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Arartekoaren 2015S-874-15 Ebazpena. Horren bidez, Osakidetzari iradokitzen zaio 
zentroetan ematen den osasun asistentziarako sarrera irizpideak modu zehatzean 
gogorarazteko, kexek egoki aplikatu ez dela adierazten dute.

Aurrekariak

Munduko Medikuak erakundeak gure autonomia erkidegoan erroldatuta dauden 
egoitza baimenik gabeko pertsona batzuek dagokien osasun asistentzia jasotzeko 
topatutako zailtasunengatik kexa berriak helarazi dizkigu.

Kexa horiek pertsona hauek osasun asistentzia jasotzeko ezarritako irizpideak 
aplikatzerakoan aurretik hautemandako arazoen adierazle ziren. Eskatutako osasun 
asistentziarako sarrera zela kontuan hartuz, baina ez bereziki eskubidearen 
aitorpenarekin (Osasun Saileko eremua), Arartekoaren informazio eskariaren 
erantzunak Osakidetzako Osasun Asistentziako Zuzendaritzaren txostena atxiki du.

Txosten horrek, aurrekoetan bezala, gaur egungo araudi zorrotzak bere 
konplexutasunagatik sortzen ari den arazoa jasotzen du, eta ondorioz, eskatutako 
osasun asistentzia jasotzeko eskubidea duten pertsonek askotan hura modu normal 
batean jasotzeko zailtasunak topatzen dituzte. 

Testuinguru horretan, Osakidetzaren txostenak bezeroentzako arretako, urgentzietako 
eta harrerako langileentzat egiten ari diren formazio ekintzak jasotzen ditu, irizpide 
egokiak ezartzeko helburuz. Txostenak adierazi du arazo hauek konpontzeko SAPUak, 
Eskualdeko zuzendaritzak eta ESIak, eta abar bezalako mekanismoak daudela.

Aurrekari horietan oinarrituta, honako gogoetak egin ditzakegu:

Gogoetak

Kexa hauek aurretik jorratu ditugun arazo berdinak erakutsi dituzte. Horregatik, 
egokia iruditu zaigu Arartekoak garai horretan osasun administrazioarekin eta 
Munduko Medikuekin (aurkitutako arazoak helarazi zizkigun erakundea) izandako 
bileretan egindako hausnarketak mahai gainean jartzea.

Urte honetako apirilaren 13an Osasun Sailari bidali genion idatzian (fotokopia atxiki 
dugu) egindako hausnarketak jaso genituen. Bestalde, gure Eusko Legebiltzarraren 
urteko txostenean, osasunari dagokion atalean, Arartekoaren ebaluazioa adierazi zen 
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egoitza baimena ez duten pertsonen osasun asistentziaren gainean jasotako kexekin 
lotuta.

Kexa hauek formazio alderdiak azpimarratzeko egokitasuna jaso dute, baita gaur 
egungo esparruan pertsona hauen osasun asistentzia beharrei arreta emateko 
moduari dagozkionak ere. Behar hori hauteman ondoren, uste dugu kexek arazoak 
dituzten zentroak adierazten dituztenean, osasun asistentzia jasotzeko irizpideen 
gaineko formazio handiagoa behar duten lekuak zeintzuk diren jakiteko aukera ematen 
dutela. 

Horregatik, ohiko formazio ekintzen osagarri gisa, egokia iruditzen zaigu ekintza 
horiek osasun asistentzia eskari bati erantzun ezegokia eman den zentroetan modu 
berezian osatzea.

Kexan ageri diren datuak ikusirik eta administrazio horrek bidalitako informazioarekin 
eta egindako gogoeta juridikoekin bat eginez, iradokizun hau egingo dugu:

IRADOKIZUNA

Normalean egiten diren formazio ekintzak komunikazio zehatz batekin osatzea, 
osasun asistentzia jasotzeko irizpideak kexak modu ezegokian ezarri direla adierazten 
duten zentroetan modu berezi batean gogorarazten dutenak. Kasu hauetan 
honakoetan eman ziren arazoak: Orozkoko anbulatorioan, Errontegiko osasun zentroa, 
Barakaldon eta Lekeitioko osasun zentroan.


