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Arartekoaren 2014R-1261-14 ebazpena, 2014ko azaroaren 28koa. Horren bidez, 
OSAKIDETZAri gomendatu zaio arreta espezializatua jasotzeko eskubidea duten 
pertsonen eskaerei erantzun diezaien, behin-behinean lekualdatuak dauden edo ez 
alde batera utzita. 
 
 

Aurrekariak 
 
 

Kexa horren bidez euren ohiko bizilekua ez den beste toki batean osasun-laguntza 
eskatzen duten pertsona lekualdatuen egoera mahai gainean jarri da.  
 
Zehazki, lehen mailako arreta (Artziniegako osasun zentroan) jaso zuen pertsona 
bati buruz ari gara; izan ere, ondoren arreta espezializatua eskatu zuen eta eskaera 
ez zuten onartu kasua premiazkoa ez zelako. Jakinarazi zioten arreta jasotzeko 
eskubidea duten eta aseguratuak dauden pertsonek, soilik, ohiko lehen mailako 
arreta eta larrialdietako arreta jasotzeko eskubidea dutela. 
 
Pertsona horrek aurkeztu zituen datuei jarraiki, bere lekualdatze/egonaldiaren 
iraupena erroldatzea aldatzeko aintzat hartzen den epearen azpitik zegoen; 
ustekabeko arrazoi familiarrak medio luzatu zen egonaldi hori. Hori dela-eta, 
Osakidetzari informazioa eskatu genion, eta hauxe da bere erantzunean dioena: 
 

“Artziniegako osasun-zentroan egin zutena Osakidetzako zentro guztietan egin 
ohi dutena da, eta osasun arloko araudian ezarritakoa, hain zuzen. 
 
Ildo horretan, komeni da gogoraraztea premiazko arreta eskatzen duten 
egoerak artatzeko, ez dela behar osasun-txartelik. Lehen-mailako arreta 
jasotzeko, espezialista batengana jotzeko premia larriari erantzuteko eta 
bestelako prestazio batzuetarako (farmazia, kasu) ere ez da txartelik behar. 
 
Aitzitik, etengabeko arreta eskatzen duen prozesu bati, hau da, patologia 
kroniko bati erantzuteko, Osakidetzan, behar-beharrezkoa da norberaren txartel 
sanitarioa edukitzea edo, bestela, Osasun Sailaren baimena.  Baimen hori 
eskuratzeko, bada, dagokion autonomia-erkidegoak bidali behar dio arreta-
eskaera Osasun Sailari. 
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Laburbilduz, hizpide dugun kasu honen moduko inguruabarretan, arreta 
sanitarioa eman ahal izateko, Osasun Sailaren baimena eduki behar dute 
Osakidetzako zerbitzu-erakundeak.” 

 
Aurrekari horiek ikusita, ondorengo gogoetak egin ditugu:  
 
 

Gogoetak 
 
 

Egokitzat jo dugu kontuan hartzea jarduteko modu hori orokorra dela, hau da, ez 
dela Euskal Osasun Sistemaren bereizgarri bat.  
 
Dena den, aurrekoa aintzat hartuta, legedian ez dugu mugaketa horren 
(lekualdaketa batean oinarrituta dagoen arreta motaren mugaketa) babesik topatu. 
Gainera, kasu honetan, arreta eskatu duen pertsonak ez dauka autonomia erkidego 
horretan (arreta eskatu den tokian) erroldatzeko betebeharrik.  
 
Gure iritziz, jarduera horiek osasun-laguntza mugatzen dute; izan ere, pertsona 
bakoitzak, patologiaren arabera, arreta dagoen tokian jasotzeko eskubidea dauka. 
Osasun Sistema Nazionalaren kohesioa eta kalitateari buruzko 16/2003 Legearen 
xedapenak azken hori berresten du, 4 c) artikuluan zera ezarri baitu: interesdunak, 
dagoen autonomia erkidegoan dagoela, prestazioen katalogoan aitortu zaion 
osasun-arreta jasotzeko eskubidea dauka. Lege beraren 24. artikuluak, bere aldetik, 
xedatu du, lurralde nazionalaren zein tokitan kokatuta dagoen alde batera utzita, 
arreta bermatuko dela. 
 
Ezin da eskubidearen konfigurazio hori saihestu, arretaren jarraitutasuna tokian 
tokiko osasun sistemaren erabiltzaileentzat aurreikusitako itxaronaldiei egokitzeko 
beharra gorabehera. Inguruabar horrek, eta ez Osakidetzako erantzunean (hitzez 
hitz jaso duguna) azaldutakoak, lekualdatutako pertsonen arreta baldintzatu 
dezake, arreta espezializatuaren mailan. 
 
Aurreko gogoetak oinarritzat hartuta eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -erakunde 
hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoarekin bat eginez, honako 
gomendioa egin dugu. 
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Gomendioa 

 
 
Arreta jasotzeko eskubidea duten pertsonek egiten dituzten arreta espezializatuko 
eskaerei erantzun diezaieten, behin-behinean lekualdatuak dauden edo ez alde 
batera utzita. 
 
 


