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Arartekoaren Ebazpena, 2008ko abenduaren 16koa, Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailari gurpildun aulki elektrikoa finantzatzeko eskaria berrikusteko gomendioa 

egiten diona. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Ama batek eskaria egin zuen bere adingabeko alabari gurpildun aulki elektrikoa 

emateko. Osasun sailak eskaria ukatu zuen eta amak egindako kexaren harira 

sailera jo genuen, aulkia emateko baldintzak betetzearen inguruan haiek ematen 

duten balorazio medikoari buruz informazioa eskatzeko. 

 

Beste eskakizun zehatz batzuekin batera, 1.030/2006 Errege Dekretuak 

lausoagoa den baldintza ezartzen du prestazio hau emateko. Alegia, 

erabiltzaileak nahikoa ikusmen, buruko eta kontrol gaitasun izatea, gurpildun 

aulki elektrikoa mugitzeko gai izan dadin eta hori arriskutsua izan ez dadin 

berarentzat eta ingurukoentzat. 

 

Farmaziako zuzendariak, 2007ko urriaren 23ko ebazpenaren arabera, 

orokorrean aplikatzen diren irizpideei jarraiki, adina zela eta interesdunaren eta 

hirugarrenen segurtasuna ezin zela bermatu erabaki zuen. 

 

Bestalde, sendagile baten txostenean adingabeko honen kasu bakana aztertu 

da. Hasieran aulkia erabiltzeko arazoak zituela onartu zuen, baina haren 

ustetan, egun, aulkia kontrolatu eta erabiltzeko gai da, inoren laguntzarik gabe 

eta inguru guztietan segurua izateko moduan. 

 

 

2. Kexa hau aztertzerakoan kontuan izan dugu prestazio osagarria dela. Izan ere, 

eskaera asko zilegi izan arren, prestazioa ematea araudiak ezarritakoari jarraiki 

baino ezin da egin. Hasieran, amak helarazitako informazioa ikusita, arauan 

ezarritako baldintzak betetzen zirela ematen duen, eta kexa izapidetzea erabaki 

genuen. 

 

Osasun Sailak bidali zigun erantzunean argitu zigun, produktu hori oso gazteak 

ziren haurrentzat finantzatu behar zenean, lantaldeak edo kontseilu teknikoak 

gutxieneko adina ezartzea erabaki zuela, gaixo bakoitzaren patologia eta buru 

heldutasuna oso kontuan hartuta. Izan ere, ez dago 10 km/h abiada hartu 

dezakeen ibilgailu honen gaineko legeriarik. Kontuan hartu zen ohikoena dela 

gurasoek edo bestelako senitartekoek haurrak laguntzea alde batetik besterako 

joan-etorrietan. Hori horrela lehen hezkuntza bukatu eta bigarrena asteko tartea 
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aulkia finantzatzeko gutxieneko adin mugatzat hartzea erabaki zen, hamaika 

urte inguruan. 

 

3. Izaera orokorreko irizpidea zalantzan jarri gabe, Arartekoaren aburuz, zuzenagoa 

ematen zuen adingabeko honen gaitasunaren azterketa propioa jasotzen duen 

txostena oinarri hartzea, izan ere ezezko ebazpenak aipatzen duen adinaren 

irizpidea baino funts gehiagokoa ematen baitu. 

 

Prestazio hau publikoki finantzatzeko eskatzen den baldintza adin batetik 

aurrera betetzen dela pentsatzen bada, eta adin hori mugatzat hartzen bada, 

erabakia egokia izan daiteke halako ustea badago. 

 

Horregatik, adinaren arabera prestazioa ematea edo ez alde batera utzita, gure 

proposamena sendagileak egotzitako gaitasunaren txostenaren arabera 

erabakitzea zen. 

 

 

4. Osasun Sailak bidali ziguna azken erantzunean ez zetorren bat gurekin. 

 

Alde batetatik, ulertu zuten Arartekoaren ustez arbitrarioa zela produktua 

ukatzea, sendagile txostenak produktua baimentzea egokia dela baldin badio. 

Eta halakoetan txostenak esandakoari men egin beharko lioketela erabakiek. 

 

Bestalde, edozein erabaki zalantzan jarri daitekeela adierazi zuten. Hala ere, 

haien aburuz, egokiagoa da zabalean aplikatzen den neurri bat, gogo biziz edo 

motibaziorik gabe ad hoc egindako txosten kliniko bat irizpidetzat hartzea 

baino. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Prestazioa jaso ahal izateko, 1.030/2006 Errege Dekretuak nahikoa ikusmen, 

buru eta kontrol gaitasuna eskatzen ditu aulkia maneiatu ahal izateko, 

erabiltzailea eta ingurukoak arriskuan jarri gabe. 

 

Arau honek ez du bestelako zehaztapenik eta ez da aulki horiek erabiltzeko 

izaera orokorreko segurtasun neurri baten ondorio. Hortaz, ez dago debekurik 

bere kabuz erosten duen pertsonek erabil ditzaten. 
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2. Zehaztapen gehiagorik ez dagoenez, erabiltzaileak baldintzak betetzen ote 

dituen jakitea ez da argitasunez ikusten, eta beharrezkoak dira zehaztasun 

gehiago ekarriko duten irizpideak. 

 

Beharrezkoa da, beraz, osasun administrazioak baldintza horiek noiz ematen 

diren zehaztea. Gure aburuz, lan horretan izaera orokorreko irizpideak sar 

daitezke, hala nola, adina. Osasun Saileko batzorde teknikoa esparru horretan 

aritu da lanean. 

 

Hala ere, interesdunek espediente honi ekarri dioten txostena kontuan hartzea 

(eta ez derrigorrez onartzea) bateragarria da planteamendu horrekin. 

 

Kasu bakoitzean zehaztu beharreko kontzeptuak ditugu (1.030/2006 Errege 

Dekretuak, aukia erabiltzeko ezarritakoak: ikusmen, buru eta kontrol gaitasuna), 

eta lan horretan baliagarri dira Osasun Sailak hasieratik erabilitako irizpideak. 

 

Hala ere, kontuan hartu beharrekoak dira bestelako osagarriak edo txostenak. 

Izan ere, baliagarri izan daitezke esku artean dugun kasu zehatzean aulkia 

maneiatzeko nahikoa ikusmen, buru eta kontrol gaitasuna dagoen zehazteko. 

Horregatik, ez ditugu huts-hutsean ukatu espedienteari ekar dakizkiokeen 

txosten teknikoak, ad hoc sortu dituztelako ustea izanagatik. 

 

Horri dagokionez, Arartekoak uste du beharrezkoa dela 1.030/2006 Errege 

Dekretuak ezarritako kontzeptua zehaztea, eta halako lanerako nahitaezkoa 

ematen du txosten osagarriak lagungarri izan daitezkeela. 

 

 

3.  Esan bezala, sendagilearen txostenean adingabeko honen kasu bakana aztertu 

da. Hasieran aulkia erabiltzeko arazoak zituela onartu zuen, baina haren 

ustetan, egun, azaldutako arrazoien arabera, aulkia kontrolatu eta erabiltzeko 

gai da, inoren laguntzarik gabe eta inguru guztietan segurua izateko moduan. 

 

Espediente honetako aurrekariak aztertzerakoan ez dugu bata edo bestearen 

aldeko hautua egin. Lehenengoa banakakoa zen, prestazioa eskatu duen 

pertsonaren kasuaren berri eman duen sendagilearena. Bigarrena orokorra zen, 

arauan ezarritako betekizunak betearazten dituzten teknikari taldearena. 

 

Haien azken erantzunaren arabera, guk diogu adin muga jartzea arbitrarioa dela, 

baldin eta produktua baimentzea gomendatzen duen txosten medikoa badago. 

Hortaz, irizpideak txostenean adierazitakoari jarraiki moldatu behar direla. Gure 

aurreko idazkian adierazitakotik ez da halako ondoriorik atera behar. 
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Gure irizpena honakoa da: alde batetik banakako txostena dago eta bestetik 

irizpide orokorra. Eta batzorde teknikoaren irizpide orokorra zehazteko banakako 

txostena baliatu daiteke. Hori adierazi izanak ez du esan nahi Osasun Sailak 

interesdunak ekarritako irizpen medikoa onartu behar duenik. 

 

Adingabekoaren amak aulkia emateko egindako eskaria, berak ekarritako 

txosten medikoaren arabera ebaztea proposatu genuen, txosten hori zalantzan 

jarriko duten bestelako txosten edo balorazio teknikorik ez badago. 

 

Gainera, auzi teknikoa dela eta, auzi juridikoa balitz eskura izango genituzkeen 

tresnen gabezia dugu. Bestela esanda, batzorde teknikoa txosteneko 

edukiarekin modu arrazoituan bat etorriko ez balitz, ez dut uste zalantzan 

jartzerik edukiko genukeenik. 

 

Baina ez da hala izan. Era berean, ez dugu osasun administrazio horren jokaera 

arbitrariotzat jo, Osasun Saileko erantzunak agertu ez bezala. 

 

Azken txostenean arbitrario hitza erabili izana gure azken idazkian 

adierazitakotik sortu zitekeela pentsatu dugu. Izan ere hala genioen: zuzenagoa 

ematen zuen adingabeko honen gaitasunaren azterketa propioa jasotzen duen 

txostena oinarri hartzea, izan ere ebazpenak aipatzen duen adinaren irizpidea 

baino funts gehiagokoa ematen baitu. Funts handiagokoa da kasua baloratu 

duelako, osasun administrazioak ez bezala. Baina horrek ez du esan nahi 

txostena zalantzan jarri ezin daitekeenik, beti ere lehenago kontuan hartzen 

bada. 

 

Berriz ere horren alde egingo dugu, irizpide orokor bat banakako baten aurka 

jartzea baita, eta azken hori ez da zalantzan jarri kasu honetan. Zure 

erantzunean txosten kliniko batzuk ad hoc egiten direla zenioen. Hori tartean 

dugun txostena kontuan hartu ez duzula adierazten duen beste adierazgarri bat 

baino ez da. 

 

 

4. Hitzartutako txostenak nolakoak diren jakiteko, beste espediente batzuetan 

eskatzaileek ekarritako adibide batzuk helarazi zizkiguten (datu pertsonalak 

kenduta). Horien edukia txosten honi dagokionarekin alderatuz gero, ez dugu 

uste parekatu daitezkeenik eta egin dituzten profesionalek ez dituzte 

adierazpenak zehaztasun berdinarekin egin. Hala ere, txosten haiek eskastzat jo 

baziren, baloratu zirelako izan zen. Kasu honetako sendagileak egindako 

txostenak bideratu du gure esku-hartzea oraingoan, hain zuzen ere, baina ez 

dugu horren harira erantzunik jaso. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

Era berean, gure azken idazkiari erantzuteko egindako txostenarekin batera 

bidalitako ebazpen bat irakurri dugu, beste kasu bateko gurpildun aulki batekin 

lotuta. 

  

Gure ustez, ez dago antzekotasunik epai hartan auziperatutakoaren eta kasu 

honen artean. Hala ere, epai horretan adierazitakoarekin bat etorri edo ez, ez da 

garrantzizkoa. Aldiz, gure desadostasuna ez da interesdunak arauak eskatutako 

betekizunak betetzearen inguruan, egoera hori espezifikoki landu duen txosten 

bat kontuan ez izana baizik. Espediente hau izapidetu bitartean ez da horren 

balorazioaren berri eman, bederen. 

 

Ararteko erakundearen ustez, aulkia autonomoki eta modu eraginkorrean 

erabiltzeko gaitasunaren gaineko txostena aztertu ondoren, aurretik adierazitako 

arrazoiak agertzen badira (ad hoc egindakoa izatea edo eskasa izatea), argi 

geratuko litzateke erabaki administratiboa arrazoitutakoa dela. Aitzitik, kasu 

hauei buruz egiten diren txosten guztiak halakoak direla jotzea ez da nahikoa 

kontutan ez hartzeko. 

 

 

5. Idazki honen hasieran adierazi dugu, hizpide dugun irizpidea ez dela gurpildun 

aulkiak erabiltzeko segurtasun neurri orokor bat. Hortaz, erosten duenak 

erosten duela, oztopoak izan edo ez, erabiltzeko eskubide osoa dauka. 

Horregatik erakunde honek uste du 1.030/2006 Errege Dekretuak VI. 

eranskineko 8 c) atalean ezartzen duen kontzeptua zehaztu beharra dagoela. 

Horretarako beharrezkoa izango da hori berori baloratzen lagunduko duten 

txostenak kontuan hartzea. 

 

Kasu bakoitza banaka aztertu ondoren arrazoitutako ebazpena lortzen bada, 

besteekiko tratu diferentziak arrazoitze horretan izango luke oinarria, bereizkeria 

izan barik. Tratu ezberdintasuna ez baita ezberdina arrazoitutako egoera baten 

aurrean bada. 

 

Balorazio hau tarteko, uste dugu osasun administrazioak ez zituela kontuan 

hartu eskura zituen auzibide guztiak, argitzeko adingabekoak nahikoa ikusmen, 

buru eta kontrol gaitasun zuen gurpildun aulki elektrikoak maneiatzeko, bere 

burua eta ingurukoak arriskuan jarri gabe. 
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Hori guztia dela eta, Ararteko erakundea sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 

3/1985 Legeko 11 b) atalarekin bat etorrita, egin dut honako 

 

30/2008 GOMENDIOA, abenduaren 16koa, Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailari zuzendua 

 

Interesdunaren gurpildun aulki elektrikoaren eskaria berrikustea, Bizkaiko 

Lurralde zuzendariaren ebazpenak hasieran ukatutakoa, eta 2007ko urriaren 

23an hasierako ebazpenaren aurka ezarritako erreklamazioa atzera bota 

zuen Farmazia zuzendariaren ebazpenak ukatutakoa. Ebazpen berria ematea, 

gurpildun aulki elektrikoa erabiltzailearentzat eta ingurukoentzat arriskurik 

gabe maneiatzeko, ikusmen, buru eta kontrol gaitasunaren gainean 

1.030/2006 Errege Dekretuak ezarritako betekizunarekin lotutako txosten 

medikoa kontuan hartuta. 

 

 

 


