasungarria
Asmoa profesionalen bizi-kalitatean eragin positiboak izango dituen kudeaketa-sistema bat ezartzea
da. Helburua ez da langileen eskura fisioterapeutak,
gimnasioak, atseden hartzeko aretoak eta abar jartzea bakarrik, baita bizi-ohitura osasungarriak sortzea eta sustatzea ere, enpresan horiek bultzatzeko
programetan oinarrituta.

• Laneko arriskuen prebentzioa
IMQ Prebentzioek, bere aldetik, 4.900 enpresa bezero
eta atxikitako 138.000 pertsona baino gehiago dituzte.
Haien lana, batez ere, lanari atxikitako arriskuei aurrea
hartzean datza, eta, horretarako, segurtasun, higiene,
ergonomia eta psikosoziologia aplikatuko jarduera teknikoak egiten dituzte, jarduera industrial guztiak osasu-

IMQ Prebentzio zerbitzuak enpresei laguntzen eta
aholku ematen die Enpresa Osasungarrirako Kudeaketa Sistema lantzen eta ezartzen eta martxan jarriko
diren kanpainak prestatzen.
2018an 39 jarduera gauzatu dituzte, eta hainbat
enpresako 600 langilek baino gehiagok parte har-

tu dute gai hauen inguruko jardunaldi eta hitzaldietan: gatazkak kudeatzea, bizkar-eskola, ahotsa
heztea, oinarrizko bizi-euskarria eta desfibriladoreak erabiltzea.

• Mediku-azterketa mota berriak
IMQ Prebentzioak, 2016an, zerbitzu berri bat jarri
zuen martxan, mediku azterketa psikoteknikoak
egiteko, gidabaimena lortzeko edo berritzeko, baita
armen baimenak edo animalia arriskutsuak edukitzekoak lortzeko ere. 2018an ere hazten jarraitu du
zerbitzu horrek.

• Koordinatu, ezagutza kudeatzeko zerbitzu integrala
Enpresarentzat garrantzitsuak diren agiri guztiak
antolatuta eta neurrira izateko, efizientzia hobetuz
eta zama administratiboa ezabatuz, IMQ Prebentzioek jakintza kudeatzeko zerbitzu integrala dauka,
“Koordinatu” izenekoa.
Plataforma informatiko baten eta prestatutako talde baten bidez, agirien kudeaketa automatizatzeko
aukera ematen du, tresna enpresa bakoitzaren neurrira egokituta eta eskatu beharreko agiriak hainbat
aldagairen arabera zehaztuta.
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Guk diseinatu dugun, EHUko Metrologika zerbitzuak balioztatu eta Lan
Ikuskaritzak, Osalanek eta Diskriminazio eta Jazarpen Moralaren Euskal
Behatokiak bermatu duen ICMA metodoaren bidez.

IMQ Aseguruen bezero diren enpresa gehienek
(1.000 baino gehiago) berritu zuten 2018an osasun
aseguru kolektibon kontratua, beste urtebetez erakutsiz enpresok leialtasun handia diotela IMQ osasun aseguru kolektiboari.

97

Gure hornitzaileekin
IMQ taldeak arrakasta izatea eta emaitzak lortzea bere
hornitzaile-sareak baldintzatzen du, neurri handi batean. Sare horrek bi esparru handi ditu:
-
Batetik, laguntza-hornitzaileak, zeinak erakundearen interes-talde garrantzitsu eta estrategikoak diren. Multzo horretan sartzen dira medikuntzako gure
profesionalen taldea, itunpeko klinika eta zentroak,
espezialitate jakin batzuei atxikitako sozietateak, protesi-etxeak, osasun-garraioa eta abar. Funtsean, gure
bezeroei zerbitzu seguru, fidagarri eta ahalik eta kalitatezkoena ematen laguntzen diguten hornitzaileak.
- Eta bestetik, IMQ Taldearekin “eskuz esku” eta helburu komunak lortzeko konfiantzazko harremanarekin
lan egiten duten gainerako hornitzaileak.
Harreman horren oinarriak helburu eta printzipio
hauek dira:
Engaiatzea eta kalitate-estandar berak erabiltzea, bezeroengana bideratutako orientazioa oinarrizko printzipiotzat hartuta.
Epe luzerako aliantzak sortzea, bezeroa-hornitzailea harremanaz haragokoak.

IMQ Taldeko profesional medikoak dira enpresako motor handietako bat, eta beren profesionaltasunak, inplikazioak eta bezeroekiko tratu arretatsuak nabarmentzen ditu.
Egun, 1.700 profesional baino gehiago ditugu, laguntza
esparru guztietako 2.400 kontsultategi baino gehiagotan, hiru euskal lurraldeetan banatuta, eta denen artean IMQ Taldearen bezeroei kalitatea eta banakako
arreta ziurtatzen diete.
IMQ Taldearen koadro mediko eta kliniko zabalak, eta
espezialitateen eta geografiaren araberako osaerak aukera ematen die bezeroei abangoardiako medikuntzarako sarbide eroso eta arin bat izateko.

ARRETAN ETA GERTUTASUNEAN
HOBETZEN
Profesionalaren Arretarako Bulegoa
2012an sortu zenetik, 105.000 kudeaketa baino
gehiago zenbatu dira zerbitzu honetan. Bere helburu nagusia enpresaren eta koadro medikoaren,
klinikoaren eta zentroen arteko komunikazio-kanal
zuzena ezartzea izan da.
Profesionalen Arreta Bulegoaren arrakastaren gakoa
funtzio asko izatea da, guztiak ere IMQko profesional
medikoek konpainiarekin duten harremanaren alderdiak arreta puntu espezializatu bakarrean zentralizatzera zuzendutakoak. Horrez gain, IMQ Taldeak azken

2017

2018

7.313

5.786

ONLINE LAGUNTZA

18.959

28.706

GUZTIRA

26.272

34.942

EGINDAKO KUDEAKETAK
PROFESIONALAREN ARRETARAKO BULEGOA

urtean sartu dituen zerbitzu digital guztietarako komunikazio kanala da, online hitzordua, bideo-kontsulta,
profesionalen estraneta, eta haien esku jartzen den
informazio guztia, likidazioak, informazio fiskala, espezialitateari buruzko jakinarazpen espezifikoak…

Beste aseguru enpresa batzuen aldean, Bizkaiko zerbitzu medikuen jabe eta aldi berean hornitzaile izate
bikoitza da gure bezeroek hoberen baloratzen duten
ezaugarri bereizleetako bat.
2017
PROFESIONALES IMQ PROFESIONALAK

2018

BIZKAIA

1.096

1.125

ARABA

213

206

GIPUZKOA

443

436

1.752

1.767

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

PROFESIONAL SARE ZABALENA
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Papera ezabatuz
Komunikazio irekiko lerroarekin eta enpresaren papera
ezabatzearen aldeko apustuarekin jarraituta, IMQ Taldeak profesionalen artean oihartzun handia duten informazio sistemetan aldaketa handiei ekin die.
• Izendegia / Baremoa
Eskuragarri jarri da konpainia osoarentzako formatu
homogeneo bat, zerbitzuen espezialitate, jarduketa
mota eta talde kirurgikoaren arabera banatuta, OMC
sailkapena erabilita.
• Baimena
Zerbitzuaren baimenaren inguruan izandako aldaketen
esparruan, bezeroa identifikatzeko barra-kode bat sartu da, profesionalek eskatu dutelako.

IMQ irudia itunpeko kontsultategietan
eta zentroetan sustatzea
2018. urtean markaren irudia erakundearen zentro propioez harago zabaltzeko proposamena finkatu dugu.
Izan ere, IMQ marka-irudia sustatzeko politika medio,
138 profesional gehiagok hartu dute IMQ marka beren kontsultategi medikoetan sustatzeko erabakia. Era
horretan, kontsultategia IMQ zentroetatik kanpo duten
284 medikuk sustatzen dute dagoeneko IMQ irudia beren lantokietan.
IMQ Taldeak, gainera, osasun-zentro gehiago jarri ditu
bere markapean: Heros zentro medikoa, Euskalduna
eta Guimón klinikak eta Bilboko Medikosta zentroa.
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Info33+ plataformaren maila-jauzia

Aurrera goaz zerbitzu digitaletan

IMQ Taldeak, Info33+ osasun-plataformarekin, historia kliniko digital anbulatorioaren proiektu estrategikoari bultzada handia eman dio osasun pribatuaren esparruan. Produktua finkatu ondoren, IMQ
taldeak asmo handiko programa hori etengabe
hobetzeko lan egiten du egunero, funtzionalitate interesgarriak gehitzeko eta, era horretan, gure
profesional eta bezeroen medikuntza-jarduerari balioa gehitzeko. Izan ere, analisi klinikoen eta proba
erradiologikoen emaitzak integratu ditugu, IMQren
aplikazioaren bitartez gure bezeroen osasun-informazio guztia jarri dugu haien eskura eta tresna erakundeko langile-taldean ahal bezainbeste zabaltzeko lan egiten dugu.

IMQ Taldeak zerbitzu berri batzuk jarri ditu martxan, bezeroen eta osasungintzako profesionalen
arteko harremana errazten dutenak; besteak beste,
kontsultan mugikorraren bidez identifikatzea, Dokumentu Elektroniko Bakarra, Baimen Elektronikoa eta
bideo-kontsulta zerbitzua.

INFO33+, euren jarduera 3 lurralde historikoetan aurrera daramaten 250 sendagileen esku dago jadanik.

• Likidazioak eta ordainketa
Likidazio prozesua sinplifikatu da; likidazio bakarra
egongo da hilean, laburpena bidaliko da posta arruntez, eta xehetasun guztiak IMQ Taldeko Profesionalen
Estranetean egongo dira eskuragarri.

Lehen kasuan, mugikorraren bidez identifikatzekoan, erabiltzeko prozedura sinple baten bidez, bezeroari alternatiba bat ematen zaio medikuaren kontsultara joan eta txartela ez duenerako, ahaztu edo galdu egin duelako.
Dokumentu Elektroniko Bakarrak eta Baimen Elektronikoak
profesionalei aukera eman nahi diete jarduketak agintzeko
Dokumentu Bakarrak modu elektronikoan emateko, eta,
hala, paper-euskarria pixkanaka ezabatuz joateko, baita
emandako baimenak webgunean kontsultatzeko ere.
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• Txartel zk.
Aldaketa hau IMQ Taldearen digitalizazio planaren barruan egin da, eta baimendutako jarduera modu elektronikoan transmititzeko aukera ematen du.
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Administrazioarekin
Administrazioa esaten diogun interes taldearen barruan daude IMQ Taldeak bere helburuak lortzeko
eta eskakizun legegintzazkoak, ekonomikoak eta
sozialak betetzeko (Osasun Saila, Osakidetza, aldundiak, udalak, etab.) lankide dituen organismo
guztiak, batez ere publikoak.

Horrela egiten da lan hainbat helburu lortzeko: indarrean dagoen araudia zorrozki betetzea, gizartearekin eta gure ingurunearekin inplikatzea eta konprometitzea, eta esparru publikoaren eta pribatuaren
arteko lankidetza tresnak ezartzea.

JARDUERA GARRANTZITSUAK
Medikuen Sozietateko Akziodunen
Batzar Nagusia
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Hasteko, Pedro Ensunza lehendakariak txostenaren berri eman zuen. Zehazki, iazko emaitza historikoak, akzioaren errentagarritasun handia eta IMQ
taldearen euskarrietako bat den eredu berezia nabarmendu zituen; eredu horretan, profesional medikoak, osasun-zerbitzuen emaile ez ezik, akziodun
ere badira. Gero, erakundeak azken hiru urteetan
gauzatutako erronka nagusiak biltzen dituen bideo
bat estreinatu zen eta, ondoren, kudeaketa-txostena eta ekitaldiko kontuak onartu ziren.

Amaitzeko, kontseilari berriak izendatu ziren. Ondoren,
IMQ erakundeak Ohiko Batzar Nagusia egin zuen, gai
-zerrenda honekin: kontuak aztertzea eta onestea, elkartearen kudeaketa eta izendapenak.

Erretiraturako gure medikuei omenaldia
Montepioaren batzar nagusian
2018an beste behin egin zen IMQren Montepioaren urteko batzarrari amaiera emateko, beren ibilbidea 2018an
bukatu zuten koadro medikoko 25 medikuei omenaldia
egin zitzaien, haien lan guztia aintzatesteko.
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IMQ Medikuen Sozietateko Akziodunen Batzar
Nagusia 2018ko ekainaren 21ean egin zen Guggenheim Museoan. Bilera hartan 2017ko ekitaldiaren itxieraren eta 2018ko ekitaldiaren bilakaeraren
berri eman zen eta gauzatu beharreko erronkak azpimarratu ziren.

2018ko ekitaldia eta jarduerak kontseilari zuzendari
nagusiak, Miguel Ángel Lujuak, gainbegiratu zituen, eta
honako hauek azpimarratu zituen: erakundearen emaitza onak, munduan maila guztietan gertatzen ari diren
aldaketa globalei erantzuteko bide horri eusteak duen
garrantzia eta etengabe aldatzeko premia.
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Aliantzak landuz
Aliantza estrategikoak ezartzeak aukera ematen du gaitasuna eta osagarritasuna irabazteko, ezagutza trukatzeko
eta sinergiak sortzeko, baita gure inguruan aberastasuna sortzeko ere.
Epigrafe honetan, IMQ Taldearen aliatu estrategiko handi hauek azpimarratu behar dira:
SegurCaixa Adeslas, gure aseguru-etxearen aliatu eta bazkidea da. Osasunaren arloan estatu mailako lider
den enpresa baten lankidetza eta esperientzia daukagu harekin. Estatuko beste tokietako gure laguntza-eskaintza osatzen du eta gure bezeroen esku 40.000 profesional baino gehiago jartzen ditu.
Kutxabank: Euskadiko erakunde finantzario nagusia; harekin batera merkaturatzen ditugu osasun aseguruak,
baita beste sorta batzuk ere, osasun-arlokoak ez direnak (Bizitza, Etxea…), eta, hala, biek irabazten dugu osagarritasunean, gure zerbitzu-eskaintza handitzen baitiegu bezeroei.

Pertsonak, IMQ Taldearen pizgarriak
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Halaber, jendeak gizarte aldetik arduratsuak diren,
bizitza profesional eta pertsonalaren arteko oreka
kontuan hartzen duten eta etengabe ikasteko aukerak eskaintzen dituzten inguruneetan lan egitea
aukeratzen du. Hori dela eta, oso garrantzitsua da
proiektu eta agertoki erakargarriak eraikitzea, gure
taldeen talentua areagotu dadin. Gure erakundean,
2018ko abenduaren 31n, 2.299 pertsona zeuden,
horietatik %75 emakumeak. 11/2018 Legeak adierazten duen pertsonei buruzko informazioan, sozietatean partaidetza garrantzitsua duten eta Helmenean identifikatuta dauden taldeko 22 enpresetako
plantillaren %90 baino gehiago hartzen ari gara.

ENPLEGUA
Pertsonekin zerikusia duen kudeaketa-ikuspegiari
dagokionez, IMQ taldeko sozietateetan lan-harremanak arautzen dituzten eta taldearen enplegu-arloko helburuak zehazteko balio duten jarraibideak
ezarri ditugu:
- L angileen lan-bermeei eta egonkortasunari eusten
laguntzea.
- Laneko
������������������������������������������������
segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten alderdiak sendotzea.
- Etengabeko
������������������������������������������������
ikaskuntza ziurtatzea eta, horretarako, negozio-estrategiaren eta banako abilezia eta
gaitasunen garapenaren araberako prestakuntza
-planak antolatzea.
- E nplegua lortzeko aukera-berdintasuna sustatzea.
- Lanbidean
������������������������������������������������
aurrera egiten laguntzen duten programa eta jardunbideak gehitzea eta zabaltzea.
Enpleguari buruzko informazio asko dugunez,
2018ko ekitaldian datuak sexuaren, sailkapen profesionalaren eta adinaren arabera banakatu ditugu.
2019an informazioa sakonago aztertuko dugu, aldagai horiek gurutzatuz.
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Munduko ekonomia ez da inoiz horrela aldatu. Merkatuak
ireki egin dira, lehiakide global berriak agertu dira eta informazio-teknologiak izugarri aurreratu dira; ondorioz, enpresa-ingurunea aldatzen ari da. Jarduera-esparru berri horretan, munduko enpresek erantzukizun gehiago hartu behar
dituzte eta modu berritzailean lan egin behar dute. Eta
horrek eragina du gure erakundeetako pertsonen kudeaketan. Langileak agertoki berri horiekin engaiatzea behar
dugu, eta gai izan behar dute gure bezeroen eskakizunak
beren gain hartzeko eta zerbitzuak teknologia eta konponbide berriekin emateko.
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		2017		 2018
ENPLEGATUEI ETA BESTE LANGILE BATZUEI BURUZKO INFORMAZIOA
ENPLEGATUAK

GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIRA

GIZONAK

EMAKUMEAK

LANALDI PARTZIALA

395

1.160

1.555

411

1.233

1.644

68

306

374

92

311

403

MUGAGABEA

336

1.052

1.388

358

1.122

1.480

ALDI BATERAKOA

127

414

541

145

422

567

LANGILE-KOPURUA ABENDUAREN 31N

463

1.466

1.929

503

1.544

2.047

ENPLEGATUEN ANIZTASUNA
KOP.

%

KOP.

%

%

KOP.

%

KOP.

%

		

GIZONAK

8

%80

8

%80

EMAKUMEAK

2

%20

2

%20

463

%24,00

503

%24,57

1.466

%76,00

1.544

309

%16,02

1.090

30 URTE ARTEKOAK

0

%0

0

%0

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

0

%0

0

%0

50 URTETIK GORAKOAK

10

%100

10

%100

KIDE-KOPURUA

10

%100

10

%100

KOP.

%

KOP.

%

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN DIBERTSITATEA
TALDEKO ZUZENDARITZA BATZORDEA
SEXUAREN ARABERA

9

GIZONAK

5

%56

5

%56

%75,43

EMAKUMEAK

4

%44

4

%44

ADIN-TARTEAREN ARABERA

9

366

%17,88

30 URTE ARTEKOAK

0

%0

0

%0

%56,51

1.143

%55,84

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

3

%33

3

%33

530

%27,48

538

%26,28

50 URTETIK GORAKOAK

6

%67

6

%67

KIDE-KOPURUA

9

%100

9

%100

ZUZENDARIAK

35

%1,81

35

%1,71

ERDI-MAILAKO BURU/ARDURADUNAK

86

%4,46

91

%4,45

TEKNIKARIAK

851

%44,12

919

%44,89

ADMINISTRARIAK

269

%13,95

277

%13,53

BESTE PROFESIONAL BATZUK

688

%35,67

725

%35,42

1.929

%100

2.047

%100

KOP.

%

SEXUAREN ARABERA
GIZONAK
EMAKUMEAK
ADIN-TARTEAREN ARABERA
30 URTE ARTEKOAK
31 ETA 50 URTE ARTEKOAK
50 URTETIK GORAKOAK
MAILA PROFESIONALAREN ARABERA

ENPLEGATU-KOPURUA

ANIZTASUNA SENDAGILEEN ELKARTEKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN
KOP.

%

SEXUAREN ARABERA		

		

GIZONAK

8

%80

9

%81,82

EMAKUMEAK

2

%20

2

%18,18

9

9

Sozietate guztiek printzipio eta helburu orokorrak dituzten arren, erakundean lantzen ditugun
negozio-arloek beren jardunbide bereziak dituzte;
negozio-arlo horiek aseguruak, klinikak (klinikak
eta kliniken arloko enpresak), arlo soziosanitarioa
(Igurcoren adinekoentzako eguneko zentro eta
egoitzak), prebentzioa eta konpainiarekin zerikusia
duten beste zerbitzu batzuk dira.

ADIN-TARTEAREN ARABERA				
30 URTE ARTEKOAK

0

%0

0

%0

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

0

%0

0

%0

50 URTETIK GORAKOAK

10

%100

11

%100

KIDE-KOPURUA

10

%100

11

%100
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Nº

ADIN-TARTEAREN ARABERA				

		2017		2018
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%

SEXUAREN ARABERA		

KONTRATU-MOTAREN ARABERA

PLANTILLAKO ENPLEGATUAK

ANIZTASUNA IMQ TALDEKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUAN Nº
GUZTIRA

ENPLEGU-MOTAREN ARABERA
LANALDI OSOA

		2017		2018
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Askotariko jardunbide eta programa espezifiko horiei
esker, gure pertsonen premietara egokitu ahal izatea
ziurta dezakegu, negozio-esparru desberdinetan eta
helburu eta plan estrategiko bereiziekin; hori, betiere,
ikuspegi eta xede bateratuekin eta gure konpainiaren
bereizgarri diren berezko balioekin.
Enpleguari dagokionez, IMQ Taldeak lan-harreman
kolektiboak garatzeko kontuan hartu beharreko gai
garrantzitsu batzuk daudela irizten dio eta gai horiek
jarduera eta negozio-unitate bakoitzari egokitu beharra
daudela. Hauek dira gai horiek:
Lan-baldintzak zehaztea
Lan-erregimena, lanaldien modalitateak, ordutegiak eta abar arautzea
Soldata-egitura, osagarriak eta gastuak ezartzea
Eskaintzen diren gizarte-onurak zehaztea
Norberaren bizitza eta familia bateragarri egitea errazteko jarraibideak ezartzea

Lehen aipaturiko ikuspegi orokorrak garatzeko, negozio-unitateetako pertsonen inguruko politikak
zehaztu behar dira.

Errespetuaren printzipioari dagokionez, erakundeak
langileei dagozkien arloetan hartutako konpromisoari
buruzko artikulu batzuk azpimarratuko ditugu:

Gauzak horrela, aseguru-arloan atal honi dagozkion
gaiekin zerikusia duten bi ekimen landu dira: IMQren kode etikoa eta ordainsari-politika.

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

IMQren Kode Etikoa IMQ Aseguruen gobernu korporatiboko sistemaren parte da eta Arauak Betetzeko
Batzordeak eta Administrazio Kontseiluak onetsi
zuten 2016ko martxoan.

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

Kode Etikoaren helburua langileek printzipio hauei
jarraikiz jardutea da:

4.- 12. art.: “Pertsonak aukeratzea, ebaluatzea
eta goratzea”.

Legeak eta arauak betetzea
Errespetua
Zintzotasuna eta gardentasuna
Konfidentzialtasuna
Bikaintasuna eta profesionaltasuna
Gizarte-erantzukizuna

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

Sozietatean enplegatu berriak sartzeko izapideetako bat izateaz gain, langile berriak hartzeko planaren parte ere bada.
Arauak Betetzeko Batzordearen bitartez ziurtatzen da
Kodea aplikatzen eta betetzen dela eta, betiere, salatzailearen immunitatea zaintzen da, baita salaketa
dela eta egindako ikerketan ondorioztatzen bada ere
Kode Etikoa edo beste arauren bat ez dela urratu.

Orokorrean, zuzendarietan eta funtzio nagusien
kolektiboan konbinatzen ditugu, batetik, soldata
finkoa, zeinak funtzioa eta erantzukizun-maila saritzen dituen; eta bestetik, ordainsari aldakorra, zeinak helburuak lortzea saritzen duen (konpainiaren
helburu orokorrak eta negozio-unitate edo atal bakoitzeko helburu bereziak).
Lanbide-talde bakoitzeko ordainsari-mailak aplikatu
beharreko lan-araudiaren arabera zehazten dira eta
aplikatu beharreko hitzarmen eta akordio kolektiboak
errespetatzen dira. Adinak ez du inola ere baldintzatzen pertsonaren ordainsaria.

2017

2018

URTEKO KONPENTSAZIO-RATIO OSOA
%36,63

%30,97

URTEKO KONPENTSAZIO OSOAREN
EHUNEKO IGOERAREN RATIOA
-%5,66
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Politika hori ezartzen da enplegatu-kolektiboentzat
balioa sortzeko eta erakunde osoaren epe luzerako
interesekin bateratzeko.
Halaber, erakundeko kolektiboen ordainsari-politiken gainean Administrazio Kontseiluak, Batzorde
Betearazleak eta Pertsonen Garapenerako Zuzendaritzak zer eskumen dituzten ezartzen du. Ordainketa-prozesuan ez du kanpo-aholkulari espezializaturik parte hartzen.
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IMQ Aseguruen ordainsari-politika ere aseguru-erakundearen gobernu-sistemaren parte da eta ordainsarien inguruko betekizunak ezartzea du helburu,
jarduera egoki eta zuhur kudeatzeko eta, era horretan, arrisku gehiegi hartzea sustatzen duten mekanismoak eragozteko.

109

Erakundean enpresan sartu nahi duten profesionalak
erakartzeko eta aukeratzeko faseei garrantzia emanez
lan egiten dugu. Gure marka pertsonak erakartzeko,
biltzeko eta aukeratzeko bereizgarri gisa zaintzen dugu
eta langile berriak sartzeko eta hartzeko prozesua kontu handiz antolatzen dugu, jardunbideak negozio-inguruneen arabera zehaztuta.

2017

2018

GIZONAK

EMAKUMEAK

GIZONAK

EMAKUMEAK

30 URTE ARTEKOAK

495

1.268

457

1.483

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

381

1.337

395

1.539

50 URTETIK GORAKOAK

156

449

240

373

30 URTE ARTEKOAK

%786

%493

%531

%530

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

%150

%161

%148

%176

50 URTETIK GORAKOAK

%105

%119

%160

%96

KONTRATAZIO-KOPURUA, GUZTIRA

1.032

3.054

1.092

3.395

EHUNEKOA, GUZTIRA (plantillakoa abenduaren 31n)

%222

%209

%217

%220

465

1.464

503

1.544

30 URTE ARTEKOAK

383

1.310

454

1.441

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

378

1.359

366

1.486

50 URTETIK GORAKOAK

161

434

239

387

30 URTE ARTEKOAK

%608

%510

%528

%515

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

%149

%164

%137

%170

50 URTETIK GORAKOAK

%109

%115

%159

%100

922

3.103

1.059

3.314

%198

%212

%211

%215

465

1.464

503

1.544

ADINAREN ARABERA

4

9

3

16

30 URTE ARTEKOAK

0

2

0

4

31 ETA 50 URTE ARTEKOAK

1

7

2

8

50 URTETIK GORAKOAK

3

0

1

4

- Master, unibertsitate-gradu eta goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleak prestatzeko praktika-programetan parte hartu dugu, hala gure eguneko
zentro guztietan nola Igurcoren egoitzetan. EHUko Arte Ederren Fakultateko 86 ikaslerekin, adibidez, adinekoekin topaketak antolatzen dituen
programa batean parte hartu dugu. Programa horretan, ikasleek adinekoen eguneroko bizimodua marrazten dute eta marrazkiak amaitzen dituztenean eman egiten dizkiete. Jardueraren ardatzak egoitzako adinekoak, adinekoak ibiltzen diren lekuak eta haien biografia eta oroitzapenak dira;
hori guztia liburu batean biltzen dute eta adineko bakoitzak berea jasotzen du.

MAILA PROFESIONALAREN ARABERA

4

9

3

16

ZUZENDARIAK

2

0

1

0

ERDI-MAILAKO BURU/ARDURADUNAK

0

1

0

1

TEKNIKARIAK

1

6

2

7

ADMINISTRARIAK

0

0

0

3

- Harrera-programa bat zehaztu dugu, hala aurrez aurrekoa nola informazio digitalaren bidezkoa, gure balio korporatiboak eta informazio garrantzitsua zabaltzeko, profesionalak errazago sar daitezen erakundean (IMQ Aseguruak eta Igurco).

BESTE PROFESIONAL BATZUK

1

2

0

5

2018ko ekitaldian kanpoko talentua erakartzeko eta
bertakoa garatzea errazteko tresna korporatibo bat jarri dugu martxan.

2018ko jarduera espezifikoak
Konpainiako pertsonen talentuaren kudeaketa bezeroei ematen diegun zerbitzuaren giltzetako bat da eta,
ondorioz, baita lehiatzeko eta epe luzean eusteko moduko emaitzei eusteko giltza ere.

Tresna hori gure webgunean eta intranetean dago
eskura eta unitateetan zer lan-aukera dauden ikusteko balio du. Alde horretatik, 2018an 117 lan-eskaintza argitaratu ditugu.
Hona hemen erakundea pertsona berrientzako erakargarria izan dadin 2018ko ekitaldian egin ditugun jardueretako batzuk:

KONTRATAZIO BERRIAK
ADINAREN ARABERA (KOPURUA)

ADINAREN ARABERA (plantillako ehunekoa abenduaren 31n)

ENPRESATIK ATERATZEN DIREN LANGILEAK
ADINAREN ARABERA (KOPURUA)

ADINAREN ARABERA (plantillako ehunekoa abenduaren 31n)

- Lankidetza-hitzarmenak tokiko unibertsitate ospetsuekin. Erizaintzan honako hauekin: EHU, VIC, Zaragozako San Jorge Unibertsitatea, Errioxako
Unibertsitatea, Ávilako Unibertsitatea, Castellóngo Cardenal Herrera, Europako Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitatea (NUK); guztira urtean
29 ikasle. Eta Medikuntzan praktikak egiteko lankidetza-hitzarmenak EHUko eta Pragako Unibertsitateko 3. mailako ikasleekin; 2018an guztira
22 ikasle. Beste fakultate batzuekin ere baditugu lankidetza-hitzarmenak: Deustuko Unibertsitatea (Deusto Business School eta Ingeniaritzako
Fakultatea), Euskal Herriko Unibertsitatea (Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea) eta Nafarroako Unibertsitatea (klinikak).
- Gure kliniketara hainbat ikastetxetako 40 ikasle etorri dira bisitan, gure jarduera profesionalekin zerikusia duten ikasketak sustatzeko helburuarekin.
- Enplegu-foroetan parte hartu dugu, unibertsitateko ikasleen artean gure marka enplegu-emailea sustatzeko (EHUko Enplegu Foroa).
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EHUNEKOA, GUZTIRA (plantillakoa abenduaren 31n)

KALERATZEAK, GUZTIRA

KALERATZEAK, GUZTIRA

13

19
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- Berrikuntzari buruzko jardunaldietan parte hartu dugu, gradu teknikoetako ikasleekin. Zehazki, enpresa-erronkak gauzatzea sustatu dugu eta
horretarako informazioa eta babesa eskaini diegu (B24, Berrikuntzaren 24 orduak, Euskadiko Telekomunikazio Ingeniarien Elkargoak antolatua).

IRTEERA-KOPURUA, GUZTIRA
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LANAREN ANTOLAMENDUA
IMQn lan-bizitza eta familia bateragarri egiten laguntzen dugu eta, horregatik, Kode Etikoaren 9.
artikuluan (aseguruen esparrua) honako hau dugu
jasota: “IMQk baloratu egiten ditu plantillako pertsonentzat eta erakundearentzat erantzukizun pertsonal eta profesionalak orekatzeak dituen mesedeak
eta, horregatik, horiek eta laneko erantzukizunak
orekatzea errazteko bateragarritasuna sustatu eta
bultzatuko du”.
Lana atzetzea errazteko era horretako neurriak ditugu, lan egiteko modu malguagoak, esparru pertsonalaren eta esparru profesionalaren bateragarritasuna hobetzeko.

OSASUNA ETA SEGURTASUNA
Hona hemen, zehazki, Seguros Bizkaia erakundearen
barne-itunetan jasotako neurri batzuk:
-S
 artzeko eta irteteko ordutegi malguak, goizean,
eguerdian eta arratsaldean.
-U
 dako lanaldi trinkoa.

2017

2018

URTEKO BAJA-KOPURUA

885

1.068

GIZONAK

139

187

EMAKUMEAK

746

881

21.709

27.053

2.692

3.179

19.017

23.874

1.929

2.047

463

503

1.466

1.544

ABSENTISMO-RATIOA (2)

%80,91

%94,24

GIZONAK

%30,02

%37,18

EMAKUMEAK

%50,89

%57,06

LANERA EZ AGERTZEA

GALDUTAKO
LANALDI-KOPURUA

- Seme-alabak
������������������������������������������������
jaiotzen direneko ordutegi espezifikoa: haurrak urtebete betetzen duen arte, enplegatuek lanaldi jarraitua egin dezakete, betiere lanaldi
osoa beteta.

GIZONAK

- %33ko
������������������������������������������������
desgaitasuna edo desgaitasun handiagoa duten seme-alabak zaintzeko ordutegi espezifikoa.

GIZONAK

- J ai-bezperako ordutegi espezifikoa, sail guztietan.
Aseguruen arloko pertsonen azken gogobetetasun-inkestaren arabera, galdeketa egin zutenen %74k irizten
dio ordutegiaren, malgutasunaren eta abarren inguruko neurriek lan-bizitza eta bizitza pertsonala nahikoa
bateratzen uzten diola.
Eusko Jaurlaritzak Kontzilia30 programa sustatzen du
eta IMQ Aseguruak eta IMQ Zorrotzaurre klinikak parte
hartzen dute, EAEko beste 30 enpresarekin batera.

EMAKUMEAK
PERTSONA BALIOKIDE
KOPURUA (1)
EMAKUMEAK

LANEKO GAIXOTASUNEN RATIOA

0

0

GIZONAK

0

0

EMAKUMEAK

0

0

GALDUTAKO EGUNEN RATIOA (3) %5,15

%5,97

GIZONAK

%1,59

%1,73

EMAKUMEAK

%3,55

%4,24

Laneko segurtasuna eta osasuna erabakigarriak dira
erakundearen giza baliabideetako jardunbideetan.
Hori dela eta, taldeko enpresek segurtasun- eta osasun
-sistemetan prozedura espezifikoak dituzte; sistema
horiek enpresek berek ezartzen dituzte eta kanpo-ikuskapena egiten zaie. Hori guztia legezko betekizunak
ziurtatzeko eta arlo horretako jarduera etengabe hobetzeko asmoak betetzeko.
IMQ Prebentzio zerbitzuak laneko segurtasuna eta
osasuna kudeatzeko OHSAS 18001:2007 Arauan
oinarritutako sistema bat du 2013. urtetik. Bi sistemek AENOR elkartearen ziurtagiria dute. 2018an
arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema ISO
45001 arauaren arabera egokitu dugu, 2019. urtean
ziurtagiria lortze aldera.
IMQ Zorrotzaurre klinikak ere badu OHSAS
18001:2007 Arauaren ziurtagiri hori, eta 2018an berritu du. Ziurtagiriak laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema sendo eta eraginkorra
izateko aukera ematen du, segurtasuneko eta osasuneko arriskuak kudeatzeko ikuspegi orokorragoa
duena, eta langileei eta antolamenduari buruzko aurreikuspen hobeak egiteko balio du.
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(2) Absentismo-ratioa = urteko baja-kopurua/pertsona baliokide kopurua
(3) G
 aldutako egunen ratioa = galdutako lanaldi-kopurua/pertsona
baliokide kopurua*365

Partekatutako balioa

2018ko Iraunkortasun Memoria

(1) Plantilla abenduaren 31n

Programaren helburua enpresek lehiatzeko gaitasuna hobetzeko aukerak dituztela eta, horretarako, bateragarritasun-neurriak aplika ditzaketela jabearaztea da. Neurri horri esker, gainera, euskal gizarteak,
beharbada, erronka demografikoari aurre egin ahal
izango dio, eta familia, lana eta gizartea erantzunkidetasuna oinarritzat hartuta antolatuko ditu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko
apustua eginda.
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ISO 45001 / OHSAS 18001 ARAUEN ONURAK:

Zorrotzaurre klinikan, gainera, prebentzioari buruzko
jarduera hauek gauzatu dira:

• Langileak babestea.
Arriskuak atzemateko eta kudeatzeko ikuspegi egituratu bat aplikatuz gero, lan-ingurunea osasungarriagoa
eta seguruagoa izaten da eta lantokian ezbehar eta
osasun-arazo gutxiago sortzen dira. Ikuspegi horrek
langileen lesioak eta gaixotasun-bajak gutxitzen lagundu beharko luke.

- Bide-segurtasunari
������������������������������������������������������
buruzko kanpaina, in itinere istripuak prebenitzeko.
- Diziplina
������������������������������������������������
anitzeko Ohe Batzordea, zeladoreen kolektiboetan gehiegizko esfortzuagatiko bajak prebenitzeko.
-B
 otika Arriskutsuen Batzordea: manipulatzeko eta
identifikatzeko protokoloak hastea.

• Arriskuak gutxitzea.
Ikuspegi orokorrari esker, arrisku-emaitzekin ezbeharrak ebaluatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, legez berraztertzeko eta ikertzeko jarduera-plan egokiak egin
daitezke; hori, arriskuak gutxitzeko, langileak babesteko eta ezbeharrak sortzen dituzten azpiegiturako
mehatxuak kontrolatzeko.
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Erakundeko pertsonak zaintzeko jarrera hori langileek
nabaritzea garrantzitsua da. Alde horretatik, IMQ Aseguruetan, enplegatuen %74k irizten dio arriskuak ebaluatuz
eta ikuskapenak, simulakroak, azterketa medikoak eta
abar eginez erakundea haien laneko osasunaz eta segurtasunaz kezkatzen dela; hori, azkena egindako pertsonen gogobetetasun-inkestaren arabera (2017).

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.

Gainera, gure asmoa ez da laneko arriskuak prebenitzea
bakarrik, baita enpresan langileen osasuna osoki kudeatzea ere, eta, horretarako, haien osasuna eta ongizatea babesteko eta sustatzeko programa eta ekintzak antolatzea.

• Erantzukizuna.

- L aneko arriskuen prebentzioari eta datuak ikusteko
pantailei buruzko sentsibilizazio-ikastaroak (2018,
IMQ Aseguruak).

Ziurtagiria alderdi interesdunei erakundea laneko
segurtasunaren eta osasunaren alorrean engaiatuta dagoela eta arduraz jokatzen duela adierazteko
modu bat da.

2018

135

101

22

12

113

89

HERIOTZAREKIN

0

0

GIZONAK

0

0

- Agente
�����������������������������������������������
biologikoen eraginpean egotearekin zerikusia duten laneko arriskuak prebenitzea. Suteak
prebenitzeko eta lehen laguntzako ikastaroak
egoitzetako langileentzat. Estresari aurre egitea
(Igurco).

EMAKUMEAK

0

0

HERIOTZA KOPURUA

0

0

GIZONAK

0

0

EMAKUMEAK

0

0

3.892

2.776

-G
 atazkak konpontzeko prozedura onestea (IMQ
Aseguruak).

GIZONAK

438

416

3.454

2.360

- L angileek kirol-jarduera kolektiboetan parte har
dezatela sustatzea: enpresa-lasterketak (Bilbo
2018, Donostia, Gasteiz).

ISTRIPUGARRITASUNA
LANEKO BAJA ERAGITEN DUEN ISTRIPU KOPURUA
GIZONAK
EMAKUMEAK

GALDUTAKO EGUN KOPURUA
EMAKUMEAK

IMQ Taldeko enpresetan osasunaren Jarraipen prebentiboak egiten ditugu, bertako edo kanpoko zerbitzu medikoen eta aldizkako azterketa medikoen bitartez.
Orokorrean, irizten diogu gure langileek, beren jardun
profesionalean, ez dutela intzidentzia-maila edo arrisku handiko gaixotasun profesionalik izateko arriskurik.

Eragin indizeari, maiztasun indizeari eta larritasun indizeari buruzko informazioa, ondorengo taulan jasotzen
den laneko mutuei buruzko datuei dagokie.

Hona hemen gai horren inguruan taldeko enpresek antolatzen dituzten jarduerak:

- Seguru
�������������������������������������������������������
eta in itinere gidatzea, laneko arrisku eta prebentzio-neurriak, leku altuetako lanen gaineko ikastaro teoriko eta praktikoa, eremu elektromagnetikoen
eraginpean egoteak sortzen dituen arriskuei buruzko
ikastaroa (IMQ Prebentzioa).
- Bihotz-biriketako
������������������������������������������������������
bizkortzeari (BBB) buruzko oinarrizko prestakuntza (Aseguruak, Igurco, klinikak).
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• Legea betetzea.

- Hilero
�����������������������������������������������������
laneko arriskuen prebentzioari buruzko artikuluak sartzea, gai horren inguruan sentsibilizatzeko.

2017

- �����������������������������������������������
Tabakoa erretzeko ohitura galtzeko, estresa kudeatzeko eta mindfullnes lantzeko prestakuntza
(IMQ Aseguruak).
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EZBEHAR-KOPURU TXOSTENAK
		ENPRESA
I. ERAGINA (II)
I. MAIZTASUNA (IF)
2017 2018
2017 2018

I. LARRITASUNA (IG)
2017 2018

GRUPO IGUALMEQUISA, S. A.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

32,44

0,00

22,03

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IGUALATORIO DE BILBAO AGENCIA DE SEGUROS, S.A.U.

36,26

0,00

22,90

0,00

4,28

0,00

CENTRO MÉDICO ZURRIOLA, S.L.U.

50,43

0,00

34,26

0,00

0,82

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

IMQ ASEGURUAK

DENTAL BIZKAIA, S.L.
CENTRO REHABILITACIÓN Y MEDICINA DEPORTIVA, S.L.U.

IMQ IGURCO
IGURCO GESTIÓN, S.L.

60,53

14,80

47,57

11,63

0,87

0,06

GIZARTE-HARREMANAK
Lan harremanak behar bezala kudeatze aldera, IMQ
Taldeko enpresek arloko hitzarmen kolektiboak edo
berariazko akordio baliokideak dituzte, beren esparru kolektiboan pertsonen kudeaketarekin lotutako
alderdiak arautzeko.
Akordio horiek, oro har, Taldea osatzen duten sozietateen menpe daude eta haien antolakuntzaren
barruan lan egiten duten langile guztiei aplikatzekoak dira, hitzartutako kontratu-modalitatea, talde
profesionalaren araberako banaketa eta betetzen
duten lanpostua gorabehera.
Hitzarmen edo akordio horietako gehienek jarraipenerako berariazko mekanismoak dituzte, beren esparruan
lan arloko, segurtasuneko eta osasuneko alderdiak
arautzeko eta, ezarritako legezko ordezkarien bitartez,
horien aplikazioaren dagokion jarraipena egiteko.

2017

2018

1.907

2.025

% 98,86

% 98,93

HITZARMEN KOLEKTIBOREN
BAT DUTEN LANGILEAK
LANGILE KOPURUA
LANGILEEN EHUNEKOA

Laneko segurtasun- eta osasun-batzordeak dituzte
Taldeko enpresek –bakoitza bere izenarekin–, langileen ordezkariekin alor horrekin lotutako kontsulta-kanalak ezartzeko eta hobekuntza-planen eta alorrarekin
lotutako adierazleen jarraipena egiteko.

2017

2018

LANGILEEN ORDEZKARITZA OSASUN
ETA SEGURTASUN-BATZORDEETAN

IGURCO CENTROS GERONTOLÓGICOS, S.L.U.

221,47 185,31

149,23 124,86

3,27

4,45

IGURCO RESIDENCIAS SOCIO SANITARIAS, S.L.U.

172,29

77,80

116,09

52,42

2,90

1,37

LANGILE KOPURUA

ORUE XXI, S.L.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LANGILEEN EHUNEKOA

RESIDENCIA ORUE, S.L.U.

0,00

23,95

0,00

16,14

0,00

0,88

40,24

33,85

27,33

22,99

0,98

0,98

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,49

48,97

34,98

33,27

1,36

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,69

3,48

2,36

2,22

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.585

1.667

% 82,17

% 81,44

KLINIKAK
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.*

TRAUMATOLOGÍA DAM, S.L.
CVSS RADIOLOGÍA CLÍNICA, S.L.
*Virgen Blanca eta Zorrotzaurre CVS batez bestekoa
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AVANCES MÉDICOS, S. A.
EZBEHAR-KOPURU INDIZEAK
Maiztasun indizea= (baja eragiten duten lan jardunaldiko istripu kopurua / aseguratutako langileen batez besteko kopurua)*1000
Maiztasun indizea= (baja eragiten duten lan jardunaldiko istripu kopurua / lan egindako ordu kopuru osoa)*1.000.000
Larritasun indizea= (epealdiko lan jardunaldietan izandako istripuen ondoriozko baja egun kopuru osoa / lan egindako ordu kopuru osoa)*1000
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IMQ PREBENTZIOA
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PRESTAKUNTZA
IMQ Taldearen ustez, prestakuntza eta ikaskuntza
funtsezko faktorea da gure garapenak arrakasta
izan dezan, eta negozio-arlo bakoitzaren plan estrategikoarekin bat dator prestakuntzaren diseinua eta
zabalkundea.
Sozietatearen jarduerak anitzak izanik, berariazko
programak diseinatzen dira negozio-unitate bakoitzean, profesionalei beren eginkizunak betetzeko
beharrezko gaitasuna ematen dietenak. Plan horien
oinarrian daude plan estrategikoari buruzko informazioarekin eta, inkesta edo banan-banako elkarrizketa
bidez, erakundeko kolektiboengandik jasotako informazioarekin, egindako trebakuntza-beharrei buruzko
diagnostikoak.

2018ko berariazko ekintzak
Prestakuntzaren eta garapenaren esparruan, ondoren adierazten diren jarduketa garrantzitsuak egin dira
2018an:
- AULA IMQ online plataforma egonkortu egin da
aurrez aurrekoa ez den formatua duten eta jolasean oinarrituta dauden ikastaroak garatzeko
erreferentzia korporatiboko tresna gisa. 1.679 lagunek (% 88) egin dute “datuen babesari buruzko
araudi berriaren” inguruko prestakuntza. Aseguruen alorrean, % 87k egin du “Kalitatearen kudeaketa-sistemaren ikastaroa”, eta % 75ek, “Negozioaren jarraitutasunerako plana” deritzona.
- Langile berriak modu eraginkorragoan sar daitezen sustatzeko, Harrera-plan orokor bat digitalizatu
dugu; plan horretan, gure erakundearen funtsezko
elementuak nabarmentzen dira, eta horrek erraztu
egiten ditu langile berri bat sartzen denean eman
behar dituen lehendabiziko urratsak.

-
Lidergo-trebeziak indartzeko, IMQren lidergo-ereduarekin eta egunerokotasunarekin lotutako aurrez
aurreko hainbat prestakuntza-saiotan parte hartu du
liderren kolektiboak. Batez ere parte-hartzaileak izan
dira ikaskuntza-formatuak eta, gainera, kolektibo horretako pertsonen arteko harremanak sustatzeko eta
sakontzeko balio izan dute.
- 360º ebaluazio-ariketan parte hartu duten 29 talde-arduradunek beren lidergoa jardun-eremu ezberdinetan
nola ikusten den ezagutu ahal izan dute banan-banan,
eta beren arduradunekin ekintza-planetan hobetzen

konprometitzeko hobetzeko alderdiak identifikatzeko
aukera izan dute. Ebaluazio horren ondoriozko informazioarekin batera, kanpoko coach baten laguntza
profesionala izan dute; emaitzak hobeto ulertzen eta,
lider diren aldetik duten jardunean ekintza-planak egiteko konpromisoan lagundu die.
-
IMQren gaitasunen ereduan oinarrituta konpainia
osoan egin diren garapen-elkarrizketei dagokienez, %
97 egin dira; funtsezko elementua dira garapenerako
arloak antzemateko eta dagozkien ekintza-planekiko
konpromisoak hartu ahal izateko.

ENPLEGATUAK ETA PRESTAKUNTZA ORDUAK KATEGORIA PROFESIONALAREN ETA SEXUAREN ARABERA
			2017			 2018
URTEKO PRESTAKUNTZA ORDUEN BATEZ BESTEKOA LANGILE BAKOITZEKO. 12/31ko lantaldearen arabera
GIZONAK EMAKUMEAK
ENPLEGATU KOPURUA

• Aseguruen Alorra
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- #Bedigital gure pertsonen gaitasun digitalak hobetzeko sortutako berariazko programa da. Eraldaketa
digitala funtsezko ardatza da gure estrategian eta,
horregatik, gure erakundearen barruan beharrezko
ezagupenak eta gaitasunak izan nahi ditugu.
- Gure langileen artean euskararen erabilera bultzatze
aldera, alor profesionaletan euskara ikasteko eta perfekzionatzeko programa bat jarri dugu abian.

1.820

GIZONAK EMAKUMEAK

GUZTIRA

(*)

426

1.394

462

1.464

1.926 (*)

ZUZENDARITZA TALDEKO KIDEAK

301,58

514,74

816,32

369,24

598,49

967,73

BURUAK / TARTEKO AGINTARIAK

938,5

993,58

1.932,08

706,06

1.122,07

1.828,13

1.894,98

3.949,7

5.844,68

1.864,75

4.123,32

5.988,07

ADMINISTRARIAK

589,5

2.120

2.709,5

453,14

1.816,23

2.269,37

BESTE PROFESIONAL BATZUK

4.228

12.771,24

16.999,24

2.402,08

8.750,5

11.152,58

PRESTAKUNTZA ORDUAK GUZTIRA 7.952,56

20.349,26

28.301,82

5.795,27

16.410,61

22.205,88

PRESTAKUNTZA ORDU KOPURUA

TEKNIKARIAK

BATEZ BESTEKO ORDU KOPURUA
ENPLEGATU BAKOITZEKO

18,67

14,60

15,55

12,54

11,21

11,53

ZUZENDARITZA TALDEKO KIDEAK

15,08

39,60

24,74

17,58

46,04

28,46

BURUAK / TARTEKO AGINTARIAK

26,81

19,11

22,21

18,58

21,17

20,09

TEKNIKARIAK

11,21

6,59

7,61

9,71

6,50

7,25

ADMINISTRARIAK

16,84

10,10

11,06

11,62

8,57

9,04

0,00

24,56

24,74

0,00

15,85

15,40

BESTE PROFESIONAL BATZUK

*Klinika taldeetan CVSS informazioa baino ez da jaso.
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- Aseguruen alorrean, 119 prestakuntza-ekintza jarri
dira abian guztira, 7.165 prestakuntza-ordu zehazki
(2017an baino % 16,84 gehiago); 24 ordukoa izan da
urte eta langile bakoitzeko batez besteko prestakuntza-ordu kopurua .

GUZTIRA
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ANIZTASUNA ETA BERDINTASUNA
• Alor Sozio-sanitarioa
- 23 prestakuntza-ekintza egin dira 2018ko ekitaldian,
7.680 ordu guztira.
-
Eginkizun bakoitzari dagozkion berariazko prestakuntza-ekintza teknikoez gain, zuzendaritzako kideei,
zuzeneko arretako langileei eta zeharkako arretakoei
zuzendutako zeharkako prestakuntza-espezialitateak
antolatzen ere jarraitu dugu, Igurcok eskaintzen dituen zerbitzuen kalitatea hobetze aldera.
- ASSESS liderren kolektiboarentzako berariazko programa da. Prestakuntza mistoa izan da, aurrez aurreko irakaskuntza eta e-learning irakaskuntza konbinatu dira. Prozesu osoan zehar, banan-banako saioak
ere egin dira, landutako edukien ulermen-maila tutorizatzeko.
• Kliniken Alorra
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- Aldi berean, Igurcoko Zuzendaritza Batzordeak hausnarketarako eta lantaldearen garapenerako egitasmo
bat abiarazi zuen, norbanakoaren garapenerako jarduerak eta lantaldearen taldekako jarduerak konbinatuz.

- 1.520 parte-hartzailek adierazi du 10etik 8,64ko gogobetetasun-maila duela egindako prestakuntza-ekintzei dagokienez.

• Prebentzio Alorra

- Prestakuntza-ekintza teknikoak izan dira egindakoen
% 72; gainerako % 28a, berriz, trebezien ikaskuntza
sustatzera bideratutako ekintzak izan dira.

- Digitalizatzea eta eraldaketa digitala izan da ardatzetako bat eta, horren barruan, hainbat ikastaro antolatu dira, hala nola: “Digitaliza ezazu zure lan-espazioa”,
“Giza Baliabideak Aro Digitalean”, “Digitalizatzea eta
talentuaren defizita: gaurko eta etorkizuneko erronkak Giza Baliabideetan” eta “Giza Baliabideak eta Kultura Digitala” jardunaldiak.

- Online bidezko ikaskuntza izan da % 20; 7 ikastaro eta
21 saio egin dira online.
- Eguneratu egin dugu egindako jarduera ebaluatzeko eredua, eta eredu arinagoa eta eraginkorragoa
lortu dugu.
- Lehenengo Talentu-mapa garatu dugu, ezagupenei
zein gaitasunei dagokiena.

- 8 7 prestakuntza-ekintza antolatu da, 1.454 ordu guztira.

Kode Etikoan jasotzen da gai horrekin lotutako jardunbideetako bat; IMQ Aseguruen gobernu-sisteman sartzen da kode hori, eta zera dio 8. artikuluak:

8. ART.: DISKRIMINAZIORIK EZA, AUKERA-BERDINTASUNA ETA GARAPEN PROFESIONALA

1.- IMQk, dituen jardun-politiken bitartez, bere plantilla osatzen duten pertsona guztien diskriminaziorik
ezaren, aukera-berdintasunaren eta garapen profesionalaren kultura sustatzen eta babesten ditu.
2.- Zehazki, IMQk bere plantilla osatzen duten pertsonak haien arraza, kolore, nazionalitate, jatorri
sozial, adin, sexu, egoera zibil, sexu-orientazio,
ideologia, aukera politiko, erlijio edo bestelako
edozein baldintza pertsonal, fisiko edo sozialengatik ez diskriminatzea sustatzen du, bai eta
erakundea osatzen duten pertsonen arteko aukera-berdintasuna ere.
3.- Halaber, modu aktiboan sustatzen du IMQk gizonen eta emakumeen tratu-berdintasuna, batez
ere enplegua lortzearekin, prestakuntzarekin,
promozioarekin eta lan-baldintzekin zerikusia
duten alderdi guztiei dagokienez, bai eta ondasun eta zerbitzuak eskuratzeari eta hornitzeari
dagokionez ere.
4.- IMQren plantilla osatzen duten pertsona guztiek
egin behar dute aukera-berdintasuna errespetatuko
duen lan-ingurune baten alde beren jardunarekin.

5.- IMQk gaitzetsi egiten du indarkeriazko, jazarpen
fisiko, sexual, psikologiko eta moraleko, laneko
agintekeriako eta bere lantaldea osatzen duten
pertsona guztien eskubideetarako ingurune kaltegarria edo erasokorra sortzen dituen adierazpen oro. Sexu-jazarpena eta sexu arrazoiarengatiko jazarpena prebenitzeko neurriak sustatuko
ditu IMQk, indarrean dagoen legeriari jarraiki.
6.- Bere plantilla osatzen duten pertsonek, hornitzaileek eta beste kolaboratzaile batzuek elkar
errespetuz tratatzea sustatzen du IMQk, laneko
giro erosoa, osasungarria eta segurua sortze aldera, eta lankidetza-izpiritua izanik gure jardueraren eguneroko helburua.
7.- A zkenik, 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.

Partekatutako balioa

2018ko Iraunkortasun Memoria

- 100 prestakuntza-saio egin dira 2018ko prestakuntza-planean, 8.368 ordu guztira. Horretarako, barneko prestatzaileak (% 28,2) eta kanpokoak (% 71,8)
izan ditugu.

Aukera-berdintasunean, bazterkeriarik ezean eta aniztasunarekiko errespetuan oinarritutako lan-harremanak garatzea da gure konpainiaren negozio-unitateen
jardunbideen funtsezko helburua.
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Taldeko enpresa guztiek sustatzen dute, oro har, aukera-berdintasuna eta aniztasunarekiko errespetua,
eta gizonen eta emakumeen benetako berdintasuna
enplegua lortzean, prestakuntzan, promozioan eta
lan-baldintzetan.
Klinikak beren Berdintasun-planean jasotako ekimenak garatzen 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. Hiru urterako (20172020) ekintza-plana du, eta ekintza horien eta dagozkien adierazleen jarraipena egiteaz arduratzen
da Berdintasun Batzordea.

Hona hemen alor horri dagokionez nabarmentzekoak
diren 2018ko ekitaldiko jarduera batzuk:
- Zorrotzaurreko IMQ klinikak sentsibilizazio-jardunaldi bat
egin du Emakunde erakundearekin batera, Berdintasunerako 2018ko Foroaren barruan. Helburua osasun-arloko lanbideetan oraindik ere emakumeei eta gizonei
egozten zaizkien estereotipoak desmuntatzea izan zen.
Erakundean “moldeak hautsi” zituzten pertsonak aintzatetsi zituzten: lehenengo gizonezko emagina; lehenengo
emakume zeladorea; lehenengo gizonezko erizaintzako
laguntzailea; lehenengo emakume mediku-zuzendaria.
-
Zorrotzaurreko IMQ Klinikako Berdintasun Batzordeak, langileek berdintasunaren astean egin zituzten
ekarpenak kontuan izanda, berdintasunez erakusteko
balioen dekalogoa sortu eta zabaldu du.

Aurten, IMQren Prebentzio alorrak ere gizon eta emakumeen arteko Berdintasun Plana prestatu du, eta
2019ko urtarrilean sartuko da indarrean. Horretarako,
erakundearen barruan gizonek eta emakumeek duten
egoeraren analisia eta diagnostikoa hartu da abiapuntutzat, landu beharreko arloak identifikatze aldera.
Hiru urterako plana da, eta Berdintasun Arduradun bat
izendatu da, egunerokotasunean genero arrazoiengatik diskriminaziorik ez dela egiten zainduko duena.
Gainera, Berdintasun Batzordea izango da plan horretatik eratorritako ekintzak betetzen direla eta ondoren
azaltzen diren multzoetan taldekatzen direla zainduko
duen organoa:
Emakumeen eta gizonen berdintasuna: zuzendaritzaren konpromisoa.

Azkenik, eta irisgarritasun unibertsalaren alorrarekin
jarraituz, esan dezakegu 2018ko ekitaldian zehar desgaitasunen bat duten sei lagun egon direla kontratu
egonkor batekin, eta Lanbide erakundearekin koordinatuta ezarri direla hautapen-zerbitzuak. Halaber, kliniketako gure langileen aniztasuna sustatzeko, desgaitasunen bat duten 11 lagun ditugu, eta enplegu-zentro
berezi gisa ziurtatuta dauden enpresak ditugu kontratatuta hainbat zerbitzutarako.
IMQ Taldearen barruko osasun-zerbitzu eta zerbitzu
sozio-sanitarioetako sozietateek zein Laneko Arriskuak
Prebenitzeko sozietateek irisgarritasunaren alorrean
indarrean dagoen legeria betetzen dute, dagokien funtzionamendu-baimena eskuratzeko beharrezkoa dena.
Halaber, IMQ Aseguruetan irisgarritasun-baldintza
egokiak daude (oztopo arkitektonikorik ez, bainugelak
egokituta, etab.)

Errekrutatze-, hautatze- eta harrera-prozesua
Prestakuntza, garapen eta balorazio profesionala
eta ordainsaria
Erantzunkidetasun-politika eta lan-denborari dagokion politika
Laneko Segurtasuna eta Osasuna
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“Laneko jokaera desegokien” aurrean jarduteko protokoloa dute klinikek, 2013an onetsi zena, jazarpen sexualeko,
sexu arrazoiagatiko eta jazarpen psikologikoagatiko egoerak saihesteko helburuz. Helburu horrekin, prebenitu beharreko jokaerak definitzen ditu protokoloak, eta prebentzio
horretarako eta, hala balegokio, jokaera horiek jasan dituztenen salaketei edo erreklamazioei bide emateko berariazko neurriak erabakitzen ditu.
Zentzu berean, eta Aseguruen alorrean, jazarpen-protokolo bat eta gatazkak konpontzeko prozedura bat
izateko beharrezko koordinazio- eta tramitazio-ekintzak abiarazi dira 2018ko ekitaldian, eta 2019an zehar
jarriko dira martxan.

Partekatutako balioa
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Gizartean duen inpaktua

123

BERRIKUNTZAREN KUDEAKETA
IMQ Gosariak

ThIMQing 2018 ataria

IMQ Gosariak, Taldeko Kontseilari Zuzendari Nagusiak
martxan jarri zuen arrakasta handiko ekimen arrakastatsua dira, langileen galdera, zalantza eta iradokizunei gertutik eta zabal erantzuteko. 2018an, 8 topaketa
gehigarri egin dira, 131 partaiderekin eta 10etik 9,5eko
batez besteko notarekin. Haietan, hainbat gai landu
dira: enpresaren egoera, proiektuak, lehia eta kudeaketa erronkak, komunikazioa, barne sustapenerako aukerak, lidergoa, bezeroaren garrantzia eta abar.

IMQ Taldearen barruan lanean dihardugu sormena,
ideien garapena eta parte-hartzea bultzatuko duen
giroa sortzeko. 2016tik, ThIMQing tresnarekin egiten
dugu lan; erakundeko guztiok parte hartzen dugu gune
horretan, gure ideiak emateko, era gidatuan, etorkizuneko erronken planteamenduaren bidez, edo modu irekiagoan eta bat-batean.

Intranet berria: Konekta2
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ENPRESA OSASUNTSUA

BARNE KOMUNIKAZIOA

“Enpresa osasuntsua” proiektua 2016an sortu zen, eta
pertsonen bizi kalitatearen inguruko hainbat dimentsio
biltzen ditu, hauetan erreparatuta: alde batetik, prebentzioa, babesa eta osasuna zaintzea; beste aldetik, lan giroa eta osasuna sustatzea epe motzerako erronka gisa.

IMQ taldeak badaki gaur egun enpresak etengabe aldatzen direla, globalizazioa dela-eta, baita aurrerapen teknologiko eta digitalarengatik ere. Gero eta gehiago, barne komunikaziorako politika egokia izatea faktore erabakigarria
da enpresen kudeaketan; izan ere, antolakuntza helburuak
lortzen laguntzen du, baita pertsonen konpromisoa eta
motibazioa handitzen ere. Horregatik, hainbat ekinbideren
bitartez, erakundearen barruan hura garatzen ari dira.

Enpresa osasungarriaren egitasmoaren barruan, kirola
eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko et koordinatzeko lantaldea sortu zen; kirolaren alorrean inplikatutako pertsona talde batek kolaboratzen du lantalde
horretan, IMQ enpresa osasuntsua klubean parte hartzeko. Besteak beste, bizikleta-irteerak eta -ibilaldiak,
herri-lasterketak eta beste hainbat ekimen egiten da
Euskadin.
Bizkaiko enpresen lasterketan, 2018an, erakunde bereko parte-hartzaile kopuru handienaren saria jaso genuen; 52 lagunek hartu zuten parte, IMQ Talde osoko
13 taldetan banatuta.

Zurekin eta E-KomuNNIKA barne aldizkariak
Zurekin barne aldizkariak 2018an ere hilero IMQ taldeko langileei erakundearen jarduera eta proiektuen
berri eman die. E-KomuNNIKA aldizkaria du osagarri;
IMQ kliniketako pertsonentzat da, eta helburu bera du:
izaera parte-hartzailea duen komunikazio-tresna bat
ematea. Gainera, Igurcok hiru hilean behin egiten duen
newsletterra ere badago.

IMQ osatzen dutenen arteko harremana erraztea, berrikuntza, prestakuntza eta jakintza garatzea, baita
partaide sentimendua, efizientzia eta asebetetzea handitzen duten kultura eta balio partekatuak ere; horiek
dira, besteak beste, tresna kolaboratibo garrantzitsu
honen helburuak.

Gabonetako ekitaldia
Langileen komunikazioa, parte-hartzea eta partaidetza
sentimendua bultzatzen duten beste ekimen batzuk
urtero Gabonetan ospatzen diren ekitaldiak dira, taldearen hainbat sozietatetan. Enpresaren emaitzak eta
erronkak jakinarazten dira, eta beren jardun onagatik
eta enpresarekin duten konpromisoagatik nabarmendu diren pertsonak aintzatesten dira.
Partekatutako balioa
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IMQ taldeak, intranet berria abiatu du 2018an, informazioaren zirkulazioa hobetzeko eta taldeko langileen arteko harremanetarako eta parte hartzeko fluxu berriak
sortzeko sare sozial malgu eredua.

2018an, alde horretatik lanean jarraitu dugu, ideia eta
erronka berriekin; horietako asko proiektu bihurtu dira,
baita errealitate ere. 120 ideia berri baino gehiago, 52
pertsonek proposatutakoak, horietako asko bezeroan
oinarrituak, balio proposamenaren elementu nuklear
gisa, eta beste batzuk IMQ taldearen balioak denen artean definitzeko ideiak.
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Gizartearekiko konpromisoa
Gizarte-erantzukizun Korporatiboko gure politikaren
barruan, eta IMQ Taldeak sortu zenetik euskal gizartearekiko duen konpromiso sendoaren ildoan, Euskadiko gizarte-, zientzia-, kultura- eta kirol-bizitzan parte
hartzen dugu; 2018an ere askotariko ekimenak babestu ditugu.
Prebentzioa eta bizitza-ohitura osasungarriak sustatuz, euskal kirola bultzatuz, irakaskuntza eta ikerketa
sustatuz, euskal kultura babestuz edo haurren aldeko
gure lana indartuz, harreman integrala, hurbilekoa eta
kolektibitatearekiko erantzukizunezkoa eratzen duten
eta gure eguneroko lanean islatzen diren balioetan inspiratzen gara.

BIZITZA-OHITURA
OSASUNGARRIAK SUSTATZEA
Gure aseguratuen osasuna eta ongizatea zaintzeaz
gain, gizartearekiko gure konpromisoaren funtsezko
alderdia da herritarrak, oro har, prebentzioaren eta bizitza-ohitura osasungarrien kontzientziatzea eta sentsibilizatzea. Horrela, prebentzioarekin eta osasunarekin lotutako gaien dibulgazio-lan handia egiten dugu
kanpo-komunikazioaren eta babesgoaren esparruan;
horretarako, besteak beste, IMQ, AMSA, zentro eta klinika, Igurco eta Prebentzio Dibisioko profesionalek komunikabideetan kolaboratzen dute.
IMQk hainbat patologia eta gaixotasunekin lotutako
nazio, mundu eta nazioarteko egunak ere aprobetxatzen ditu ohitura osasungarriak sustatzeak duen garrantziari buruz kontzientziatzeko eta, halaber, komunikabideen, Vivir Sano aldizkariaren eta jardunaldi eta
biltzarren bitartez, osasun-dibulgazioko lana egiten
du euskal herritar guztien artean, taldeko profesionalen eskutik.

IMQren Emakumeen Katea
Prebentzioak duen garrantziaren inguruan kontzientziatzeko eta hori gogorarazteko garatutako ekimenen artean, IMQ Taldea bereziki emakumeei bideratutako hainbat ekimen garatzen ari da. Prozesu horren
barruan, espazio digital berria abian jartzeko lanean
jardun du Taldeak 2018an; espazio horretan, adinaren
arabera, ohikoenak diren patologien, diagnostiko-proben eta kontrolen inguruko informazioa ematen zaie
emakumeei.
IMQ Taldearen Emakumeen Katea proiektu aitzindaria da aseguruen sektorean; interesa duten pertsona
guztiei informazio mediku zorrotza ematen saiatzen
da taldea kate horren bitartez baina, batez ere, osasunaren arloan ere genero-ikuspegiak duen garrantziari
jartzen zaio arreta.

IMQ Taldeak uste du, emakumeen berezitasun biologikoei erreparatzeaz gain, garrantzitsua dela emakumeek beren osasunari jaramonik ez egitea saihestea;
izan ere, hori dirudiena baino ohikoagoa izaten da,
emakume askok izan ohi duten lan-kargagatik (lana,
familia...). Horretarako, adin bakoitzeko patologiarik
ohikoenei eta prebentzio-kontrol eta diagnostiko-proba komenigarrienei buruzko informazioa ematen zaie.
IMQren Emakumeen Kate berria gizarte osoari irekita
dago, eta IMQ Taldeko mediku-taldeko espezialistek
abalatutako aholkuak eta gomendioak eskaintzen ditu,
informazio multimediarekin eta 3D nabigazioarekin,
e-osasunaren alorrean abangoardiakoak diren joera
batzuei jarraiki. Hementxe aurkituko duzue kate hori:
https://canalmujer.imq.es

Arlo horretan, bereziki garrantzitsua izan da sare sozialetan eta Canal Salud eta Canal Joven izenekoen bidez
egin den lana; azken hori gazteei zuzenduta dago.
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Canal Mujer abian jartzeko ere lan egin dugu 2018an;
gizarte osoari irekita dago, eta, batez ere emakumeen
artean, bizitza-ohitura osasungarriak, prebentzioa eta
ongizatea sustatzea da helburua, adin bakoitzean osasun-baldintzarik onenak izaten lagunduko digutenak.

Partekatutako balioa
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IMQko PROFESIONALEK PARTE HARTU DUTEN JARDUNALDI ETA BILTZARRAK
OSASUNA
Prostatako Minbiziari buruzko Diziplina Anitzeko V. bilera
Minbiziaren kontrako Euskadiko kongresua eta lehenengo Marathon Hack Cáncer izenekoa
Bilboko Zientzia Medikoen Akademiaren Giza Zientzien XIV. Astea
Loaren arazoei buruzko udako ikastaroa
Ate Irekien jardunaldia IMQ Zorrotzaurre Klinikan
“Suplementazio Naturala, Goi mailako Kirola eta Osasuna” jardunaldia
Adikzioen prebentzio eta esku-hartze programa IMQ Prebentzio-ko enpresatan

ADINEKO PERTSONENGANAKO ARRETA
Familia-medikuntzari eta Geriatriari buruzko IMQ-Igurcoren VI. Topaketa. Gaixotasun kroniko aurreratua
duen adineko pazientearen inguruko jardunaldia
Adineko pertsonentzako showcookinga, Azurmendiko chefekin
Zahartzaroaren XVIII. Biltzarra. Geriatria eta Gerontologiako Euskal Elkartea

LANEKO PREBENTZIOA ETA OSASUNA
Prebentzioari eta enpresa-jardueren koordinazioari buruzko jardunaldia
Metalaren II. Hitzarmenaren inguruko jardunaldia, langileak laneko arriskuen prebentzioan
prestatzeari buruzkoa

IRAKASKUNTZAREKIN ETA IKERKETAREKIN
Lankidetza akordio nagusiak

FIK, bizitza hobe baterako teknologia

IMQ Taldea, duela ia 10 urtetik, inbertsore pribatu batzuekin batera, FIKen, enpresa lankidetzako formula berritzailean, ari da parte hartzen, hogei inbertitzaile pribatu ingururekin batera. Haren azken helburua produktu eta
zerbitzu berritzaileak sortzea eta patentatzea da, adinekoen edo urritasunak dituztenen autonomia, osasuna
eta bizi kalitatea hobetzea helburu dutenak.
FIK, proiektu berritzaileak indartzen ahalegintzen da batez ere, arlo hauetan, besteak beste: errehabilitaziorako
robotika, errehabilitazio motorrerako estimulazio elektriko funtzionala, etxeko errehabilitaziorako teknologiak,
aldaketa motor eta kognitiboak ebaluatzeko metodo berriak, sentsorizazio eta biofeedback-gailu berriak eta
osasunerako gailu mediko aurreratuak.

Akordioa berritzea Mediku Zientzien Akademiarekin

IMQ taldeak, 2018an ere, Bilboko Mediku Zientzien Akademiarekin duen akordioa berritu
du, erakunde horrek bere ibilbidean antolatu dituen jardunaldietako batzuk sustatuz.
Akademiak prestakuntza lan jarraitu garrantzitsua egiten du osasuneko profesionalentzat; ikastaroak, tailerrak
eta hitzaldiak antolatzen ditu, eta, haietan, aurrerapen medikoen inguruan sakondu eta eztabaidatzen da, eta,
horrez gain, jakintza hori gizarte osoari zabaltzeko bokazioa daukate. IMQ taldeak Akademiaren ekitaldi sozial
nabarmenenetako batzuk babestu ditu; esaterako, Humanitateen Astea, osasunari eta prebentzioari lotutako
hitzaldiak biltzen dituena.

EHU, Deustuko Unibertsitatea eta beste ikastetxe batzuekiko lankidetza

Lankidetza-hitzarmenen bitartez, EHUrekin, Elorrietako Institutuarekin, Mikeldi ikastetxearekin eta Somorrostroko ikastetxearekin kolaboratzen du IMQ Prebentzioak, beharrezko tutoretzaren bitartez, praktika akademikoak egiteko eta/edo lanbide heziketako proiektuak garatzeko.
IMQ klinikek, bestalde, Deustuko Unibertsitatearen Osasun Kudeaketako Masterrean eta EHUren Oinarrizko Onkologiako eta Onkologia Klinikoko Masterrean kolaboratzen eta parte hartzen dute.
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2015az geroztik egiten da Zorrotzaurre IMQ Klinikan ate irekien ekimen hori, Novia Salcedo fundazioarekin,
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateko Gazteria Sailarekin eta Bizkaiko hainbat ikastxerekin lankidetzan, eta
batxilergoko lehenengo ikasturteko ikasleei zuzenduta egon ohi da. Esperientzia hori abian jarri zenetik, 237
ikaslek izan dute aukera ospitale baten barne-funtzionamendua eta ospitale batean lan egiten duten profesionalen eta espezialisten lana bertatik bertara ezagutzeko.
Partekatutako balioa
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Ikasleen bisita Zorrotzaurreko IMQ Klinikara
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Lasterketen eta prebentzioaren aldeko
apustu irmoa

• Enpresen Lasterketaren babesle ofiziala
hiru lurraldeetan

• Behobia-Donostia lasterketarako prest

IMQ Taldea izan da Enpresen Lasterketako Donostiako, Gasteizko eta Bilboko hamaikagarren, hamazazpigarren eta lehenengo edizioen babeslea.

Zazpigarren urtez jarraian babestu du IMQ Taldeak
Behobia-Donostia lasterketa; urtetik urtera sendotzen
ari den ekitaldia da. Lasterketa antolatzen duen Fortuna klubaren datuen arabera, 30.000 lasterkari baino
gehiago prestatzen da hilabete batzuk lehenagotik,
proba horrek dituen 20 kilometroak baldintza fisikorik
onenetan egiteko.
IMQk lasterketa hori babesten du, kirol-ohiturak eta
ohitura osasungarriak sustatuz, lesioak eta arriskuak
saihesteko kirol-azterketa medikuak eginda, kirol-medikuntzako taldearen edozein zentrotan.

OSASUNA KIROLEAN
IMQ Taldea, euskal kirolaren
aseguratzaile mediko ofiziala
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Estrategia horren helburua euskal taldeak beren
kirol-helburuak lor ditzaten bultzatzea da, kirola
modu seguruan egiten duten bitartean. Kontua da
IMQ Taldeak, dituen espezialisten edo osasun-azpiegitura zabalaren bitartez, euskal kirol-klub nagusietako kirolarien esku jartzen duela, aholkularitza
integralean eta arreta pertsonalizatuan oinarrituta
dagoen osasun-laguntza.
Azpimarragarria da enpresak futboleko eta saskibaloiko euskal talde nagusien alde egindako apustua:
Athletic Club, Bilbao Basket, Baskonia, Deportivo
Alavés, Gipuzkoa Basket, Eibar Kirol Taldea eta Real
Sociedad.

Hainbat taldek ordezkatu zuen IMQ Taldea euskal hiriburuetan jokatutako hiru txapelketetan; beren lehiakortasuna eta adiskidetasuna erakutsi zuten lasterketetan, eta zuten dena eman zuten, ibilbide osoan zehar
arrasto txuri-urdina ikusaraziz.

• Bilboko XIII. Nazioarteko Milia
• Azterketa medikoak
Beste urte batez, denboraldi aurrean, lehen taldeko jokalariei eta euskal kirol talde garrantzitsuek fitxatutako
kirolari berriei azterketa mediko oso bat egin diete, goi
lehiakoa, IMQ Taldearen kirol medikuntzako zentroetako profesionalek. Horrek guztiak kirol-baldintzak hobetzea eta jokalari bakoitzaren entrenamendua pertsonalizatzea du helburu.

Hirugarren urtez jarraian, IMQ Taldeak Bilbao Atletismo Santutxu Taldeak antolatzen duen lasterketa honi ere lagundu dio, eta emakumeen taldearen
babeslea ere izan da. Kirol amateurra eta oinarrizkoa batetik, eta profesionala eta elitekoa bestetik,
elkartzen dituen laterketa da, eta klasikoa bilakatu
da hiriko kirol egutegian. Lasterketa hau egina dute
nazioarteko atleta onenetako askok, Europako eta
munduko txapelketetako eta Joko Olinpikoetako
parte-hartzaileek.

• Kirolarekin lotutako beste kolaborazio batzuk
• Emakumeen Itsas Milia
Kirolaren munduaren barruan, talde hauekin ere kolaboratzen du, besteak beste, IMQk: Esmaspadel klubarekin, Gernikako Futbol elkartearekin eta Errugbi Taldearekin, Kaiku, La Donostiarra, Itsasoko Ama, Isuntza
eta Bizkaia Bizkaialde fundazioarekin eta Alex Txikonen espedizioarekin.

Seigarren edizioa bete du 2018an Bizkaia Bizkaialde
fundazioak antolatzen duen Emakumeen Itsas Miliak,
eta parte-hartze handia izan du; proba horrekin ere kolaboratzen du IMQ Taldeak.
Bizkaiko Atletismo Federazioaren egutegian sartuta
dago lasterketa; taldeka jokatzen da, eta emakume
orok parte har dezake, edozein dela ere bakoitzaren
kategoria, federatuta egon edo ez.

Partekatutako balioa
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IMQ Taldeak hainbat kirol talderekin egiten du lan,
eliteko profesionalekin eta oinarrikoekin. Era berean, Euskadiko hainbat kirol erakunderen jardueren
aukera zabala babesten du, etorkizuneko belaunaldien osasuna sustatzeko.

Enpresetako langileak izaten dira parte-hartzaileak taldekako atletismoko proba berezi horietan, eta gero eta
jende gehiagok hartzen du parte; lasterketa hauen helburua talde-izpiritua indartzea eta jarrera osasungarria
sustatzea da.
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KULTURAREN BABESA
Kultura-erakundeekiko lankidetza estua
Pertsonen eta gizartearen hazkuntza-prozesuaren funtsezko dimentsioa dela jakitun, konpainiak harreman
estua du inguruko hainbat kultura-erakunderekin.

30.099 € bilduta eta 585
bezero, IMQ Solidarioaren
2018ko emaitzak.

ABAO-OLBE

MUNDU SOLIDARIOAGOAREN ALDE

Guggenheim Museoa fundazioa

IMQ Solidarioa: haurrei laguntzea eta babestea

Bilboko Koral Elkartea
Donostiako Orfeoia

2006an IMQ Solidarioa ekimena martxan jarri zenetik,
Euskadiko UNICEFekin batera, gure konpainiak garapen bidean dauden herrialdeetako haurren eskubideen
alde egiten du lan, urtero zenbateko handi bat emanez.

Bilboko Portua eta Itsasadarra fundazioa
Ibilaldia
Ramon Rubial fundazioa –
Ikasleentzako narratiba lehiaketa

Enpresaren ekarpen horrez gain, IMQ Solidarioak
aukera ematen du, hilean euro batetik aurrera, gure
bezeroek eta langileek beren ekarpena egin dezaten
Unicefek bere lan goraipagarria egiten jarrai dezan
haurren garapenaren eta osasunaren alde, gehien
behar duten tokietan.
Bildutako zenbatekoak, batez ere, honetara bideratzen
dira: hezkuntza, osasuna, indarkeriaren eta esplotazioaren kontra haurrak babestea, hiesari aurrea hartzea eta munduko haurren eskubideen aldeko aliantzak eta politika publikoak martxan jartzea.
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Askotariko helburu solidarioak dituzten beste erakunde
batzuekin ere kolaboratu du IMQ Taldeak: hor ditugu,
esaterako, Begirada Solidarioa fundazioa, Elikagaien
Bizkaiko Bankua, ELA gaixotasunaren aurkako ibilaldi
solidarioa, Gota de Leche fundazioa, Andino Ospitalea,
Pequeño Deseo fundazioa eta Gurutze Gorria.

IMQ Taldeak berdintasunaren alde eta sexuan oinarritutako diskriminazioaren kontra egiten du. Izan ere,
hizkera ezsexista, aniztasuna eta bizitza profesionalaren eta pertsonalaren kontziliazioa sustatzen dituen
enpresa bat gara. Horrez gain, generoagatik bereizi
gabe aukera berdintasuna bultzatzen duten lan baldintzak eta kudeaketa eredu parte-hartzaile eta integratzaileak sustatzen ditugu, eta zuzendaritza batzorde
parekideak ditugu.
Konpainia gisa, helburu hori bultzatzen jarraitu gura
dugu gure lanean, aintzatespenean eta lan kontsiderazioan, gure adierazteko moduan edo gure eguneroko harremanetan. Berdintasuna denon lana da, emakumeek eta gizonek gizarte zuzenagoaren alde egin
beharreko lana, hain zuzen ere. Eta horrek eragina du
bizitzako esparru guztietan, baita enpresan ere.
Horregatik, munduan emakumeei modu berezian oraindik
ere eragiten dieten zailtasunak eta arazoak kontuan hartuta, eta enpresa moduan berdintasunaren aldeko babesa
eta indarkeriaren eta diskriminazioaren kontrako arbuioa
adierazi asmoz, IMQ Taldeak, 2018an, emakumeen aldeko
hainbat ekimen eta elkarretaratzerekin egin zuen bat:

• Martxoaren 8arekin bat
IMQ Taldeak bat egin zuen 2018an Martxoaren 8arekin, Emakumearen Egunarekiko elkartasunez eta errespetuz, eta emakume eta gizonek alor guztietan duten
berdintasun eskubidea eta diskriminaziorik ez jasateko
eskubidea aldarrikatzeko; horretarako, bost minutuko
kale-agerraldiak egin zituzten lantoki guztietan.

• Emakunderen Berdintasunaren aldeko XV. Foroa
Zorrotzaurreko IMQ Klinikak lehen aldiz egin zuen bat
Emakundek (Emakumearen Euskal Erakundea) antolatutako Berdintasunerako Foroarekin; horren helburua erakundeek, kolektiboek eta erakundeek gizon eta
emakumeen arteko berdintasunaren alde egiten duten
lana indartzea da.
Emakunderen datuen arabera, Berdintasunaren aldeko Foro horrek, Berdintasuna ikasi egiten da. Irakatsi
berdintasuna lelopean, hainbat sektoretako 86 erakunde elkartzea lortu zuen, eta 146 jarduera antolatzea.
Beste urte batzuetan bezala, ikusgaitasunaren aldeko
apustua egin da, hiru hilabetez Euskadiko hainbat herri
eta hiri bisitatu dituen egoitza ibiltari batekin.

• Berdintasunaren aldeko jarduerak Zorrotzaurreko
IMQ klinikan
Foroaren barruan, bi jarduera antolatu ditu Zorrotzaurreko IMQ klinikak. Batetik, “Berdintasunaren aldeko hausnarketa” antolatu zuten erakundean bertan lan egiten
duten pertsonek, berdintasunarekin zerikusia duten bi
gairi buruz. Kanpora begira inpaktua izan duen jarduera
bat ere antolatu zen: “Ez Venusekoa, ez Martekoa; osasun-lanbidea aukeratzerakoan sexuak izan dezakeen garrantzia desmitifikatzea”; helburua oraindik ere, lanbidea
aukeratzerakoan, gizonei eta emakumeei egozten zaizkien estereotipoak desmuntatzen laguntzea zen.
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Beste kolaborazio solidario batzuk

BERDINTASUNAREN ALDE
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KANPO-KOLABORAZIOAK
IMQ Taldeak harreman estua du gizarte-, ekonomia-,
kultura- eta kirol-alorreko erakunde askorekin, lankidetza-hitzarmenen bitartez, edo elkartekide gisa: Horien
artean, nabarmentzekoak dira honako hauek:
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- EHU
-C
 ENTRO ESTUDIOS MIKELDI IKASKETA
ZENTROA
- E LORRIETA-ERREKA MARI LHII LHZI
-S
 OMORROSTROKO PRESTAKUNTZA
ZENTROA
-A
 PA- ISTRIPUEN PREBENTZIORAKO
ELKARTEA
- F ORMETAL FUNDAZIOA
- AVECAI
- ASPREN
- ADEGI
-S
 EA ARABAKO ENPRESARIEN ELKARTEA
-A
 SPREN (KANPOKO PREBENTZIO
ZERBITZUEN ELKARTEA)
- APD
-A
 SPA BIZKAIA (KANPOKO PREBENTZIO
ZERBITZUEN ELKARTEA)
-B
 ASQUE HEALTH CLUSTER ELKARTEA
-B
 ILBOKO HIRIKO KONTSEILU ZIBIKOA
(BILBOKO UDALA)
- IDIS: OSASUNAREN GARAPENERAKO ETA
INTEGRAZIORAKO INSTITUTUA FUNDAZIOA
- TECNALIA RESEACH & INNOVATION
FUNDAZIOA (PATRONATUA)
- TECNALIA RESEACH & INNOVATION
FUNDAZIOA – OSASUN SAILA
- ICEA
-P
 EQUEÑO DESEO FUNDAZIOA.
-A
 ECC: MINBIZIAREN KONTRAKO
ESPAINIAKO ELKARTEA
-A
 NDADE: ANPUTATUTAKO PAZIENTEEN
ESPAINIAKO ELKARTEA

Babesak eta lankidetzak
- ATHLETIC CLUB –ATHLETIC CLUB
FUNDAZIOA
- REAL SOCIEDAD –REAL SOCIEDAD
FUNDAZIOA
- DEPORTIVO ALAVÉS –5 + 11 FUNDAZIOA
- EIBAR KIROL ELKARTEA
- BILBAO BASKET –BILBAO BASKET
FUNDAZIOA
- GIPUZKOA BASKET
- BASKONIA –5+11 FUNDAZIOA
- FORTUNA KIROL ELKARTEA
- KAIKU ARRAUN KIROL ELKARTEA
- ITSASOKO AMA ARRAUN KIROL ELKARTEA
- DONOSTIARRA – KAIARRIBA ARRAUN KIROL
ELKARTEA
- ISUNTZA ARRAUN KIROL ELKARTEA
- DONOSTIAKO ENPRESEN LASTERKETA
- BIZKAIKO ENPRESEN LASTERKETA
- GASTEIZKO ENPRESEN LASTERKETA
- BILBAO ATLETISMO SANTUTXUNAZIOARTEKO MILIA
- GERNIKA RUGBY TALDEA
- GERNIKA CLUB KIROL ELKARTEA
- BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA
- GETXO KIROL ELKARTEA
- KIROLGI FUNDAZIOA
- BRIDGESTONE BIZIKLETA IRTEERA
SOLIDARIOA

- GERNIKA BILBAO RUNNING
- KIROLETA
- EL CORREOREN KIROLAREN SARIAK
- ESMASPADEL
- ALEX TXIKON
- GAIZKA ASEGINOLAZA- KANADA ABENTURA
- ABAO OLBE
- RAMÓN RUBIAL FUNDAZIOA
- IBILALDIA
- DONOSTIAKO ORFEOIA
- BILBOKO PORTUA ETA ITSASADARRA
FUNDAZIOA
- GUGGENHEIM
- BILBOKO KORAL ELKARTEA
- UNICEF
- MIRADA SOLIDARIA FUNDAZIOA
- AVEDIS DONAVEDIAN FUNDAZIOA
- ELA-REN KONTRAKO I. MARTXA SOLIDARIOA
- UDAKO IKASTAROAK FUNDAZIOA
- LA GOTA DE LECHE
- HOSPITAL ANDINO
- HACK CANCER MARATOIA
- EUSKADI MINBIZIAREN KONTRA
- AEFAME
- UROLOGIA KONGRESUA
- ZIENTZIA MEDIKOEN AKADEMIA
- NAZIO BATUEN MUNDUKO HITZARMENA
- RETINOSIS PIGMENTARIA ELKARTEA
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Elkarteak

- EUSKALIT
- DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
- ALEMANIAKO UNIBERTSITATEAK (ARBEIT +
LEBEN ERAKUNDEA / HANBURGO)
- PRAGAKO UNIBERTSITATEA
- DEUSTO BUSINESS SCHOOL HEALTH
- NAFARROAKO UNIBERTSITATEA, DIETETIKA
ETA NUTRIZIO FAKULTATEA
- 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
- INSTITUTO VASCO DE NUEVAS CARRERAS
- 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
- 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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Aurrerapenak
jasangarritasunean
IMQ Taldearentzat, modu proaktiboan landu
beharreko alderdia da ingurunea babestea
eta zaintzea, konpainia kokatzen den
komunitateari baitagokio, eta etorkizuneko
belaunaldiei utziko diegun ondarea baita.

Ingurunea zainduz
Ingurunearen zaintzan eta babesean duen konpromisoaren barruan, IMQ taldeak, energia aurreztera, errekurtso naturalen erabilera zentzudun eta eraginkorra
egitera, klimaren aldaketa eta karbono aztarna murriztera… bideratutako ingurumenaren iraunkortasuna hobetzeko hainbat ekimen lantzen ditu, gure erakundeko
pertsonak kontzientziatzeko ekimenak sustatzeaz gain.

Gure jardueraren ezaugarriak direla eta, uste dugu
jarduera horrek ez duela arriskurik gure inguruneko
ingurumenean inpaktu kaltegarririk sortzeko; gainera, IMQ Taldea osatzen duten negozio-unitateek
ez dute ingurumen-jarduketetarako legezko batere
betebeharrik.

Enpresa gisa eta osasungarria eta jasangarria izatea nahi duen gizarte bateko kide gisa hartzen du
konpromiso hori Taldeak, gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldiekiko erantzukizunezko oinarrizko
helburu batekin.

Ekonomia Zirkularra. Elikagaien xahuketa
saihesten saiatzen gara

Helburu horrekin, IMQ taldeak bere ingurumen politikaren barnean sartu ditu konpainia barruan dauden elkarte eta pertsona guztiak, ingurumenaren
kudeaketan gidatzeko, adostuta dauden ingurumen
printzipioetatik abiatuz.

IMQ Taldeak 2018an garatutako ekimenetako batzuen
helburua pertsonak sentsibilizatzen jarraitzea izan da,
gailu elektrikoak erabiltzen ez direnean horiek deskonekta ditzaten, argien pizte-denbora minimizatu dezaten,
papera birziklatu, orriak bi aldeetatik inprimatu, erabili
eta botatzeko materialak eta ingurumenerako kaltegarriak diren materialak bereizi, plastikozko hondakinak
bereizteko sentsibilizatzea, eta plastikozko ontziak gutxiago erabiltzeko ekintzak egitea, besteak beste.

Pazientearen segurtasunaren ikuspuntutik, eta janariaren erabilera arrazional batetik abiatuta, gure
zentroetan elikadura-produktuen stocka minimizatzen da, eta horien berehalako kontsumoa sustatzen da; era horretan, produktuen stocka saihesten
da, bai eta iraungitzeko arriskua ere. Gurekin lan
egiten duten enpresa hornitzaileekin batera lantzen
dira gai horiek.

Zarata-kutsadura eta argi-kutsadura
Gure jarduera aseguruekin (bulegoko lana) eta osasun-zerbitzuekin lotuta dagoenez, ez dira kontuan
izan zarata- eta argi-kutsadura neurketak eta jarraipena egiterakoan, gaur arte IMQ Taldea osatzen duten erakundeetan ez baitira batere esanguratsuak.

INGURUMEN ALDERDIEN EBALUAZIOA
IMQ Aseguruak, konpainia gisa, inguruan duen eragina
kontrolatzeko eta hobetzeko sistema
ari da martxan jartzen.
Horretarako, hasteko, kontsumoen eta sortzen diren
hondakinen egoeraren azterketa egin eta gure inguruan ezar daitekeen ingurumenarekiko konpromisoaren arautegia berrikusi dugu. Horrekin guztiarekin,
adierazlez osatutako aginte koadroa diseinatu da, hobetzeko puntuak identifikatzeko eta urtero gure konpromisoan oinarritutako helburuak ezartzeko.

Ingurumena Zaintzeko
baliabideak inbertitzea
2018an, 77.290 euroko inbertsioa egin dute IMQ Aseguruek, ingurumen-kudeaketa indartzeko helburuz; hor
sartzen dira ekitaldi horretako hondakinen kudeaketa,
prebentziozko mantenu-lanak, Getxoko bulegorako
airea girotzeko makina berria, Led argiak jartzea eta
plastikoa bereizteko edukiontzien erosketa.

INGURUMEN
PRINTZIPIOAK
Ingurumen alorrean
indarrean dauden
legedia eta arautegia
betetzea

Ingurumen
erantzukizuna
sustatzea
Gizartean eta gure
pertsonengan

Baliabideak arrazoiz
erabiltzea eta ingurumen
eraginak eta hondakinen
sorkuntza murriztea

Ingurumen
Kudeaketa Sistema
IMQren estrategia
korporatiboan sartzea

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

Erakundean ingurumen
babesari buruzko
sentsibilizazioa eta
kontzientziazioa
sustatzea

Etengabeko hobekuntza
programak aplikatzea
eta ingurumen alorreko
helburuak eta helmugak
ezartzea

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

Aurrerapenak jasangarritasunean
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Gure jendearen artean kontzientziazioa
sustatzea

138

Ingurumena kudeatzeko sistema IMQ Aseguruetan
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MATERIALEN KONTSUMOA
2017

2018

MATERIALEN KONTSUMOA
ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN EDO BOLUMENAREN ARABERA
PLASTIKOZKO EDALONTZIAK (UNITATEAK)

33.100

45.500

3.249

2.022

240

184

9.265

10.401

TONERRAK (UNITATEAK)

414

438

INTSUMO BIRZIKLATUAK

0

0

PRODUKTU BERRERABILIAK ETA ONTZIRATZE MATERIALAK

0

0

UR MINERAL BOTILAK 1,5L (UNITATEAK)
FLUORESZENTEAK (UNITATEAK)
PAPER ZURIA (KG)

HONDAKINEN KUDEAKETA

ENERGIA-ERAGINKORTASUNA

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

Hirugarren helburua, energia-kontsumoa murriztea.

2017

2018

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

700

80

FLUORESZENTEAK

184

196

7.660

7.754

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK
PAPERA/KARTOIA

2018. urte amaieran, ingurumenari dagozkion 3 helburu planteatu dira IMQ Aseguruetan.
Horietako bi paperaren eta plastikoaren kontsumoa
murriztea, eta plastikozko hondakinak bereiztea dira.
Horregatik, botilaratutako uraren kontsumoa alde batera uzten ari gara, plastikozko hondakinak bereizten,
inprimatzeko paper gutxiago erabiltzen eta gure batzarretan gailu digitalak erabiltzen hasi gara.
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Horretarako proposatutako inpaktu handieneko neurria zeuden argien ordez led teknologikoak jartzea

Horri dagokionez, baloratzekoa da nolako naturaltasunarekin hasi diren pertsona guztiak inor ez dagoenean
argiak itzaltzen, eta lanetik irteterako orduan ordenagailuak itzaltzen.
Ekimen horiei esker, argindar-kontsumoa, 2017. urtearekiko, % 7,41 murriztea lortu dugu.

2017

2018

569.886 KWH

527.660 KWH

5.175L

4.830L

156.956 KM

161.185 KM

10.202L

10.470L
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133

1,62

1,51

53,47

52,45

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%7,41

BULEGO NAGUSIETAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%6,67

ENERGIA KONTSUMOA
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA BULEGO NAGUSIETAN
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO
AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (1)
ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/M2)

(2)

GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (L/M2). BULEGO NAGUSIAK
JOAN-ETORRIETAKO GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA

(4)

(3)

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

(1) Barne-estimazioa, kilometroen datuaren arabera, negozio-arrazoiaren eta 100 kilometro bakoitzeko 6,5 litro gasolioko batez besteko kontsumoarekin.
(2) IMQ Aseguruen bulego guztien azalera, metro koadrotan (3.975 m2).
(3) Maximo Agirre kaleko bulego nagusien azalera, metro koadrotan (3.195 m2).
(4) Litrotan kalkulatuta, urteko batez besteko plantillaren arabera. (2018:199,6).

2017

2018

795,57 M3

810,4 M3

EZ DA EGON

EZ DA EGON

UR KONTSUMOA
UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ BULEGO NAGUSIETAN
UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK
UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

EZ DA
EZ DA
KONTSUMITZEN KONTSUMITZEN

Aurrerapenak jasangarritasunean
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Bulegoetan plastikozko edalontziak gero eta gehiago
erabiltzen direla ikusita, horien erabilera murrizteko
ekimena egin du IMQren zuzendaritzak; erabili eta botatzeko edalontzien ordez erabiltzeko, edalontzi bana
eman zaie opari langileei.

Jakinda erakundeak gehien erabiltzen duen baliabidea
energia dela, 2017an, Auditoretza Energetikoa egin zen
bulego guztietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Getxo eta Gernikako bulegoetan (Zorrotzaurreko eta Virgen Blanca kliniketako bulegoek Ingurumena Kudeatzeko Sistema propioak
dituzte); auditoretza hartan bulego bakoitzaren energia-eskaria aztertu, eta energia eta dirua aurrezteko ezarri beharreko hobekuntzak identifikatu ziren.

izan zen. Horregatik, fluoreszenteak kentzen hasi gara
aurten Bilboko bulegoko beheko solairuko eta 1. eta
2. solairuetako lan-eremu argietan, eta beste bulego
batzuetan gauza bera egiten jarraituko dugu, beharrezkoa den heinean.
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Ingurumenaren kudeaketa IMQ Kliniketan
EMISIOEN KUDEAKETA
IMQ Aseguruen jarduerak ingurumenarekiko inpaktu handirik ez duen arren, argindar-kontsumoagatik
(Irismena: 2), negozio-bidaiengatik egindako joanetorrien ondorioz eta galdaren funtzionamenduagatik (Irismena: 1) sortutako CO2 emisioen urteko
estimazioa egin da.

2017

2018

38,75 TN CO2

38,55 TN CO2

CO2 ISURKETAK
GEI ISURKETA ZUZENAK (1. ALKANTZEA). TN CO2
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK SORTZEAN
ENERGIA ELEKTRIKOA (2. ALKANTZEA). TN

159,57 TN CO2 147,74 TN CO2

GEI ISURKETA ZUZENEN INTENTSITATEA
GASOLIO KONTSUMOARENGATIK (TN/PERTSONA)

0,203

0,193

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN INTENTSITATEA
GASOLIO KONTSUMOARENGATIK (TN/M2)

0,040

0,037

GEI ISURKETA ZUZENEN MURRIZKETA		

-%0,52

GEI ISURKETA EZ ZUZENEN MURRIZKETA		

-%7,41

Oso ondo baloratzen dugu gure hornitzaileak ingurumenarekiko arduratsuak izatea. Urtero egiten den
hornitzaileen Ebaluazio-ereduaren barruan, modu positiboan baloratzen da hornitzaileek ingurumena kudeatzeko ziurtatutako sistema izatea.

2019. urteari begira
Helburu horiek indartu egingo dira 2019an ekintza gehiagorekin; urte horretan, gainera, ISO 14001
Arauari dagokion ziurtapena eskatuko dugu eta, era
horretan, ingurumenarekiko dugun konpromisoa ezagutaraziko dugu.
Planeta zaintzeko bidaia honetan, ez baitago atzera
egiterik. Horregatik, IMQ Aseguruetako pertsona guztien laguntza izaten jarraitzen dugu, ingurunearekiko
errespetuzkoa den enpresa bat lor dezagun.

SENTSIBILIZAZIOA ETA KONPROMISOA
Zorrotzaurreko IMQ eta Virgen Blanca IMQ klinikek ingurumenarekiko gure konpromisoaren transmisioan
rol aktiboa jokatzearen aldeko apustua egiten dugu.
Era horretan, ingurumena zaintzeak duen garrantziaren inguruan sentsibilizatzera bideratutako jarduerak
jartzen ditugu abian urtero.
2018an ere, NBEren “Ingurumenaren Mundu Eguna”
ekimenarekin bat egiten jarraitu dute klinikek, hainbat jarduera antolatuta: pertsonak eta natura lotzen
lagunduko duten argazkien lehiaketa; instalazioetan
zuhaitzak landatzea; menu ekologikoak; Txupito berdea; mezuak intranet sozialean; bideoak itxarongeletako pantailetan…
2011n hasi zen IMQ kliniken ingurumenarekiko konpromisoa, ISO 14.001 ziurtagiria lortu zutenean.
Energia-zerbitzuen enpresa baten laguntzarekin, pixkanaka, energia-kudeaketa optimizatzen, beren jar-

IMQ klinikek ingurumenarekin duten
konpromisoaren hasiera 2011n hasi zen,
ISO 14001 ziurtagiria lortuz.

duerak ingurumenean duen inpaktua murrizten eta
energia-aurrezpenak ziurtatzen joan dira klinikak,
kanpoko organismo baten kudeaketa-sistema bati
esker; sistema horrek instalazioen kontsumoa monitorizatzen eta adierazten du, eta kontsumo hori optimizatzeko eta murrizteko ekintzak abian jartzea ahalbideratzen du.

Ingurumena Zaintzeko baliabideetan
inbertitzea
2018an, 178.285 euroko inbertsioa egin dute klinikek,
ingurumenaren kudeaketa indartzeko helburuz; hor
sartzen dira hondakinen kudeaketa, Zorrotzaurreko
Klinikako kogenerazio-motorrerako inertzia-depositua; zeuden argien ordez LED teknologiakoak jartzea,
eta legez ezarritako zein borondatezko ziurtapenak
lortzea (ISO 14.001; ISO 50.000).

2018ko Iraunkortasun Memoria

Batez besteko lantaldea da zuzeneko emisioen Intentsitatea kalkulatzeko neurri-unitatea. (2018:199,6).
Bulegoen azalera metro koadrotan (3975 m2) da zeharkako emisioen Intentsitatea kalkulatzeko neurri-unitatea.
(*) Emisioak kalkulatzeko, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregairako
emandako konbertsio-faktoreak erabili dira.
• Emisio-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro (2017ko datua)
• Emisio-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh (Iberdrola SAren 2017ko datua)

INGURUMEN- ETA GIZARTE-INPAKTUA
HORNITZAILEEN EBALUAZIOAN

Aurrerapenak jasangarritasunean
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INGURUMEN PRINTZIPIOAK IMQ KLINIKETAN

INGURUMEN-ALDERDIEN EBALUAZIOA

HONDAKINEN KUDEAKETA

Modu sistematikoan egiten da Klinikek sortutako ingurumen-inpaktuen azterketa; horren arabera, energia-kontsumoa eta hondakin-sorkuntza dira elementurik garrantzitsuenak.

Horretarako kontratatutako hornitzaileen bitartez kudeatzen dira hondakinak; baimendutako kudeatzaileak
dira hornitzaile horiek.

Alderdi horietan oinarrituta, urterako helburuak eta
jarduteko neurriak ezartzen dira, inpaktuak minimizatze edo murrizte aldera.

2017

2018

43.063

50.412

711

788

5.443

6.541

BATERIAK, METAGAILUAK, PILAK

372

178

EDUKIONTZI KUTSATUAK

371

376

EKIPO ELEKTRONIKOAK

663

227

FLUORESZENTEAK

513

-

TONERRAK

403

400

51.539

58.922

255.700

243.910

59.570

58.034

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK
HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) BAIMENDUTAKO
GESTOREAK ERAMANDAKOAK
OSASUNEKO HONDAKIN ARRISKUTSUAK
II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK
BAZTERTUTAKO BOTIKAK

MATERIALEN KONTSUMOA
2017

2018

MATERIALEN KONTSUMOA
ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN
EDO BOLUMENAREN ARABERA
FLUORESZENTEAK

513

428

4.488

4.765

403

393

4.253

4.309

INTSUMO BIRZIKLATUAK

0

0

PRODUKTU BERRERABILIAK ETA
ONTZIRATZE MATERIALAK

0

0

PAPER ZURIA
TONERRAK
PILAK
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Paper-kontsumoa: 500 folioko pakete kopurua.
Pilak: Kontsumitutako unitate kopurua.
Fluoreszenteak: Fluoreszente kopurua.

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

Lurzoruen, uraren eta atmosferaren kutsadura
prebenitzea.

Pertsonentzako ingurune seguru eta atsegina
lortzea.

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

Osasunaren eta laguntzaren alorreko gure jardueraren
ezaugarriak kontuan izanda, langileak plastiko-kontsumoa murriztu dezaten kontzientziatzeko lana egiten da
(adibidez, IMQ Talde osoan abian jarritako sentsibilizazio-kanpainarekin, ingurumenaren mundu egunean argazki-lehiaketa batekin…).

OSASUNEKOAK EZ DIREN HONDAKIN ARRISKUTSUAK

HONDAKIN ARRISKUTSUEN GARRAIOA (KG)
HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK
NAHASKETAK
PAPERA/KARTOIA

Kliniketan, baimendutako kudeatzaile baten bitartez
papera eta kartoia birziklatzeaz gain, Gizarte-erantzukizun Korporatiboan inpaktua duten bestelako kanpainak ere egin ditugu, hala nola, jostailuak eta arropa biltzeko kanpainak, KOOPERA elkartearekin lankidetzan.
Zorrotzaurre Klinikak Hondakinen Prebentziorako Europar Astean parte hartu du “Kutsatzaile Gainerakorrak” ekimenarekin; ospitale-prozesuetan erabiltzen diren produktu kimikoen analisian zentratzen da ekimen
hori. EWWR 2018 Europar Sarietarako hautagai aukeratu zuten ekimena, enpresen kategorian, Euskadiren
ordezkari. Halaber, Jardunbide Egokitzat identifikatu
du Eusko Jaurlaritzaren IHOBE Sozietateak (Ingurumen-kudeaketarako Sozietatea).

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

HONDAKIN ZITOSTATIKOAK
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA

EMISIOEN KUDEAKETA

2016an IMQk, IMQ Zorrozaurre eta IMQ Virgen Blanca klinikak ISO 50001 ziurtagiriekin aintzatetsiak zirela ikusi zuen, energiaren ikuspegitik eraginkorrak
diren sistemak akreditatzen dituen arauarekin, hain
zuzen ere.
Sistema horrek zentro horietan energia eraginkortasuna asko areagotu duten prozesuak martxan jartzea
erraztu du, kontsumoaren kostuaren eta gas kaltegarrien isurketen murrizketaren kudeaketa sistematikoarenbidez.
Horrez gain, etengabeko hobekuntza prozesua barne
hartzen du, urtero helburu berriak ezarriz, eta aurrezte-

ko aukerak, energiaren kontsumoa eta erlazionatutako
prozesuak edo jarduerak identifikatzen, aztertzen eta
hobetzen dituzten tresnetan oinarritzen da.
2018an, instalazio elektrikoetan hobekuntzak egiten jarraitu dugu eta, halaber, LED argi kopurua handitzearen
aldeko apustua egiten; horrela, eraginkortasun handiagoa lortu dugu energia-kontsumoan. Aurten murriztu egin dugu energia-kontsumoa eta, ondorioz, baita
kontsumo horrekin lotutako Berotegi-efektuko Gasen
atmosferarako emisioa ere; hori guztia Zorrotzaurre
Klinikako kogenerazio-sisteman inertzia-depositu bat
jarrita. Neurri horri esker, motorraren hozte-sistema
aprobetxatzen da ur bero sanitarioa sortzeko.
2017

2018

6.633.527

6.471.384

1.947

1.389

407.971

133.731

ENERGIA FOTOVOLTAIKO KONTSUMOA (KWH)

0

25.390

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

EZ DA ESANGURATSUA. EZ DAGO NEURKETARIK

EZ DA ESANGURATSUA.EZ DAGO NEURKETARIK

476.687

422.340

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA 		

-%3,4

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%2,44

GASOLIO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%28,66

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%5,30

Nahiz eta CVSS taldearen jarduerak ez duen ingurumenean inpaktu esanguratsurik, argindar-kontsumoagatik (Irismena:2), galdaren funtzionamenduagatik eta
gasolio eta gas natural kontsumoagatik (Irismena: 1)
sortutako CO2 emisioen urteko estimazioa egin da.
Kogenerazioarekin eta energia fotovoltaikoarekin lotuta dago Berotegi-efektuko Gasen emisioen murriztapenaren % 25a.

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (LITROAK)
GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOA (NM3)

ENERGIA INTENTSITATEA (KJ EGOITZA BAKOITZEKO)

2018

891,53

294,13

4,91

3,50

886,62

290,63

ENERGIA ELEKTRIKOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK (2. Alkantzea). TN CO2

1.857

1.752

GEI ISURKETA ZUZENEN ETA EZ-ZUZENEN
ISURKETEN INTENTSITATEA (KG CO2 egoitza bakoitzeko)

33,0

22,5

GEI ISURKETEN MURRIZKETA		

-%25,56

CO2 ISURKETAK
GEI ISURKETA ZUZENAK (1. Alkantzea)
GASOLIO KONTSUMOAREKIN ERLAZIONATUTAKO
ISURKETAK TN CO2AN
GAS NATURAL KONTSUMOAREKIN ERLAZIONATUTAKO
ISURKETAK TN CO2AN

(*) Emisioak kalkulatzeko, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregairako
emandako konbertsio-faktoreak erabili dira.
• Emisio-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro gasolio-kontsumorako (2017ko datua).
• Emisio-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh argindar-kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Emisio-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2017ko datua).
• 10,7056 kWh/m3 konbertsio-faktorea gas naturalerako.

ENERGIA KONTSUMOA
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)

2017

INGURUMEN- ETA GIZARTE-INPAKTUA
HORNITZAILEEN EBALUAZIOAN
IMQ Kliniken Ingurumen-jarraibideak betetzeko konpromisoa eskatzen diegu zerbitzuak hornitzen dizkiguten enpresei, bai eta, hondakinak sortzen badituzte,
hondakinak behar bezala kudeatzen dituztela egiaztatzen dituzten agiriak ere.
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Alde batetik, prozesuak birdiseinatzeari esker eta,
bestetik, ekipoen eraldaketari eta egokitzapenari es-

ker lortu da erakundearen barruan energia-kontsumoa murriztea.
2017

2018

33.242 M3

33.440 M3

EZ DAGO ERREGISTRATUTA

EZ DAGO ERREGISTRATUTA

EZ DA KONTSUMITZEN

EZ DA KONTSUMITZEN

UR KONTSUMOA
UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ
UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK
UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

Aurrerapenak jasangarritasunean

2018ko Iraunkortasun Memoria

(*) Konbertsio-faktorea: Kwh/KJ: 1Kwh= 3600KJ. / Gasolio litrotatik KJ-tarako Konbertsio-faktorea: 1L=40940KJ
Energia-intentsitatea: Hartutako jarduera-unitatea = Gelak. KJ/gela.
2018ko egonaldiak CVSSn: 90.770
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Ingurumen-kudeaketa IMQ Prebentzioan
MATERIALEN KONTSUMOA
2017

2018

MATERIALEN KONTSUMOA
ERABILITAKO MATERIALAK PISUAREN EDO BOLUMENAREN ARABERA
PAPER ZURIA (KG)

7.964,18 KG
6.835,91 KG
32,32 KG KONTSUMOA
26,28 KG KONTSUMOA
PAPERA LANGILE BAKOITZEKO (KG) PAPERA LANGILE BAKOITZEKO

TONERRAK

279

377

INTSUMO BIRZIKLATUAK

0

0

PRODUKTU BERRERABILIAK
ETA ONTZIRATZE MATERIALAK

0

0

PAPER MURRIZKETA

ENERGIAREN KUDEAKETA

Sail hori osatzen duten enpresek paperarenkontsumoa
murrizteko neurriak ere jarri dituzte martxan. Bezeroekin datuak konpartitzeko teknologiak erabiliz, legezko
berme guztiekin. Langileei ematen zaizkien mediku
txostenen %34,3a modu digitalean egiten da, papera
erabili gabe.

IMQ Prebentzioak hainbat neurri ezarri ditu, energia-kontsumoa eta kutsadura murriztera bideratutakoak; horrela,
erakundeko pertsonek, lan-jardunaldian, ibilgailua gutxiago erabil dezaten bultzatzen du, barne-batzarretarako bideokonferentzia-sistema bat erabilita.

Modu berean, Koordinatu plataformaren kudeaketan egiten diren enpresa jardueratan ere ez da paperik erabiltzen.

Koordinatu zerbitzuan ere, bideokonferentzia bidez egiten
dira prestakuntza-saioak. Bestalde, instalazioetako elementu batzuk aldatu egin dira, eraginkorragoak diren beste batzuk jartzeko (led argiak, zelula fotoelektrikoak…), eta
programatu egin dira airea girotzeko ekipoak.
2017

2018

411.438 KWH

406.653 KWH

843.746 KM
54.845 L

922.279 KM
59.948 L

1.670

1.563

223

231

ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA 		

-%1,16

ENERGIA KONTSUMOA
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA

(*) 2018ko batez besteko plantilla baliokidea IMQ Prebentzioan: 260,14.

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO
AURREIKUSITAKO GASOLIO ENERGIA KONTSUMOA (1)

Langileei ematen zaien mediku txostenen
%34,3a modu digitalean.

31.330 txosten mediko
online plataformara igota.

IMQko Lan Arriskuen Aurkako prebentzio taldea osatzen
duten enpresetan sortzen diren osasun hondakinak modu
egokian kudeatuta daude akreditatutako hondakin kudeatzaile baten bitartez. Zentro horien %100 osasun hondakin ekoizle gisa erregistratuta daude. Bestalde, dagoeneko
erabiltzen ez den paper guztia birziklatu egiten da.
2018
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EMISIOEN KUDEAKETA
Nahiz eta IMQ Prebentzio jarduerak ez duen ingurumenean inpaktu esanguratsurik, argindar-kontsumoagatik (Irismena:2), eta errepide bidezko joan-e-

torrietako gasolio-kontsumoagatik (Irismena: 1)
sortutako CO2 emisioen urteko estimazioa egin da.
2017

CO2 ISURKETAK		
GEI ISURKETA ZUZENAK (1. Alkantzea)

138,21

151,07

GASOLIO KONTSUMOAREKIN ERLAZIONATUTAKO ISURKETAK TN CO2AN

138,21

151,07

115,2

113,9

1,03

1,02

GEI ISURKETEN MURRIZKETA		

EZ DIRA MURRIZTEN

HONDAKINAK MOTAREN ARABERA (KG) BAIMENDUTAKO GESTOREAK ERAMANDAKOAK

ENERGIA ELEKTRIKOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK (2. Alkantzea). TN CO2

II. TALDEKO OSASUN HONDAKINAK KG

GEI ISURKETA ZUZENEN ETA EZ-ZUZENEN ISURKETEN INTENTSITATEA (TN pertsona/urtea)

EKIPO ELEKTRONIKOAK

229

272

EZ DUGU DATURIK

EZ DUGU DATURIK

279

377

2.570

2.149

229

272

TONERS
PAPERA/KARTOIA KG
HONDAKIN ARRISKUTSUEN GARRAIOA (KG)

2018

(*) Emisioak kalkulatzeko, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen erregairako emandako konbertsio-faktoreak erabili dira.
• Emisio-faktorea: 2,520 kgCO2e/litro (2017ko datua).
• Emisio-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Emisioen intentsitatea: Batez besteko Plantilla da hartutako jarduera-unitatea. KJ/gela.
• 2018ko batez besteko plantilla IMQ Prebentzio-en: 260,14.

Aurrerapenak jasangarritasunean

EFLUENTEAK ETA HONDAKINAK
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GASOLIO KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (L./Pertsona)

(1) Barne-estimazioa, kilometroen datuaren arabera, negozio-arrazoiaren eta 100 kilometro bakoitzeko 6,5 litro gasolioko batez besteko kontsumoarekin.
(*) Energia-intentsitatea: Hartutako jarduera-unitatea= KWh pertsona bakoitzeko(Batez besteko plantilla).
2018ko batez besteko plantilla IMQ Prebentzioan: 260,14.

HONDAKINEN KUDEAKETA

2017

ELEKTRIZITATE KONTSUMOAREN ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/Pertsona)
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Ingurumen-kudeaketa Igurcon
MATERIALEN KONTSUMOA

ENERGIA-KONTSUMOA

Gaur egun duen Plan Estrategikoaren barruan, ingurumena kudeatzeko sistema bat garatzea aurreikusten du Igurcok, bere jardun-esparru osoan materialen kontsumoarekin lotutako alderdiak jasoko
dituena.

Energia-kontsumoa murriztera bideratutako hainbat
neurri ezarri ditu Igurcok; horrela, instalazioetan dauden elementuak aldatu ditu, eraginkorragoak diren beste batzuk jartzeko (led argiak, zelula fotoelektrikoak…).
Horri esker, % 3,9 murriztu du energia-kontsumoa, eta
are handiagoa da argindar-aurrezpena, % 5,96koa.

2017

2018

ENERGIA KONTSUMOA		
ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDE BARRUAN
ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOA (KWH)
GAS ENERGIA KONTSUMOA M

3

ENERGIA KONTSUMOA ERAKUNDETIK KANPO

2.690.704

2.530.293

430.680

419.075

EZ DA ESANGURATSUA.
EZ DAGO NEURKETARIK

EZ DA ESANGURATSUA.
EZ DAGO NEURKETARIK

ENERGIA INTENTSITATEA
ELEKTRIZITATE KONTSUMO ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/Egoitza bakoitzeko)

8,86

8,07

15,18

14,31

ELEKTRIZITATE ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%5,96

GAS NATURAL ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA		

-%2,69

GAS KONTSUMO ENERGIA INTENTSITATEA (KWH/ Egoitza bakoitzeko)
ERAKUNDE BARRUKO ENERGIA KONTSUMOAREN MURRIZKETA

EMISIOEN KUDEAKETA

UR ERAUZKETA ITURRI BITARTEZ
UR ERAUZKETAK NABARMEN ERAGINDAKO UR ITURRIAK
UR BIRZIKLATUA ETA BERRERABILIA

53.653M

56.724M

GASOLIO KONTSUMOAREKIN ERLAZIONATUTAKO
GEI ISURKETA ZUZENAK TN CO2AN (1. Alkantzea)

% 4,15 murriztu ditu atmosferarako CO2 emisioak Igurcok.

935,97

910,75

753,4

708,5

5,4

5,3

GEI ISURKETEN MURRIZKETA		

-%4,15

ENERGIA ELEKTRIKOAREN ERABILERAREN ONDORIOZKO
GEI ISURKETA EZ-ZUZENAK (2. Alkantzea) TN CO2
GEI ISURKETA ZUZENEN ETA EZ-ZUZENEN ISURKETEN
INTENTSITATEA (KG CO2 egoitza bakoitzeko)

(*) E misioak kalkulatzeko, Nekazaritza eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak ibilgailuen
erregairako emandako konbertsio-faktoreak erabili dira.
• Emisio-faktorea: 0.28 kgCO2e/kwh argindar-kontsumorako (Iberdrola SAren 2017ko datua).
• Emisio-faktorea: 0,203 kgCO2e/kwh gas naturalaren kontsumorako (2017ko datua).
• 10,7056 kWh/m3 konbertsio-faktorea gas naturalerako.

3

EZ DAGO ERREGISTRATUTA EZ DAGO ERREGISTRATUTA
EZ DA KONTSUMITZEN

2018

CO2 ISURKETAK		

Nahiz eta IGURCOren jarduerak ez duen ingurumenean
inpaktu esanguratsurik, argindar-kontsumoagatik (Irismena: 2), eta zentroetako galdaren funtzionamenduagatik (Irismena: 1) sortutako CO2 emisioen urteko estimazioa egin da.

UR KONTSUMOA
3

2017

EZ DA KONTSUMITZEN
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Igurcok kudeatzen du Foruako zentroaren jarduera, eta
Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren barruan dago zentro
hori. Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako
zerbitzu sozio-sanitarioak eskaintzen ditu. 1.650 metro koadroko azalera du, Forua-Gernika udalerriko erdigunean dago eta, zentroaren jarduera eta dimentsioa
kontuan izanda, uste dugu ez duela inpaktu esanguratsurik zonako habitatean.

Aurrerapenak jasangarritasunean

2018ko Iraunkortasun Memoria

BIODIBERTSITATEAREN KUDEAKETA
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Eranskinak

I. Irismena
IMQ Taldea osatzen duten sozietateak hartzen ditu
memoria honek; “Sozietatearen Egitura” deritzon atalean erakusten dira sozietateok.
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II. TAULA - DIMENTSIO SOZIALAREKIN LOTUTAKO
PERIMETROA OSATZEN DUTEN ENPRESAK

TALDEA

TALDEA

PREBENTZIOA

GRUPO IGUALMEQUISA S.A

GRUPO IGUALMEQUISA S.A.

IMQ PREVENCIÓN, S.L.U.

ASEGURUAK

ASEGURUAK

ZERBITZU OROKORRAK

IMQ S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

IMQ S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVANCES MÉDICOS, S.A.

IGURCO
IGURCO GESTIÓN S.L.
IGURCO CENTROS GERONTOLÓGICOS S.L.U.
IGURCO RESIDENCIAS SOCIO SANITARIAS S.L.U.
ORÚE XXI S.L
RESIDENCIA ORÚE S.L.U.

KLINIKA
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN S.A.

PREBENTZIOA
DIVISIÓN DE PREVENCIÓN IMQ S.L..U.

IMQ DENTAL S.A.U.
IMQ DENTAL BIZKAIA S.L.

IGURCO

CENTRO DE REHABILITACIÓN
Y MEDICINA DEPORTIVA S.L.U.

IGURCO GESTIÓN S.L.

IGUALATORIO DE BILBAO AGENCIA
DE SEGUROS S.A.U.

IGURCO RESIDENCIAS SOCIO-SANITARIAS S.L.

CENTRO MÉDICO ZURRIOLA S.L.U.
AUXILIAR DE SERVICIOS MÉDICOS S.A.U.

IGURCO CENTROS GERONTOLÓGICOS S.L.U.
ORÚE XXI, S.L.
RESIDENCIA ORÚE, S.L.U.

CONSULTORIOS MÉDICOS
DEL IMQ BIZKAIA S.L.U.

KLINIKAK
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN S.A.
UNIDAD DE MEDICINA DE URGENCIAS IMQ, S.L.U.
INSTITUTO ONCOLÓGICO IMQ BILBAO, S.L.U.

Bestalde, eta alderdi sozialei eta langileen gaiari dagokionez, 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
plantillaren % 90 baino gehiago hartzen dutela. Sozietate horiek, nolanahi ere, IMQ Taldea osatzen duten 6
dibisioak ordezkatzen dituzte.
Datozen urteotan handitzen joango da definitutako
irismena.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL
DE BILBAO S.L. (IMIBI)
TRAUMATOLOGÍA DAM S.L.
CVSS RADIOLOGÍA CLÍNICA, S.A.

Azkenik, agiri honen eremu geografikoa IMQ Taldearen
jardun-esparruarekin bat dator, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoa hartzen du.

Eranskinak
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Hala ere, eta IMQ Taldearen sozietate-perimetroaren
analisi sakona egin ondoren, eta finantza arlokoa ez
den informazioari buruzko Legeak eskatzen dituen informazio-esparru ezberdinetan osatzen duten sozietateetako bakoitzaren garrantzia kontuan izanda, funtsezko KPIen eta I. Taulan adierazten diren sozietateen
beste adierazle kuantitatibo batzuk aurkezten dira;
jarraian aurkezten dira (i) ingurumenari buruzkoak, (ii)
giza eskubideei buruzkoak, (iii) ustelkeriari eta eroskeriari buruzkoak, eta (iv) gizarteari buruzkoak, uste dugulako sozietate horien inguruko informazioak nahiko
ondo islatzen dituela IMQ Taldearen jarduera ezberdinak. Hain zuzen ere, Taldearen fakturazio-zifraren % 85
inguru hartzen dute sozietate horiek, eta aktiboen %
70. Sociedad de Medicos del IMQ SA, Sociedad de Promocion de Empresas del IMQ SAU eta Sociedad Inmobiliaria del IMQ SA taldeko sozietateek taldeko aktibo
gehigarrien % 25 inguru hartzen dute. Hala ere, ez da
hiru sozietate horiei buruzko informaziorik eskaintzen,
aipatutako esparruetan garrantzirik ez dutela uste dugulako. Sociedad Inmobiliaria del IMQ SA da, Clinica
Vicente San Sebastian SA sozietateak bere jarduera gehiena garatzen duen aktiboaren jabea; sozietate
horri buruzko informazioa bai, eskaintzen da esparru
ezberdinetan. Dagokion errentamendu-kontratua dago
sozietate bion artean.

I. TAULA - JASANGARRITASUN
MEMORIAREN PERIMETROA OSATZEN
DUTEN ENPRESAK
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II. Printzipioak
2018ko jasangarritasun memoriaren kalitatea eta edukia zehazteko printzipioak:

Interes-taldeen parte-hartzea
IMQ Taldeak identifikatuta ditu bere interes-taldeak, eta aldizkako elkarrizketa izaten du haiekin, beren nahiei eta
interesei erantzuna emateko; gainera, haien ahotsa eta iritziak entzuteko mekanismoak ezarri ditu, bai eta interes-taldeon parte-hartzea bultzatzeko ere, inkesten, focus group direlakoen eta entzute-sistemen bitartez, eta arreta eskaini
eta gorabeherak kudeatzen ditu, aurrez aurreko, telefono eta posta elektroniko bidezko kanalen eta kanal digitalen
bitartez.

Jasangarritasun-testuinguru estrategikoa
IMQ Taldeak, ahal duen heinean, bere ekarpena egiten dio tokiko eta eskualdeko garapen ekonomikoari, sozialari eta
ingurumen-garapenari; komunitatearekiko harremanean inpaktu positiboak sortzen saiatzen da, hala nola BPGari
egiten dion ekarpenari, enpleguari, fiskalitateari, osasun-sistemaren iraunkortasunari eta osasunaren, kirolaren, gizartearen eta solidaritatearen alorretako ekimen kolektiboekiko konpromisoari dagokienez.

Argitasuna, zehaztasuna eta zorroztasuna
Modu sistematiko, xehatu eta ulergarrian azaltzen da Memoria honen informazioa; aurkibide orokorra du, memoria
errazago irakurtzeko aukera ematen duena, bai eta GRI adierazleen aurkibide globala ere, dagozkien orrialdeetan aurkezten diren datu kualitatibo zein kuantitatiboak eskuratzea eta aurkitzea ahalbideratzen duena.

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

Fidagarritasuna
Urteko memoria honetan jasotzen den informazioa erakundeak 2018ko ekitaldian egindako jarduerei dagokie eta,
horien kalitatea eta egokitasuna ezartzeko aztertuak izan daitezen bildu, analizatu eta aurkezten dira. Datuen jatorria
anitza da: kontuan hartu diren alor eta sozietateen ekarpena eta jarduera; Plan Estrategikoaren jarraipenari euskarria
ematen dion informazio-sistema (Midenet); eta negozio-unitate bakoitzeko kalkulatutako KPIak eta jardun-adierazleak. Ondoren, kanpoko organismo batek egiaztatzen ditu, AENOR Normalizaziorako eta Ziurtapenerako Espainiako
Elkarteak, eta IMQ Taldearen Zuzendaritza Batzordeak eta Administrazio Kontseiluak onesten ditu.

Zehaztasuna
Urtero egiten da txostena, eta ekitaldi bakoitzeko jardun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumen-jardunaren informazio egonkortu zehatza jasotzen du.

Kontaktu-gunea
Gure webgune korporatiboaren Prentsa-aretoan eta Mundu Itunaren Espainiako Sarearen webgunean daude IMQ Taldearen urteko memoriak, interesa duen edozeinen eskura:

https://www.imq.es
http://www.pactomundial.org/informes-de-progreso
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Alderagarritasuna

comunicacion@imq.es

IMQ Taldearen interes-taldeek denborarekin gertatu diren aldaketak azter ditzakete, Txostenean jasotzen diren datu
kuantitatiboak aurreko urtekoekin batera aurkezten baitira; horrela, jardueraren garapenean gertatu diren aldaketak
aztertu eta alderatu daitezke.
Eranskinak
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Informazio gehiagorako:
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III.- 11/2018 Legearen eta GRI-ren arteko korrespondentzia indizea
GRI ESTANDARRA

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI ESTANDARRA

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 101: 2017ko OINARRIAK

GOBERNANTZA

EDUKI OROKORRAK

102-35

Ordainketa-politikak

109

GRI 102: 2017ko EDUKI OROKORRAK

102-36

Ordainsaria zehazteko prozesua

109

ERAKUNDEAREN PROFILA

102-38

Urteko guztizko konpentsazio-ratioa

109

102-39

Urteko guztizko konpentsazioaren
ehuneko igoeraren ratioa

109

102-41

Negoziazio kolektiboko akordioak

117

102-43

Interes-taldeen partaidetzarako
ikuspegia

16

Txostena GRI estandarrak beteta egin
den adierazpena

3

103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

74-97

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

74-97

102-1

Erakundearen izena

11

102-2

Jarduerak, markak, produktuak eta
zerbitzuak

30-47

102-3

Egoitzaren kokalekua

155

102-4

Eragiketen kokalekua

155

102-6

Zerbitzatzen dituen merkatuak

20,21

102-7

Erakundearen tamaina

20,21

102-8

Enplegatuei eta beste langile batzuei
buruzko informazioa

20, 70,105-125

Hornikuntza-katea

IMQren hornitzaileak Europako Ekonomia
Erkidegoan daude kokatuta 2018an.
Ez da egon hornikuntza-sarean inpaktu negatiboa
izan duen hornitzailerik.

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.

102-9

102-11

102-12

Kanpoko ekimenak

67

102-13

Elkarteetako afiliazioa

134-135

102-14

Erabakiak hartzeko ardura duten goimailako exekutiboen deklarazioa

4-7

102-15

Inpaktu, arrisku eta aukera nagusiak

58-59

INTERES-TALDEEN PARTE-HARTZEA

TXOSTENAK PRESTATZEKO JARDUNBIDEAK
102-54
GAI MATERIALAK
KALITATEA ETA BEZEROAREN
GOGOBETETASUNA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

GRI 416: Bezeroen osasuna eta segurtasuna
Igurco: Laguntza-zainketak protokoloan jasotzea eta
Orue Zentroan eskuratutako Pazientearen Segurtasun
Ziurtapena.

ESTRATEGIA
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416-1

102-16

Balioak, printzipioak, estandarrak eta
jokaera-arauak

61-63

102-17

Aholkularitza-mekanismoak eta kezka
etikoak

61-63

Produktu- eta zerbitzu-kategoriek
osasunean eta segurtasunean dituzten
inpaktuen ebaluazioa

Eranskinak
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ETIKA ETA INTEGRITATEA

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.
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GRI ESTANDARRA

416-2

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

Produktu- eta zerbitzu-kategorietan,
osasunean eta segurtasunean
gertatzen diren inpaktuekin lotutako
ez-betetze kasuak

Igurco: E(ICG) 2018ko urrian, egoitzen
auto-babeserako planean aldaketak egitea eskatu
ziguten, eta berehala egin genituen.
Igurco Residencias Socioanitarias erakundean
2018ko maiatzean hauteman zen Autobabeserako
Plana ez genuela eguneratuta Eusko Jaurlaritzaren
aurrean. Ondorioz BFAren aldetik ohartarazpena
jaso genuen, eta hori Autobabeserako Plan berria
eginez zuzendu zen.

NEGOZIO-AUKERA BERRIAK

GRI ESTANDARRA

201-4

103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

14-15

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

14-15

ERALDAKETA DIGITALA
203-2

GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia
103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

90-93

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

90-93

HAZKUNDE ERRENTAGARRIA ETA JASANGARRIA

ENPRESA-ETIKA

GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

Inbertsioak azpiegituretan eta
lagundutako zerbitzuak

Bezeroari dagokionez, 2.4 milioi euroko inbertsioa
egin zen 2018an; horietatik 1,9 milioi euro aplikazio
informatikoetan eta teknologian inbertitu dira.

Zeharkako inpaktu ekonomiko
garrantzitsuak

IMQ Taldeak, Garapenari laguntzen kapituluan
aipatutako inpaktu ekonomikoez gain, zeharkako
beste inpaktu 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 lotutako ekimen
eta ekintzen antolakuntzan parte hartzen da.
-Dagozkion betebehar fiskalak betetzen ditu, bere
jarduera garatzen duen lurraldeetan. Era horretan,
zerbitzu publikoak mantentzen eta Gizartearen
aurrerapenean laguntzen du. -Osakidetzari
aurrezpena dakarkio.

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

20, 69-73

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

61, 62

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

20, 69-73

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

61-62

Ustelkeriarekin lotutako arriskuetarako
ebaluatutako eragiketak

61-63

201-2

GRI 205: Ustelkeriaren aurka

Klima-aldaketaren ondoriozko inplikazio
finantzarioak eta beste arrisku eta
aukera batzuk

IMQ Taldeak, dituen jardueren ezaugarriak
direla eta, ingurumen-inpaktu oso txikia du bere
ingurunean. Beraz, bere jarduerek ez diote
horrekin lotutako inbertsio edo gastu handirik
eskatzen. Ez dago Taldearen jarduerarako arriskurik
klima-aldaketaren ondorioz. Aurrerapenak
ingurumen-jasangarritasunean atala.

205-1

Eranskinak
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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.

103-1

GRI 201: Jardun ekonomikoa

160

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI 203: Zeharkako inpaktu ekonomikoak
203-1

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia

EDUKIAK

161

GRI ESTANDARRA

205-2

205-3

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

GRI ESTANDARRA
GRI 303: Ura

Ustelkeriaren aurkako politikei eta
prozedurei buruzko komunikazioa eta
trebakuntza

IMQ Taldeak arauak betetzeari buruzko hastapeneko
eta oinarrizko trebakuntza eskaini die IMQ Aseguruak
eskumendeko langile guztiei (eta eskumendeko
horien mende daudenei). Aurreikusten da 2019an
hastea Taldeko gainerako langileentzako trebakuntza.
Ustelkeria eta eroskeria prebenitzeko neurriei
dagokienez, behin politikak onartzen direnean –
prestatze-fasean daude–, dagokion prestakuntza
eskainiko da. Ekitaldian higiezinekin eta sozietateekin
lotuta egindako eragiketetan, kapitalak zuritzea eta
terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko apirilaren
28ko 10/2010 Legean aurreikusten dena kontuan
izan dute Taldeak eta haren aholkulariek. Horrez
gain, definitzeko prozesuan daude trafiko arruntaren
jarduerei dagozkien berariazko neurriak.

Baieztatutako ustelkeria kasuak eta
hartutako neurriak

Ez da batere ustelkeria eta eroskeria kasurik
antzeman sozietateetan. Ondorioz, ez da egon
neurririk hartu beharrik.

INGURUMENA
GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

303-1

Iturriko ur-hartzea

138-151

303-2

Ura hartzeagatik kalte nabarmena jasan
duten ur-iturriak

138-151

303-3

Birziklatutako eta erabilitako ura

138-151

304-1

Babestutako eremuen edo, eremu
horietatik kanpo egon arren,
biodibertsitaterako balio handiko eremuen
barruan edo horietatik hurbil ditugun
operazio-zentroak, jabetzan edo errentan,
edo erakundeak kudeatzen dituenak

IMQ taldeak ez du jabetzarik bioaniztasun
aberatseko lurretan, eta 2018an ez da
bioaniztasunarekiko inpakturik erregistratu,
ez babestutako eremuetan, ez ondare unibertsaleko
edo biosferako erreserbetan.
Salbuespena - Forua zentroa. 151. or.

304-2

Jarduerek, produktuek eta zerbitzuek
biodibertsitatean dituzten inpaktu
garrantzitsuak

0

304-3

Babestutako edo berroneratutako
habitatak

151

305-1

Berotegi-efektuko Gasen zuzeneko
emisioak (Irismena: 1)

138-151

GRI 304: Biodibertsitatea

GRI 305: Emisioak

103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren osagaiak

138-151

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

138-151

305-2

Berotegi-efektuko Gasen zeharkako
emisioak, energia sortzerakoan
gertatzen direnak (Irismena: 2)

138-151

301-1

Erabilitako materialak, pisuaren eta
bolumenaren arabera

138-151

305-3

Berotegi-efektuko Gasen zeharkako
beste emisio batzuk (Irismena:3)

138-151

301-2

Sargai birziklatuak

138-151

305-4

138-151

301-3

Produktu berrerabiliak eta ontziratzematerialak

Berotegi-efektuko Gasen emisioen
intentsitatea

138-151

305-5

Berotegi-efektuko Gasen emisioen
murriztapena

138-151

302-1

Energia-kontsumoa erakunde barruan

138-151

305-6

Ozono-geruza agortzen duten
substantzien emisioa (OAS)

Ez zaio aplikatzen IMQ Taldearen jarduerari

302-2

Energia-kontsumoa erakundetik kanpo

138-151
305-7

Nitrogeno-oxidoak (NOx), sufre-oxidoak
(SOx) eta airerako beste emisio
garrantzitsu batzuk

Ez zaio aplikatzen IMQ Taldearen jarduerari

Hondakinak, motaren eta ezabatzemetodoaren arabera

138-151

GRI 301: Materialak

162

302-3

Energia-intentsitatea

138-151

302-4

Energia-kontsumoaren murriztapena

138-151

Produktu eta zerbitzuen energiaeskakizunen murriztapena

IMQ Taldeak eraginkortasuna sustatzen du,
jardueren, instalazioen, produktuen eta zerbitzuen
ingurumen-inpaktuak modu progresiboan murriztuz.
Produktuei dagokienez, ez da aplikatzen; IMQ
Taldeak ez du produkturik fabrikatzen.

302-5

GRI 306: Efluenteak eta hondakinak
306-2

Eranskinak
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GRI 302: Energia

163

GRI ESTANDARRA
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306-5

Ur-isuriek edo/eta isurketek kaltetutako
ur-gorputzak

0

GRI 307: Ingurumen-araudia betetzea

307-1

Ingurumen-legeria eta -araudia ez betetzea

GRI 308: Hornitzaileen ingurumen-ebaluazioa
308-1

308-2

0
0

Ingurumen-irizpideen araberako
ebaluazio- eta hautapen-iragazkiak
gainditu dituzten hornitzaile berriak

138-151

Ingurumen-inpaktu negatiboak
hornikuntza-katean, eta hartutako
neurriak

2018an ez da ingurumen-inpakturik antzeman
hornikuntza-katean

GRI ESTANDARRA

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

405-1

Aniztasuna gobernu-organoetan eta
langileen artean

106-107

405-2

Gizonekiko, emakumeen oinarrizko
soldataren eta ordainsariaren ratioa

167

Diskriminazio kasuak eta abian jarritako
ekintza zuzentzaileak

2018. urteko ekitaldian zehar ez da jaso –
Taldeko profesionalen eskura jarritako kanalaren
bitartez– laneko diskriminazioarekin eta
aukera-berdintasunarekin lotutako komunikaziorik.

Elkartzeko eta negoziazio kolektiborako
askatasunerako eskubideak arriskuan
jar ditzaketen eragiketak eta
hornitzaileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2018an
beren jarduera garatzen duten ingurune
geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka
adierazgarririk.

Haurrak lanean izateko arrisku
adierazgarria izan ditzaketen operazioak
eta hornitzaileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2018an
beren jarduera garatzen duten ingurune
geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka
adierazgarririk.

Nahitaezko edo halabeharrezko laneko
kasuak izateko arrisku adierazgarria
izan ditzaketen operazioak eta
hornitzaileak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2018an
beren jarduera garatzen duten ingurune
geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka
adierazgarririk.

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.

Herri indigenen eskubideen urraketen
kasuak

IMQ Taldea osatzen duten sozietateek 2018an
beren jarduera garatzen duten ingurune
geografikoan ez dago alderdi horiei buruzko kezka
adierazgarririk.

Giza eskubideekiko inpaktuaren
azterketak edo ebaluazioak egin behar
zaizkien operazioak

2018an zehar, ez da identifikatu IMQ Taldean
giza eskubideekiko inpaktua aztertu edo ebaluatu
beharra duen operaziorik.

GRI 405: Aniztasuna eta aukera-berdintasuna

GRI 406: Diskriminaziorik eza
406-1
GRI 407: Elkartzeko eta negoziatzeko askatasuna
407-1

LAN-JARDUNBIDEAK ETA LAN DUINA
GRI 408: Haurren lana

GRI 103: Kudeaketa ikuspegia
103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

105-120

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

105-120

Langileen kontratazio berriak, eta
langileen txandakatzea

111

GRI 401: Enplegua
401-1

GRI 410: Segurtasunaren alorreko jardunbideak
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403-2

Ezbehar-motak eta ezbeharren
maiztasun-tasak, gaixotasun
profesionalak, galdutako egunak,
absentismoa eta lan-ezbeharragatiko
edo gaixotasun profesionalagatiko
heriotza kopurua

113, 115, 116

Beren jarduerarekin lotutako gaixotasunak
izateko arriskua handia duten langileak

115

117

410-1
GRI 411: Herri indigenen eskubideak
411-1

GRI 404: Trebakuntza eta irakaskuntza

GRI 412: Giza eskubideen ebaluazioa
412-1

Enplegatu bakoitzeko urteko batez
besteko trebakuntza-orduak

119

Eranskinak
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403-1

Langileen ordezkaritza osasunari eta
segurtasunari buruzko langile-enpresa
batzorde formaletan

404-1

GRI 409: Nahitaezko edo halabeharrezko lana
409-1

GRI 403: Laneko osasuna eta segurtasuna. Lanaren antolamendua

403-3

408-1

165

GRI ESTANDARRA

412-2

412-3

EDUKIAK

ORRIALDEA / ERANTZUN ZUZENA

Langileak giza eskubideekin lotutako
politika edo prozeduretan trebatzea

Arauak aurretik betetzeari buruzko oinarrizko
trebakuntza-ikastaroa eskaini zitzaien IMQ
Aseguruetako eta haren mendeko sozietateetako
langile guztiei. 2019ko ekitaldian Taldeko gainerako
sozietateetako langileei eskaintzea aurreikusten
da. Taldeko langile guztien artean giza eskubideen
inguruko ezagutza pixkanaka bultzatzen joatea nahi
du IMQ Taldeak, uste baitu langile guztiak inplikatu
behar direla arauak betetzean, horien zabalkundean
eta horri dagokionez gertatzen den edozein
ez-betetzeren salaketan, eta talde osoa dela giza
eskubideekiko errespetuaren erantzule. Horretarako,
hainbat ekintza plan jarriko da abian Taldean.

Giza eskubideei buruzko klausulak
dituzten edo giza eskubideen
ebaluazioa egiteko betebeharra duten
inbertsio-akordioak eta -kontratuak

2018an ez da inbertsio nabarmenik egin IMQ
Taldean. Hala ere, IMQ Taldeak jarduten duen
ingurune geografikoa dela eta, egiten diren
inbertsioak giza eskubideekiko errespetuzko
irizpideen arabera egiten direla uste da; ez dago
eskubideon babesaren aurkako barne- edo
kanpo-jarduketarik egon denik esateko frogarik.

JARDUN SOZIALA

103-1

Gai materialaren eta horren
estalduraren azalpena

17

103-2

Kudeaketa-ikuspegia eta horren
osagaiak

126-135

103-3

Kudeaketa-ikuspegiaren ebaluazioa

126-135

GRI 413: Tokiko komunitateak
413-1

Tokiko komunitatearen partaidetza
duten eragiketak, inpaktuaren
ebaluazioak eta garapen-programak

126-135

413-2

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

126-135

Ez dira banakatu ordainsariak adin-tarteka, enplegatuen
ordainsarien irizpideak kategoria profesionalaren, lanpos-

Irizpide sozialen araberako ebaluazioeta hautapen-iragazkiak gainditu
dituzten hornitzaile berriak

tuaren arduren eta gaitasunen arabera ezartzen baitira.
Adina ez da ordainsariak zehazteko faktore material bat.
Informazio honetan ez da erabiltzen 6/2019 Errege Legedekretuak jasotzen duen “balio bereko lana” kontzeptua.
Lege horretan, “balio bereko lantzat” jotzen dira (i) esleitutako eginkizunen edo lanen izaera, (ii) lanerako exijitutako
hezkuntza-, lanbide- edo trebakuntza-baldintzak, (iii) jardunarekin zorrozki lotutako faktoreak eta (iv) jarduera horien
lan-baldintzak errealitate baliokidean gauzatzen direnak.

OINARRIZKO SOLDATAREN ZERRENDA KATEGORIA PROFESIONAL
BAKOITZEAN GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEAN			

2017

2018

ZUZENDARITZA TALDEKO KIDEAK			

%25

%23

BURUZAGIAK /TARTEKO AGINTARIAK			

%6

%15

TEKNIKARIAK 			

%18

%13

ADMINISTRARIAK			

%29

%21

BESTE PROFESIONAL BATZUK			

%2

%1

GUZTIRA			

%26

%25

ZUZENDARITZA BATZORDEA			

%81

%87

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO TALDEA ADMINISTRAZIO KONTSEILUA			

-%2

-%6

OINARRIZKO SOLDATAREN ETA ORDAINKETAREN RATIOA EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEAN

ZUZENDARITZA BATZORDEKO TALDEA

			2017			2018
		
GIZONA EMAKUMEA
GIZONA EMAKUMEA
BATEZ BESTEKO ORDAINKETAK

126-135

ZUZENDARITZA BATZORDEKO TALDEA

ZUZENDARITZA TALDEKO KIDEAK

98.028

78.653

107.510

87.102

BURUZAGIAK /TARTEKO AGINTARIAK

52.014

48.908

56.746

49.279

TEKNIKARIAK

38.183

32.280

37.219

32.910

ADMINISTRARIAK

33.021

25.515

31.576

26.287

BESTE PROFESIONAL BATZUK

22.436

21.962

22.365

22.036

GUZTIRA

35.873

28.516

36.165

28.995

201.747

111.325

210.916

112.584

19.558

19.900

20.594

22.000

ZUZENDARITZA BATZORDEA

ADMINISTRAZIO KONTSEILUKO TALDEA ADMINISTRAZIO KONTSEILUA
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Urteko soldata finkoa hartu da kontuan ratioa kalkulatzeko; ez dira kontuan izan irabazi sozialak, gaietan egindako
ordainketak eta ekoizpenari lotutako pizgarriak.

TALDEA OSORIK

GRI 414: Hornitzaileen gizarte ebaluazioa

166

Hurrengo taulan gizonek eta emakumeek jasotako soldataren batez bestekoa alderatzen dira, kategoria profesional bakoitzean.

TALDEA OSORIK

GRI 103: Kudeaketa-ikuspegia

414-1

IV.- Oinarrizko soldata eta ordainsaria, sexuaren arabera

167
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