
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.03.42 Ospitaleko batez besteko egonaldia. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.03. OSASUNA 

3 Helburua Ospitaleko batez besteko egonaldia hainbat faktoreren mende dago, hala nola aldaketa demografikoak 
(biztanleriaren zahartzeak ospitale-zerbitzuen eskaria handitzen du), ospitaleko arretaren iraupenari, eguneko 
arretari eta arreta anbulatorioari eragiten dieten praktiketako eta teknologietako aldaketak. (Eurostat) 

4 Definizioa Paziente bat ospitalean sartzen denetik ospitaleko alta jasotzen duen arte igarotako denbora, etxera itzultzen 
delako, beste laguntza-zentro batera joaten delako, heriotzagatik edo borondatezko altagatik. 

5.a Kalkulatzeko formula 

 
5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

Ospitaleratzea: Aintzat hartzen dira alta hartu duten pazienteak; alegia, horiek zeinek, ospitalean sartu eta 
dagokien behaketa edo tratamendua jaso ondoren, ospitalea uzten duten sendaketagatik, heriotzagatik edo beste 
zio batzuengatik. 

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 Egunak  

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Eustat 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hospital_discharges_and_length_of_stay_statistics&oldid=561104#Average_length_of_hospital_stay_for_in-patients


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

Erroldakoa 

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 Iturri(eta)rako esteka(k) https://eu.eustat.eus/elementos/ele0011000/ti_estancia-media/tbl0011000_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, helbide 
elektronikoa 

 

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

 

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

 

12 Biztanleria-eremua Akutuentzako eta egonaldi ertain eta luzeko ospitale publiko eta pribatuak 

13 Seriearen denbora-estaldura 2000-2017 

14 Aldizkakotasuna Urtean behin 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2020/01/02 
 

16 Hedadura geografikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2022/07/15 

18 Informazioa artxibatzea  

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

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Ospitaleetako erikortasun-estatistika. Eustat 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea https://eu.eustat.eus/elementos/ele0011000/ti_estancia-media/tbl0011000_e.html 

https://eu.eustat.eus/elementos/ele0011000/ti_estancia-media/tbl0011000_e.html
https://eu.eustat.eus/elementos/ele0011000/ti_estancia-media/tbl0011000_e.html


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

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  
 


