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Jaun-andreak.  
 

Niretzat plazerra da Nafarroako Parlamentuaren Osasun Batzorde honetan agertzea. 

Atsegin handiz etorri naiz. Demokratikoki hautatutako ganberaren kontrolean jartzea 

betebeharra ez ezik, gobernatzeko erantzukizuna onartu dugunon konpromiso etikoa ere 

bada; nik, oraingoan, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentua zuzenduko dut.  

 

Jakina, lehen agerraldi honetan, gobernuak osasun-arloan legealdi honetarako dituen lan-

ildoak aurkeztea egokitzen zait, eta, horretarako, gidoi hau jarraituko dugu.  

 

Bistan denez, Parlamentuaren gehiengoa duten lau partiduk sinatutako Programa 

Akordioko puntuak bete behar dituzte ezarritako helburuek, lehenik eta behin. Baina, 

helburuak asmo handikoak izan arren, ez dugu nahi horrekin bakarrik konformatzerik eta 

ez gara horrekin konformatuko. Biztanleriak aldaketa eskatu zuen, eta hau aldaketaren 

gobernua izango da, hautestontzietan adierazi bezala, eta, helburuak bete nahi izateaz 

gain, osasun-kudeaketa ulertzeko beste modu bat erein behar dugu, denboran iraunkorra.  

 

Aplikatzeko asmoa dugun kudeaketa-estiloa bi hitzetan definitu beharko banu, elkarrizketa 

eta parte-hartze  erantzunkidea izango lirateke, Nafarroako osasun publikoa ahalik eta 

onena izan dadin dituen baliabideekin.  
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Egoeraren inguruko diagnostikoa  

Gai bat lehen aldiz jorratzerakoan, beharrezkoa da, medikuen hitzetan, egoerari buruzko 

diagnostikoa egitea. Diagnostiko horri esker jakin ahal izango dugu aurrean zer-nolako 

errealitatea dugun eta zeintzuk diren egon daitezkeen hutsuneak zuzentzeko beharrezko 

neurriak, era horretan, tratamendu egokia aplikatzearren.  

 

Nafarroako osasunak lehen postuetan egoten jarraitzen du herritarren balorazioaren 

arabera. Nafarroako osasuna ondo dago, baina, osasun-arloko segidako barometroek zein 

Osasun Publikoa Defendatzeko Elkarteen Federazioek egindako txostenek erakusten dute, 

oraindik ere onenetarikoa izan arren, iraganean zuen dudarik gabeko lidergoa galdu egin 

duela. Gero eta gehiago dira sistemarekin gustura ez dauden biztanleak. Beraz, 

norberaren atseginetik ihes egin eta zertan hobe daitekeen sakon aztertu behar da. 

Onenak garela pentsatzen badugu, une horretan bertan horrela pentsatzeagatik bakarrik, 

onenak izateari utziko diogu.  

 

Jabetza hartu ondoren, egoeraren azterketa egin zen; hau da, Nafarroako egungo osasun 

publikoaren indarguneak eta ahuleziak mahaigaineratu ziren. Zuzendaritza-taldea erabat 

ados agertu zen.  

 

Puntu indartsuen artean, honako hauek nabarmendu ziren:  

 

1. Herritarrek Nafarroako osasunaren inguruan duten iritzi positiboa.  

2. Profesionalen lana: desmotibazioa izan arren, haien kalitate teknikoa egiaztatua eta 

onartua da.  

3. Egitura, langileak eta per capita gastua (estatuko batez bestekoa baino handiagoa).  

Azken hau sektorearen indargune tradizionala izan da, baina, krisiak izugarri 

mehatxatu du.  

4. Osasun-arloko azpiegiturak.  

5. Profesionalen prestakuntza.  
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Ahuleziak aztertzerakoan, sektorean egitura-arazo tradizionalak identifikatu ditugu, eta, 

azken legealdian horiek hobetu ordez, erabat okertu egin dira. Gainera, gure ustez oso 

desegokia den kudeaketa-eredutik eratorritako arazo berriak gehitu zaizkie.  

 

1. Profesionala kudeatzaileengandik urrun eta baztertua sentitu da; soilik gastuaren 

kontrolatzaile bezala ikusi ditu. Hori dela-eta, profesionalek erakundekoak izatearen 

gaineko sentimendu handi bat galdu dute, eta, era horretan, kudeatzaileen eta 

langileen arteko distantzia nabarmen gehitu da.  

2. Zuzendaritza-eredua produkzioan eta gastuan oinarritu da eta ez osasun-arloko 

emaitzetan.  

3. Garapen profesionalaren aldeko apustua egiteko, langileen inguruko benetako 

politikarik ez da egon.  

4. Artatzeko eredu asistentzialista, gaixoaren premietara oso gutxi zuzendua.  

5. Laguntza-sistema zatitua eta gutxi koordinatua, gaixoari zuzentzen ez zaiona eta 

prozesuen emaitza orokorra alde batera uzten duena.  

6. Osasuna sustatzeko garapen-lan eskasa egin da.  

7. Informazio-sistemak, klinikoak zein kudeaketakoak, eskasak izan dira eta oso gutxi 

erabiliak.  

8. Horrez gain, itxarote-zerrendak, alderdi batzuetan, eskandaluzkoak izan dira. Esate 

baterako, uztailaren 31n, 51.704 gaixo zeuden lehen kontsultaren zain; duela lau 

urte, aldiz, 26.124 ziren. Hau da, ia bikoitza. Batez besteko itxaronaldia 54 egun 

naturalekoa izan da (2011n 27 egunekoa).  

 

Arazo horiek  guztiak sektorearen arazo tradizionalak dira, baina, bistan denez, pasa den 

legealdian, nabarmen okertu dira.  

 

Gainera, horiei guztiei beste batzuk gehitu zaizkie azken legealdian, eta horiek  “gobernuak 

berak sortuak” direla esan dezakegu: 
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1. Osasun-arloko helbururik ez izatea Osasunbidean. Helburu ekonomikoak lehenetsi 

dira, eta erakundearen egitekoa alde batera geratu da. 

2. Enpleguaren kalitatea nabarmen okertu da, eta horrek osasunean eragin du.  

3. Larrialdietan hutsuneak izatea, ospitalez kanpokoak nahiz ospitalekoak; beraz, 

beharrezkoa da eta premiazkoa egoera aztertu eta zuzentzeko dagozkion jarduerak 

hartzea.    

4. Zuzendaritza-taldearen ezegonkortasuna eta gatazkak.  

5. Behar adinako aurrekonturik ez izatea.  

6. Behar adinako inbertsiorik ez egitea; ondorioz, sistema izugarri deskapitalizatu da, 

eta amortizatutako ekipoak jartzeko beharrezko inbertsioak ere estali gabe geratu 

dira.  

7. Zerbitzuak pribatizatu dira, ekonomiari erabat begiratuta; ondorioz, zerbitzuaren 

kalitatea izugarri jaitsi da. Adibide gisa, Konplexuko ospitaleko sukaldeekin gertatu 

dena jarri besterik ez dago.  

8. Aurretiko plangintzarik gabeko proiektuak eta azpiegiturak; gainera, horietako batzuk 

beharrezkoak ez direnak edota garrantzi gehiegi emandakoak.  

 

SNS-Osasunbidearen eginkizuna 

Herritarrei osasun-arreta publikoa eta unibertsala ematea, kalitate ezin hobekoa 

osasunaren prebentzio nahiz sustapenean eta sendakuntzan eta errehabilitazioan, eta hori 

berdintasun, parte-hartze eta eraginkortasun printzipioei jarraiki.  

 

Legealdiaren helburua  

Datozen lau urteei begira, gure helburu nagusia da gaixoarengan oinarritutako osasun-

sistema iraunkorra lortzea, laguntzaren kalitate osoa eta osasun-arloko emaitzak 

bermatuko dituena.       
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Osasun-eremuan gauzak ondo egin nahi badira,  

 

� kalitate tekniko egokia bermatu behar da (KALITATE TEKNIKOA). 

� gaixoaren premiak asebete behar dira (ANTZEMANDAKO KALITATEA). 

� eta modu eraginkorrean egin behar da (ERAGINKORTASUNA).  

 

Helburu estrategikoak  

Hona hemen proposatu ditugun helburu estrategikoak:  

1. Asistentzia unibertsal egitea bermatzea, berdintasuna izatea, osasun-arloan dauden 

desberdintasunak murriztea eta herritarren osasun-eskubideak modu eraginkorrean 

garatzea.  

2. Prebentzioa, sektore arteko esku-hartze komunitarioa eta osasunaren sustapena 

sustatzea eta "norberaren zaintza" eta "politika guztietan osasuna" estrategiak 

bultzatzea.  

3. Gaixoarentzako zerbitzuak orientatzea; hots, itxarote-zerrendak murriztea eta 

prozesuak azkartu eta antzemandako kalitatea hobetzea.  

4. Osasun-arreta integratua eta kalitate tekniko altukoa bermatzea eta osasun-arloko 

emaitzak hobetzea.  

5. Lehen mailako Arreta eta osasun-estrategiak bultzatzea.  

6. Osasun-baliabideen erabileran, eraginkortasun klinikoa sustatzea.  

7. Behar adinako aurrekontua izatea sustatzea eta gastuaren kontrola eta aurrekontu-

esparrua betetzea bermatzea.  

8. Langileen inguruko politika proaktiboa garatzea, enpleguaren kalitatea eta 

asebetetze-maila hobetzearren eta garapen profesionala eta profesionaltasuna 

bultzatzeko helburuarekin.  

9. Prestakuntza, ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologiko arrazionala bultzatzea.  

10. Informazio-sistemak, emaitzen ebaluazioa eta kontuen ematea hobetzea.  

11. Zerbitzu publikoak defendatzea, sustatzea eta optimizatzea eta itundutako 

baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea bermatzea.  
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Osasunaren inguruan dugun ikuspegia  

Azken finean, erantzunkidetasunean oinarritutako osasun-proiektua eta proiektu 

profesionala bultzatu nahi dira, profesionalekin eta herritarren eta gaixoen talde sozialekin 

itun sendoa eginaz.  

 

Gure osasun-arloa honelakoa izatea nahi dugu:  

 

• Publikoa 

• Unibertsala  

• Berdintasuna garatzen duena  

• Prebentziozkoa eta sektore artekoa  

• Gaixoari eta herritarrei zuzendua  

• Integratua 

• Eraginkorra  

• Kalitatezkoa eta segurua  

• Iraunkorra 

• Parte-hartzailea (gaixoak, profesionalak, gizartea oro har)  

• Erantzunkidea  

 

1. Osasun publikoa eta unibertsala  

Laguntza orokortzea eta eskuratzerakoan berdintasuna izatea bermatuko ditugu.  

 

Osasuna eta herritarrak hartuko dugu abiapuntutzat, eta herritarren eskubideak ikuspegi 

aurrerakoiarekin bultzatuko ditugu. Herritarren eskubideek deklarazio-izaera bakarrik ez 

izateko sistemak eta berme-arauak garatuko ditugu, eta behar bezala betetzen direla 

egiaztatzeko programak ezarriko ditugu.  

 

Zerbitzu publikoak defendatu, sustatu eta optimizatuko ditugu. Konpromisoa hartzen dugu 

Administrazioak eskaintzen duen zerbitzurik ez pribatizatzeko eta ez kanporatzeko, 
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bereziki, premia-motaren bat edo egoera arazotsuren bat baloratzeko funtzioa duen 

zerbitzurik.  

 

Egun itundutako zerbitzuak publikotik emateko aukera aztertuko dugu. Egun pribatizatuta 

edo kanpora eramanda dauden zerbitzuen kudeaketa publikoa berreskuratzen 

ahaleginduko gara, aurrez analisi teknikoa, juridikoa eta ekonomikoa eginda, lehentasunen 

egutegiari jarraiki.  

 

2. Ekitatea bermatzen duen osasuna  

Sektore arteko esku-hartze komunitarioaren bitartez, determinatzaile sozialetan eragina 

izaten ahaleginduko gara, osasun-arloan desberdintasunak murrizte aldera.  

 

Era berean, beharrezkoa da osasun-zerbitzuak eskuratzeko lurralde-mailako 

desberdintasunak murriztea eta kontuan izatea urrunen aurkitzen diren edo iristea zaila 

gertatzen den landa-guneen zehaztasuna. Toki-erakundeen, profesionalen, sindikatuen eta 

elkarte profesionalen bitartez, Lehen mailako Arretaren erreforma jorratu nahi da, 

etengabea zein larrialdikoa.  

 

3. Prebentziozko eta sektore arteko osasuna  

Osasun-sistemak benetan eraginkorra izateko osasuna sustatzeko estrategiak hobetu 

behar dira, herritarrek erantzunkidetasuna har dezaten eta norberaren osasunaren 

zainketan modu aktiboan inplika daitezen.  

 

Kontseilari gisa, "osasuna Gobernuaren politika guztietan" sartzen saiatuko naiz, eta modu 

aktiboagoan inplikatuko naiz hezkuntza, kultura, gizarte, ingurumen, eta abarreko faktoreen 

aurrean esku hartzerakoan, biztanleriaren osasun-mailarako erabakigarriak baitira. 

Departamentu arteko politikak eta erkidegoko beste sektore eta agente batzuekin elkarlana 

egitea ezinbestekoa da.  
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Osasuna politika guztietan aipatzean, ezin ditugu alde batera utzi osasun publikoarekin 

nahiz lan-osasunarekin zerikusia duten alderdiak.   

 

Osasun publikoan prebentzioa lantzeko, esate baterako, honako hauen inguruko 

programak mantentzearen aldeko apustua egingo dugu: bularreko minbizia goiz 

detektatzeko programa, umetoki-lepoko minbiziarena, sortzetiko metabolopatiena eta 

jaioberriaren entzumen-galerarena, eta kolon eta ondesteko minbizia prebenitzeko 

programa erabat garatzen ahaleginduko gara.  

 

Prebentzioa eta osasunaren sustapena elkarrekin lotzen diren kontzeptuak dira. Osasun 

publikoaren arloan, beste jarduera-ildoetariko bat izango da norberaren zaintza, jarduera 

fisikoa eta zahartze aktiboa bultzatzea. Osasunaren sustapena eta esku-hartze 

komunitarioa gure legealdi berriaren nortasun-ezaugarrietariko batzuk izango dira, ezbairik 

gabe.  

 

Lan-osasunari dagokionean, Ekonomia Garapeneko Departamentuarekin batera, 

Nafarroako Lan Osasunaren III. Plana (2015-2020) berrikusiko da, lehentasunak ezarri eta 

beharrezko baliabideak egokitze aldera, lan-arriskuak prebenitzeko eta langileen lan eta 

osasun baldintzak hobetzeko asmoarekin.  

 

Bestalde, sektore publikoan lan egiten duten pertsonen kontingentziak argitaratzearen 

inplikazioei buruzko azterketa egingo da, kontuan izanik tartean harrapatutako agente 

guztiak; besteak beste, Lan Osasunaren Nafarroako Institutua eta Mutuak.  

 

4. Gaixoari eta herritarrei zuzenduriko osasuna  

Gaixoarengan oinarritutako osasun-sistema lortu behar da, sistema iraunkorra, 

erabakitzailea, berritzailea eta zerbitzua ematen dion gizarteari irekia.  
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Osasun-sistema publikoak gaixoei osasun-laguntza eskaintzeaz gain, modu proaktiboan 

jardun behar du erkidegoaren osasun-maila hobetzen laguntzearren. Hori dela-eta, 

osasun-sistemak gaixoengana ez ezik, herritar guztiengana ere zuzendu behar du.  

 

Aurrean adierazi bezala, osasunaren bizkarrezur ardatzetariko bat nahitaez izango da 

arreta osoa eskaintzea, kalitate osoa bilatzeko ahaleginarekin batera, eta horren funtsezko 

osagaia gaixoak antzemandako kalitatea izango da.  

 

Puntu honetara helduta, bereziki kezkatzen gaituzten arazoak landu behar dira. Hain zuzen 

ere, itxarote-zerrenden denborak murriztu beharra dauzkagu.  

 

Zer egingo dugu helburu hori lortzeko?  

 

Lehenik eta behin, egoerari buruzko diagnostiko xehatua egiten ari gara, itxarote-zerrendak 

gehitzeko eta bere horretan mantentzeko eragina izan duten faktore berriak 

identifikatzearren. Eta, bigarren, eskaintza eta eskaera orekatzera bideratutako lan 

koordinatua eta integrala egingo da, laguntza-maila ezberdinak tartean hartuko dituena.  

 

Itxarote-zerrendaren inguruan garatuko dugun ekintza-plan integralean hiru ildo estrategiko 

landuko ditugu: batetik, oharpen eta lehentasun klinikoaren irizpideak adosten 

ahaleginduko gara, eskaera arrazionalizatze aldera; bestetik, eskaintza optimizatzeko eta 

output-a hobetzeko lan egingo dugu, hutsuneak eta botila-lepoak identifikatu eta 

zuzenduaz; eta, azkenik, autoerregulaziorako mekanismoak garatuko ditugu, eskaintza eta 

eskaera orekatu ahal izatearren. Itxarote-zerrendan gainean esku-hartze osoa eginda 

bakarrik izan dira emaitza iraunkorrak.  

 

Eta, itxarote-zerrenden arazoa jorratzearekin batera, gaixoaren jabekuntza sustatzeko 

estrategia aktiboa garatu nahi da; ondorioz, arreta berezia eskainiko diogu gaixoari 

emandako informazioari, haren prozesuaren inguruan erabakiak hartzerakoan modu 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   10 | 22 

aktiboagoan parte hartzeko aukera izan dezan. Horrela, bada, informazioa hobetzeko 

plana garatuko dugu.  

 

Era berean, "Norberaren Osasun Karpeta" izenekoa landuko dugu; hau da, herritar 

bakoitzak web orrian izango duen tartea; horren bitartez, herritarrak aukera izango du bere 

informazio klinikora sartzeko, osasun-aholkuak jasotzeko, hitzorduak eta izapideak 

kudeatzeko eta medikuarekin edo erizainarekin urruneko sistemaren bidez kontsultak 

egiteko. 

 

Eskuragarritasun kulturalari ere behar bezalako arreta eskainiko diogu, herritarrei euskaraz 

zerbitzuak ahalik eta gehien eskainiaz; hori dela-eta, lehendabizi plantillaren inguruko 

diagnostikoa egingo dugu eta, ondoren, zirkuitu elebidunak abian jarriko ditugu.  

 

Gure beste lan-ildoetariko bat da, zerbitzuak gaixoengana orientatzeko beste adibide argia, 

sexu eta ugalketaren osasun-arloko prestazioak eskuratzeko aukera hobetzea. 

Haurdunaldiaren borondatezko etendura bermatuko da Osasunbidean. Halaber, 

Emakumea Artatzeko Zentroak eraldatuko dira, Familia Orientatzeko lehengo Zentroen 

eredura hurbilduaz, gizon zein emakumeentzat, sexu-orientaziorako, heziketa afektibo-

sexualerako, lan komunitariorako eta programa espezifikoetarako zentro integral gisa. Ildo 

horretan, gainera, pertsona guztientzat, sexu-orientazioa eta egoera zibila edozein izanda 

ere, ugalkortasun eta laguntza bidezko ugalketaren tratamenduak sistema publikoan 

jasotzea bermatzeko neurri eraginkorrak hartuko dira. 

 

5. Osasun/arreta integratua  

Legealdi honetan, arreta integratua eta kalitate tekniko altuko arreta bermatzeko eta 

osasun-emaitzak hobetzeko tinko egingo dugu lan.   

 

Osasun Laguntzako Zuzendaritza berriak egitura indartsua du orain, beti izan behar zuen 

bezala; beraz, sistema osoarentzat bakarra izango den Osasun Proiektua zuzendu eta 

bultzatuko du. Prozesu asistentzialak definitzeko, kudeatzeko eta koordinatzeko 
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zuzendaritza-lan handia egingo du; baita ere, kroniko, segurtasun, arreta sozio-sanitarioko 

estrategiak eta Nafarroako Osasun Planean ezarritako beste estrategia eta programak 

hedatzeko, Osasun Departamentuarekin eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan 

Osasunaren Institutuarekin batera.  

 

Osasun Proiektuaren barnean, egungo sistemaren zatiketa gaindituko duen arreta-eredua 

garatuko da, gaixoari eta osasun-helburuei gehiago bideratua.   

 

Prozesuak eta zerbitzuak berriz diseinatu beharrean aurkitzen gara, gaixoa oinarri hartuta, 

arretaren koordinazioa eta jarraipena hobetzeko, prozesua arintzeko, beharrezkoak ez 

diren joan-etorriak saihesteko, e.a. Horretarako, berriz, profesionalek zein gaixoek osasun-

proiektuetan definituriko organoetan eta batzordeetan parte hartzea sustatu behar dugu.  

 

Asistentzia integratzeko, gaixoari zuzendutako egitura berriak garatu behar dira; hori dela-

eta, Osasun Arlo Integratuak garatzearen aldeko apustua egin dugu, Ospitale Konplexuan 

arlo klinikoak bultzatzea eta diziplina anitzeko unitateak garatzea.  

 

Jakin badakigu osasun-arretako eredurik eraginkorrena diziplina anitzeko izaerako unitate 

funtzionalak garatzean oinarritzen dela, gaixoaren profil jakin baten premiak osorik estali 

eta eredu operatibo espezifikoak diseinatuko dituen arreta-sistema garatzeaz arduratzen 

baitira. Beraz, lehendik daudenak arautzearekin eta finkatzearekin batera, unitate berriak 

abian jarri edo ezarri nahi dira. Gutxienez, ondorengo unitateak izango ditugu:   

 

• Biriketako minbiziarena, kolon eta ondesteko minbiziarena, hepato-

pankreatikoarena, urologikoa, onkohematologikoa, ginekologikoa, familia-

minbiziarena eta haur-minbiziarena.  

• Titietako patologiaren unitatea. 

• Dementzia, parkinson eta bestelako ezohiko mugimenduak.  

• Gaixotasun neuromuskularrak.  

• Iktusa 
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• Diabetea. 

• Pluripatologiko larriak.  

• Min kroniko larria.  

 

Diziplina anitzeko unitate funtzional horien edo egokitzat jotakoen azken helburua da 

bilakaera izatea eta kudeaketa klinikoko unitate bihurtzea.  

 

Osasun Departamentuaren nahia da Ospitale Konplexua arlo kliniko batzuen inguruan 

egituratzea, bihotzaren arloaren antzekoak bezala. Arlo horiek diziplina anitzeko eta 

estamentu anitzeko unitate organikoak izango lirateke, beharrezko zerbitzu klinikoekin 

osatuak, arreta kalitatezkoa eta integrala bermatze aldera; horrela, osasun-emaitzetaz 

arduratuko dira eta erabilitako baliabideak modu eraginkorrean kudeatzeaz. Ondorioz, 

antolakuntza eta kudeaketa aldetik autonomia handia izan beharko dute. 

   

Ospitale Konplexua eratzearen inguruan ezer erabaki  baino lehen, zer-nolako ospitale-

eredua nahi dugun zehazteko barneko hausnarketa estrategikorako parte-hartze prozesua 

sustatuko dugu, eta, prozesu horretan, funtsezkoa izango da Batzorde Tekniko 

Asistentzialaren egitekoa.     

 

Bestalde, egoerari buruzko diagnostikoan jadanik aipatu moduan, Lehen Mailako Arretari 

eskainiko diogu gure indarrik handiena datozen lau urteetan. Lehentasuna eta jabekuntza 

eman nahi zaio, modu eraginkorrean jardun dezan osasun-sistemaren ardatz gisa. Behar 

adinako finantzaketa eta Lehen Mailako Arretako Taldeek ebazteko gaitasun gehiago 

izaten ahaleginduko gara. Gaixoak artatzeko behar adinako denbora bermatzeko eta 

kronikoen eta pluripatologikoen estrategia garatzeko lan egingo dugu. 

 

Lehen Mailako Arretako eta Osasun Mentaleko baliabideak koordinatzea funtsezkoa 

izango da azken horren estrategia garatzeko. Buruko nahasmendu larrietarako laguntzaren 

jarraipena maila guztietan lortu nahi da.  
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Halaber, sistema publikoan arreta aringarria eskaintzeko konpromisoa dugu, gaixotasun 

guztientzat eta Nafarroa osoan, zainketa aringarrien inguruko prestakuntza bultzatuaz.  

 

Eta atal hau amaitu aurretik, azken hausnarketa egin nahi nuke. Gure ingurunean krisiak 

kaltea egin duela ikusita eta aldaketa demografiko eta sozial handiak aurreikusten direnez, 

osasun-proiektuaren orientazio sozio-sanitarioa inoiz baino beharrezkoagoa da, eta horren 

beste ezaugarrietariko bat eratu beharko da.  

 

Arreta Sozio-sanitarioaren barnean sartzen dira osasun eta gizarte mailako zerbitzu 

eta/edo prestazio guztiak oro har, osasun nahiz gizarte zerbitzuak batera eta modu 

sinergikoan behar dituzten gaixoen zaintza integralerako erabiltzen direnak, honako 

helburu hauetarako: gaixoen osasuna hobetzea, haien autonomia gehitzea, sufrimendua 

arintzea, eguneroko bizitzako jarduera pertsonalak eta/edo instrumentalak egitea 

galarazten dizkien mugak gutxitzea eta haien errehabilitazio funtzionala eta gizarteratzea 

ahal den neurrian erraztea. Zahartzen ari den eta baliabiderik ez duen gizartean, arreta 

sozio-sanitario osoa ezinbestekoa da. 

 

Arreta hori bermatzeko, asistentzialista besterik ez den jarduera gainditu behar da eta 

pertsonaren benetako premiak artatzeko nahitaezkoak diren gailuak, programak, 

zerbitzuak eta baliabideak egituratuko dituen sistema eratu. Osotasunean hartuta ebaluatu 

behar dira, departamentu baten edo bestearen eskumen-eremura mugatu gabe eta bi 

eremuen artean dauden eragozpen lausoak, batzuetan soilik burokratikoak direnak, 

gaindituta.  

 

Ildo horretan, Gizarte Ongizateko Departamentuarekin batera egin eta garatuko da premia 

bereziak dituzten pertsonei zuzendutako Arreta Sozio-sanitarioaren eredua, eta, bereziki 

haur eta gazteen taldeei begira, esku-hartze sozial komunitarioa garatzeko ere elkarrekin 

egingo dute lan.  
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6. Osasun eraginkorra  

Era berean, legealdi honetan, beste alderdi estrategikoetariko bat da, gure ustez, benetako 

ebaluazio-sistema bat garatzea. Jardueran eta gastuan oinarritutako egungo kontrol-

sistema urria gainditu dezakegu eta gainditu behar dugu; horrela, osasunaren eta kostuen 

emaitzen ebaluazioan gehiago oinarrituriko sistema berria garatuko dugu.  

 

Gure sektorean eraginkorrena ez da jarduera gehien egiten duena, ez eta gehien murrizten 

edo aurrezten duena ere, dituen baliabideekin osasun-emaitza onenak lortzen dituena 

baizik. Hori gogoratzea oso garrantzitsua da.  

 

Osasunak eraginkorra izan dadin, besteak beste ondorengoak eskatzen ditu:  

 

• Egun pribatizatutako zerbitzuen kudeaketa publikoa berreskuratzea; horretarako, 

aurrez analisi teknikoa, juridikoa eta ekonomikoa egingo da.  

• Erakunde pribatuekin egindako itun eta hitzarmen guztiak berrikustea.  

• Baliabide sanitarioen erabileran eraginkortasun klinikoa sustatzea.  

• Anbulatorioko laguntza hobetzea, bereziki kronikoena, desorekak saihestu eta ekidin 

daitezkeen ospitaleratzeak eta ospitaleko egonaldiak murrizte aldera.  

• Ospitalizazio tradizionalaren ordezko beste aukera batzuk bultzatzea; esate 

baterako, egonaldi laburreko unitatea sortzea Nafarroako Ospitale Konplexuan edo 

etxez etxeko ospitalizazioa bultzatzea.  

• Etxeko ospitalizazioaren eta arretaren eredu berri osoagoa garatzea, zerbitzua 

Nafarroa osora hedatzearren, guretzat funtsezkoa baita.  

• Ebakuntza-gelen eta oheen errendimendua optimizatzea osasun-sare osoan.  

• Botiken kontrola eta arrazoizko erabilera eta generikoen preskripzioa bultzatzea, 

bereziki Arreta Espezializatuan.  

 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es   15 | 22 

Baina, batik bat eta ororen gainetik, erabakiak datuetan eta ebidentziatan oinarritu behar 

dira; beraz, ezagutza bultzatu eta osasun-emaitzak ebaluatzeko eta kostuak 

kontabilizatzeko sistema indartsua garatu behar dugu.  

 

7. Osasun iraunkorra  

Osasun-mailako proiektua behar bezala burutzeko, ordea, asistentzia eta baliabideak 

biztanleriaren premietara egokitu behar dira, eraginkortasunik gabeko burtsetan inbertitu 

gabe eta kalitatea eta eraginkortasuna ematen duten ekintzak bultzatuaz.  

 

Osasun-plangintzaren eremuan, lehenestea da helburu edo proiektu bati lehentasuna 

ematea baliabideen esleipenean edo lorpenen kontrolean, eta esku-hartze eremua 

lehentasunezkotzat definitzeak esan nahi du beharrezko instrumentuak izatea bermatzea 

behar bezala gauzatzeko.  

 

Orain arte, Nafarroako osasun-zentroen finantzaketa-eredua atzera begirakoa izan da,  

egiten joan diren gastu historikoak estaltzen ahalegindu baita eta jarduera edo konpromiso 

berriak aurreikusten. Zegoen aurrekontu osoa osasun-zentroetan kokatu da hasiera 

batean, eta, horrela, helburuak lortzeko finantza-pizgarriak nabarmen murrizten dira.  

 

Finantzatzeko eta kontratatzeko eredu hori ez da egokia emaitzak lortzeko, plangintza 

estrategikoko eta osasuneko zerbitzuen barne erosketaren funtzioa urruntzen baitu.  

 

Nafarroan eta Autonomia Erkidego gehienetan, beti zailtasunak egon dira osasun-

plangintzako funtzioak (Osasun Departamentuak ditu funtzio horiek) eta zerbitzuen 

kudeaketa operatibokoak (Osasunbideak garatzen ditu) lotzeko. Hori dela-eta, osasun-

mailako helburuak osasun zentroen eta zerbitzuen helburuetara eramatea zaildu du horrek.  
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Beraz, zerbitzu publikoen barne finantzaketa eta kontrataziorako eredu berria sustatu 

behar da, eta eredu horrek etorkizunera begirako izaera behar du, emaitzak lortzearekin 

loturikoa.  

 

Horretarako, zentroetara eta zerbitzuetara hedatu beharreko helburuak behar bezala 

hautatu eta lehenetsi behar ditugu, estutzen, arreta sakabanatzen eta etsipena sortzen 

duten helburuez eta adierazleez beteriko kontratuak eta itunak erabat alde batera utzita. 

Helburu eta adierazle guztiek ez dute eta ez dute izan behar lehentasun-maila bera.  

 

8. Gaixoak partaide dituen osasuna  

Herritarrek, batez ere gaixoek eta ordezkatzen dituzten erakundeek, modu aktiboagoan 

parte hartu behar dute osasun-laguntzan lehentasunak zehazten, eta mekanismo formalak 

ezarri behar dira herritarren inplikazioa handiagoa izan dadin osasun-laguntzarekin 

zerikusia duten politiken definizioan.  

 

Herritarrek parte hartzeko, parte-hartzea eragiten eta horretara eramaten dituzten ekintza 

ezberdinak burutu behar dira; hala nola,  

 

• Herritarren ahotsa izatea prozesu asistentzialak definitzen dituzten batzorde 

teknikoetan.  

• Nafarroako Osasun Kontseiluaren egitekoa indartzea.  

• Osasun Foroa bezalako ekimenak bultzatzea, profesionalek eta gaixoek parte 

hartzeko eta elkarrekin eztabaidatzeko gunea bezala.  

• Herritarrei eta gaixoei inkestak egitea.  

• Zuzenean parte hartzeko kanal berriak garatzea, teknologia berrietan oinarrituta.  

• Ekimen berritzaileak eta prozesuak hobetzeko proposamenak jasotzeko politika 

proaktiboa garatzea, gaixoen erabileraren esperientzia kontuan hartuta.  

• Parte-hartzearen gaineko urteko txostena egitea.  
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9. Profesionalak partaide dituen osasuna  

Osasunbidearen baliorik handiena gure profesionalak dira. Sistema osoaren zutabea 

osatzen dute, eta haien parte-hartzea giltzarria da sistema planifikatzeko eta kudeatzeko 

nahiz estrategiak ezartzeko orduan.  

 

Egungo "langileen administrazioaren" aurrean, "langileen kudeaketa" garatuko da, —ez 

izan horren zalantzarik—, asebetetzea hobetzeko, garapen profesionala eta 

profesionaltasuna bultzatzeko eta giza baliabideak helburu estrategikoetara egokitzeko 

helburuarekin.  

 

Osasun-arloko helburuak, jasotako kalitatea eta lortu nahi den eraginkortasuna 

profesionalek bereak bezala onartzea lortu behar da eta lortutako aurrerapen-maila 

ebaluatzeko irizpideak elkarrekin partekatzea. Horretarako, beraz, kudeaketa-eredua 

aldatu eta profesionalengana eraman behar da, parte-hartzeko tarteak eskainiaz eta 

baliabideak hobeto aprobetxatzeko kudeaketan prestatuaz.  

 

Kalitatean bikaintasuna izateko aldatu nahi den norabidearen palanka gisa, 

lehentasunezkoak dira lidergo klinikoa eta erraztasuna ematen duen zuzendaritza-eredua.  

 

Osasun-sistema pertsonak oinarri dituen erakundea da, ezagutza kudeatzen duena, eta, 

arrakasta izateko, ezinbestekoa da agente guztiek (politikoek, klinikoek, kudeatzaileek, 

e.a.) helburu eta bizigarri berak izatea. Hori dela-eta, berritzeko, energia transmititzeko, 

ideiak eta ezagutza erabilgarria sortzeko, zentzua emateko, profesionalen borondateak 

zirikatzeko eta abarretarako gai diren liderrak behar dira.  

 

Horrela, lider klinikoak bultzatu eta babestu behar dira, etengabeko hobekuntza eta 

prozesu eta zirkuitu asistentzialen diseinu berria sustatu dezaten, gaixoarengana eta 

kalitate integralaren ikuspegitik (kalitate teknikoa, jasotako kalitatea eta eraginkortasuna 

batuta) neurtzeko modukoak diren emaitzak lortzera bideratuta.  
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Arreta-eredu proaktibo horrek profesionalen inplikazio-maila altua eskatzen du, eta hori 

ezin da lortu zuzendaritza-eredu erreaktibo eta produkzioan bakarrik oinarritzen denarekin; 

hortaz, erraztasunak ematen dituen zuzendaritza-eredua behar da.  

 

Estrategia bakoitzerako gehiago egokitzen den profileko kudeatzaileak dituen 

zuzendaritza-taldea hautatzen ahalegindu gara, horietako bakoitzak izan ditzakeen 

potentzialak alferrik galdu  gabe. Aintzat hartu ditugu proiektu honetan uste osoa dutenak 

eta elkarren artean bat datozenak, iraganean hainbesteko mina eragin duten 

desadostasunak alde batera utzita. Kudeatzaile hauek ulertu behar dute hobetzeko marjina 

ez dagoela hainbeste produkzioan edota prozesuaren kudeaketa kliniko egokian. Horrela, 

bada, hierarkia-agintaritzan baino lidergoan eta klinikoaren babesean gehiago oinarritzen 

eta erraztasunak ematen dituen zuzendaritza-eredua sustatu behar dute.  

 

Gure beste lehentasunetariko bat da prestakuntza, ikerketa eta berrikuntza bultzatzea. Atal 

honetan, eztabaida politikoa eta soziala egingo da, eremu publikoan Medikuntza Fakultatea 

ezartzeko aukera aztertzeko. Nafarroako Osasun Ikerkuntza Institutuaren (IDISNA) 

zuzendaritza, kudeaketa eta kontrol publikoen aldeko apustua egingo da, eta plan 

zientifikoa garatuko da Osasunbidean ikerketa-lana egiteko, Ikerkuntza Biomedikoaren 

Zentroarekin (CIB) lotuta.  

  

10. Erantzunkidea den osasuna  

Proiektuak arrakasta izan dezan, profesionalak zein gizartea oro har garapenarekin 

erantzunkide sentitu behar dute. Eta horretarako, parte hartzea eta helburuak eta nahiak 

partekatzea beharrezkoa da.  

 

Proiektua ez da erabat garatu ahal izango langileen inguruan benetako kudeaketa egiteko 

gai ez bagara; kudeaketa horrek proaktiboagoa eta parte-hartzaileagoa izan behar du, 

garapen profesionalaren, erantzunkidetasunaren eta profesionaltasunaren alde jokatuko 

duena. Azken finean, langileen inguruan berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatuko 

dituen politika behar da.  
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Guretzat, osasun-sistemako langileak profesionalak dira eta ez soilik giza baliabideak.  

 

Bestalde, langileen gaineko politika berrian, eginkizun profesionalak eredu berrietara eta 

premia asistentzial berrietara egokitu beharko dira, eta, ondorioz, prestakuntza garatu 

beharko da.  

 

Era berean, enpleguaren kalitatea hobetu nahi dugunez, besteak beste, ondorengoak egin 

beharko dira: behin-behinekotasun altua murriztu, LEP gehitu, aldi baterako kontratuen 

plangintza hobetu, kontratatzeko modalitate berriak aztertu, lana eta familia uztartzeko 

alderdiak kontuan hartu, e.a.   

 

Aurrekontua 

Dagoeneko aipatu dugun moduan, osasunean eraginkorrena da emaitza onenak lortzen 

dituena dauden baliabideekin.  

 

Hortaz, gure betebeharra da osasunean kalitate onena eta emaitza onenak lortzea, 

kontuan izanik Parlamentuak osasun-sistemarentzat zenbateko baliabide ekonomikoak 

jartzea erabakitzen duen.  

 

Zuei dagokizue, herritarren legezko ordezkari gisa, aurrekontuaren inguruan lehentasunak 

definitzea. Osasun kontseilari bezala, nire betebeharra eta egitekoa izango da Gobernuak 

behar bezalako lehentasuna ematea osasun-eremuari aurrekontuaren aurreproiektuan.  

 

Edonola ere, aurrekontuan bidezko igoera izatea espero dut, beharrezko aldaketak egin 

ahal izate aldera.   

 

Datozen asteetan, partida-egoera xehetasunez jakin eta gero, lau urterako proposamen 

ekonomikoa aurkeztuko dut Gobernuaren aurrean, eta, bertan, legealdiko benetako 

lehentasunak islatuko dira.  
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Proposaturiko edozein gastu-igoera helburu estrategiko berriak lortzera bideratuko da, eta 

erabat justifikatuta egongo da osasun-arloko emaitzak edo jasotako kalitatea hobetzearen 

aldetik. Ez dugu gehiago gastatu behar eta ezin dugu gehiago gastatu gauza bera egiteko.  

 

Berehalako lehentasunak  

Hartu ditugun eta garatu nahi ditugun lehen neurriak hauek izan dira: taldearen ilusioa 

berreskuratzen ahalegintzea, profesionalen konfiantza eta konpromisoa hobetzea eta 

gaixoen hautematea ere hobetzea, jasotako kalitatearen galera gehien eragiten duten 

arazoetan esku hartzearekin batera.  

  

Halaber, oinarrizko adostasunak eta itunak gauzatu nahi dira ikastetxeekin, elkarte 

profesionalekin, gaixoen elkarteekin eta sindikatuekin.  

 

Oinarrizko helburu estrategikoak definitu dira eta haietan kokatu legealdiaren programa-

akordioan konpromiso gisa harturiko ekintzak; akordioa Gobernuan dauden lau talde 

politikoek sinatua da.   

 

Departamentuaren egitura organikoa oinarrizko helburu estrategiko horietara eta praktikara 

egokitu da, esperientzia eta berrikuntza elkartuaz.  

 

Egoera ekonomikoari buruzko diagnostikoa eta aurrekontua garatzen ari dira lau urterako, 

aurrekontuko kapituluen eta lehentasun estrategikoen arabera; hori Ogasunarekin hitzartu 

nahi dugu.  

 

Barne hausnarketa estrategikoa ere ez dugu alde batera utziko, zuzendaritza-talde osoak 

partekaturiko ikuspegia eta balioak izatearren, erraztasunak ematen dituen zuzendaritza-

eredua bultzatuaz.  
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Helburu estrategikoak lehenesten eta antolatzen ari gara proiektu estrategikoen kopuru 

mugatu eta zehatz batean, helmuga giltzarriekin eta dagokion kronograma eta guzti; azken 

horren berri emango dugu Batzorde honen aurrean. Proiektu bakoitzak erakundeko goi-

zuzendaria izango du.  

 

Gure ustez, erakundea aktibatzeko modurik onena da emaitzen adierazleak ezartzea eta 

gizarteari kontuak ematea, hartutako erabakiak, lortutako lorpenak eta oraindik lortu 

gabeko erronkak garatzerakoan izandako zailtasunak justifikatzearekin batera.  

 

Jadanik burutu dugu osaeraren lehen moldaketa, eta nabarmen gehitu ditugu Batzorde 

Tekniko Asistentzialen funtzioak. Gainera, profesionalen eta gaixoen aholkularitza-organo 

mota ezberdinak garatu nahi ditugu eta haiei eskumenak eman arazoak aztertzeko, 

emaitzak ebaluatzeko, e.a.  

 

Halaber, osasun-kontseiluak suspertzearen eta bultzatzearen aldeko apustua egingo dugu 

eta haien osaera eta funtzioak berrikusi herritarrek eta gaixoek Osasunbidearen 

kudeaketan eta erabakietan parte har dezaten. Kontseiluek benetako eskumenak izango 

dituzte arazoak aztertzeko, helburuak adierazteko eta emaitzak ebaluatzeko.    

 

Era berean, datozen urteetan garatu beharreko lege eta dekretu nagusiak hitzartu nahi 

ditugu alderdi politiko ezberdinekin, ahalik eta adostasun handiena lortze aldera.    

 

Ondorioak  

Dagoeneko agertu dizkizuet legealdi honetan jarraitu nahi ditugun ildo estrategikoak eta 

hartu nahi dugun norabidea; baita ere, lehentasuna izateagatik, datozen hilabeteetan 

burutzeko asmoa dugun ekintzak. 

 

Lau urteko legealdian zehar asmo handiagoko beste erronka batzuei (adibidez, Osasun-

arloko Foru Legearen proiektu berria) aurre egiteko bidea ezarriko dute gertaeren 

bilakaerak, aurrekontu-aukerak, baliabideak berriz banatzeko izango dugun gaitasunak, 
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eraginkortasunik gabeko burtsak hustuaz eta eraginkortasuneko eta kalitateko alderdietan 

inbertituaz. Horrela, etorkizunean, legealdi honetatik haratago, osasun-arloan politika 

egiteko beste modu bat, aldaketaren politika, garatzen jarraitzeko hazia erein ahal izango 

da. Legealdi honetan, aldaketa dagoeneko hasi da.  

 

Gogoratu gure helburua dela gaixoengan oinarritutako osasun-sistema iraunkorra lortzea, 

asistentziaren kalitate osoa eta osasun-emaitzak bermatuko dituena.  

 

 


