
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.03.06 Ospitale oheak 100.000 biztanleko. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim: 4.03. OSASUNA 

3 Helburua Ospitaleko ohe kopuruak osasunaren arretarako gaitasunei buruzko informazioa ematen du, hau da, ospitalek tratatu 
ditzaketen pazienteen gehieneko kopuruari buruzkoa. Beraz, adierazle honen bidez osasun-zerbitzuaren kalitateari 
buruzko informazioa lortzen dugu; izan ere, ospitaletan pazienteak artatzeko dauden baliabide fisikoen artean ohe-
kopurua funtsezko datua da. 

4 Definizioa Jardunean dauden ospitale oheak 100.000 biztanleko. 

5.a Kalkulatzeko formula 

 
5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

Ohea: Ospitaleratutako gaixoak etengabe zaintzeko oheak dira.Ohetzat hartzen dira inkubagailu finkoak eta 
sehaskak ere, jaioberri normalak zaintzeko direnak izan ezik.Ondoren zehazten diren oheak ez dira 
sartzen:Larrialdietako behaketetarakoak, gaixoen laguntzaileenak eta gehigarriak, zentroko langileek 
erabilitakoak,eguneko ospitale-eginkizunetarako, azterketa berezietarako, anestesiaurreko indukzioetarako, 
dialisirako etab. soilik erabiltzen direnak. 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren batean - 

7.c Hala badagokio: -Laginketa-
errorea 

- 

7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea 100.000 biztanleko oheak 

9 Informazio-iturria(k)  



9.a Informazio-iturrien identifikazioa Eustat 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa… 

Zenbakitzailea erroldakoa (ospitale oheak) eta izendatzailea erroldakoa (zenbatetsitako biztanleria). 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; aurreratutako 
balioa; behin betiko balioa; 
proiektatutako balioa; serie-
haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturrietarako esteka(k) https://eu.eustat.eus/elementos/ele0006800/ti_camas-hospitalarias-por-100000-habitantes/tbl0006828_e.html 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

- 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, posta 
elektronikoa 

- 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 1: 
izena, abizenak, telefonoa, posta 
elektronikoa 

- 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 2: 
izena, abizenak, telefonoa, posta 
elektronikoa 

- 

12 Biztanleria-eremua Ospitale publiko eta pribatuak 

13 Seriearen denbora-estaldura 2000-2018 

14 Maiztasuna Urtean behin l 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua) 

2021/01/02 

16 Hedadura geografikoa EAE 

17 Fitxaren azken eguneratze-data 2021/11/03 

18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) PX; CSV; XLSX; HTML 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Arreta espezializatuaren inkesta. Eustat 

19.b Sarbide mugatua Ez 

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0006800/ti_camas-hospitalarias-por-100000-habitantes/tbl0006828_e.html


19.c WEBGUNEA https://eu.eustat.eus/elementos/ele0006800/ti_camas-hospitalarias-por-100000-habitantes/tbl0006828_e.html 

19.d Paperezko argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen- eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  

 

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0006800/ti_camas-hospitalarias-por-100000-habitantes/tbl0006828_e.html

