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Arartekoaren 2017R-958-17 Ebazpena, 2017ko apirilaren 26koa. Horren bidez, 

Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari gomendatzen zaio lanean jarrai dezan 

gizarte eta osasun alorreko koordinazioa hobetzeko, batez ere, zerbitzuen zorroa 

zehaztuz eta baliabide gehiago eta askotarikoak gehituz, bat-bateko 

mendekotasun-egoerei erantzuna emateko. 

 

 

Aurrekariak 

 

Herritarren kexak dira Arartekoak ikergai horren inguruan duen kezkaren iturria. 

Izan ere, hainbat pertsonak, istripu, traumatismo, gaixotasun kroniko baten 

larriagotze edota ebakuntza kirurgiko baten ondorioz, eguneroko bizitzako 

oinarrizko jarduerak modu autonomoan gauzatzeko gaitasuna asko mugatzen 

dieten ustekabeko lesio larriak dituzte eta zailtasunak izaten dituzte egoera 

horretan lagunduko lieketen zerbitzu eta prestazio publikoak eskuratzeko orduan. 

Espediente bakoitzean emandako banakako erantzun egituratu eta arrazoitutik 

harago, Arartekoak ezagutu nahi ditu, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan 

jarraitzen den prozedura orokorra arlo horri dagokionez, eta bestetik, lurralde 

historiko bakoitzaren berezitasunak. Hori dela eta, organo eskudun guztietara jo 

du, hau da, foru-aldundietara eta Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilura. 

Osasun Sailatik jasotako informazioak, ebazpen hau emateko oinarri hartu denak, 

osatzen du Arartekoaren ikuspegi orokorra euskal politika publikoek aipatutako 

egoeretan eskaintzen dituzten laguntzaren inguruan, eta, aldi berean, praktika 

hobeak antzemateko eta denen artean ikasteko aukera ematen du. 

 

Pertsona horiek azaltzen dutenez, eguneroko jarduerak (ohetik altxatu, mugitu, 

arropa jantzi, garbitu, jan, komunera joan…) egiteko laguntza behar izaten dute, 

eta familiakoen laguntzarekin egin ditzakete, onenera jota ere. Era berean, 

senitartekoen laguntza behar izango dute errehabilitazio-zentroetara edo beste 

erakunde batzuetara joateko, bertan sartzea erraztuko lieken aparkalekua 

erabiltzeko aukerarik gabe. Gainera, premiak aipatzen hasita, besteak beste, 

etxebizitza egokitzeko edo bizitza-kalitatea hobetzeko laguntza-produktuak (gurpil-

aulkiak, garabiak…) erosteko gastuei aurre egin beharko diete, diru kopuru handia 

aurretiaz ordainduz. 

 

Bestalde, pertsona horiek mediku-tratamendu eta -diagnostiko bat jaso dute 

osasun-sistemaren barruan, hortaz, mediku-txosten osatua izaten dute, euren 

lesioak, askotan behin betikoak, aipatzen dituena. 

 

Egoera gizarte-zerbitzuen sistemak eskaintzen duen laguntzaren ikuspuntutik 

aztertuta, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 

buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuak mendekotasunaren (batzuetan, 

desgaitasunaren) balorazioarekin lotzen du pertsona horiei ematen zaien arreta, 

eskubidez dagozkien prestazio eta zerbitzuak eskura ditzaten. Premia (kasu 

honetan, eguneroko bizitzako jarduerak garatzeko laguntza-premia = 

mendekotasuna) egotearen balorazioak eta preskripzio teknikoak erabakitzen dute 

gizarte-zerbitzuak erabiltzeko eskubide subjektiboa, eta horrek segurtasuna ematen 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504561e.pdf
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die egiten diren esku-hartzeei, hala ere, jarduera honen aztergai diren kasuetan, 

pertsona horien egoera zail bihurtzen da. Ospitaleko alta hartu ondoren lesio larriak 

eta laguntza-premia handiak dituzten arren, erakunde honek duen informazioaren 

arabera, lehenengo sei hilabeteetan ez dute mendekotasun-egoeretarako zerbitzuak 

erabiltzeko eskubiderik. 

 

Erakunde honek herritarrengandik jaso duen informazioarekin bat, 

mendekotasunaren balorazioa amaitu arte, gaixoek eta familiek ez dute jasotzen 

behar bezalako gizarte-arretarik edo lehen hilabete horietan laguntzeko zerbitzu eta 

prestaziorik. Kasu batzuetan, gerta daiteke arreta unitate soziosanitario batera 

bideratzea, baina daukagun informazioaren arabera, plaza gutxi daude eta ez 

dituzte premia guztiak betetzen. Bestalde, egoera horri ematen zaion erantzuna ez 

da berdina hiru lurralde historikoetan. 

 

Arartekoaren iritziz, herritar horiek eremu soziosanitarioko laguntza jaso beharko 

lukete, hau da, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 

46. artikuluari jarraikiz, osasun-arazo larriak direla-eta, edo eginkizunen arloko 

mugak direla-eta, eta/edo gizartetik bazterturik geratzeko arriskua dela-eta, 

pertsona batzuek behar dituzten zainketak.  

 

Aurretik azaldutako egoera dela eta, Arartekoak lankidetzan aritzeko eskaera bidali 

die hiru foru-aldundiei, honako galdera hauek erantzun ditzaten: 

 

a) Balorazioa eta diagnostikoa egiteko zerbitzuak kasu guzti-guztietan (65 

urtetik gorakoak salbu) aurreikusten du 6 hilabeteko epea balorazioa 

egiteko? Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko prozedura hasteko 

ezarritako 6 hilabeteko itxaronalditik salbuetsita egoteko aukerak. 

b) Halakorik ezean, lurraldean eskaintzen diren bigarren mailako gizarte-

arretako edo arreta soziosanitarioko zerbitzu eta prestazioak, desgaitasuna 

edo mendekotasunaren egoera ebaluatzeko prozedura hasteko 6 hilabeteko 

epeak irauten duen bitartean eskura daitezkeenak. 

c) Zure iritzia kolektibo horri eman beharreko arreta soziosanitarioa hobetzeko 

har daitezkeen neurrien inguruan. 

 

Era berean, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilura jo genuen, bat-batean 

mendekotasun-egoeran geratu diren pertsonei eman beharreko arreta 

soziosanitarioa hobetzearen inguruko iritzia eskatzeko. 

 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak –Kontseilua horren barruan baitago– aldez 

aurretik gogoeta batzuk helarazi ditu, egoera horietako batzuk baloratzeko 

zailtasunei dagokienez. Hala ere, sistema bien arteko koordinazioa indartzeko 

eskatzen du, pertsona horien beharrei ematen den arreta hobetze aldera, eta 

konpromisoa hartzen du Arartekoak adierazitako kezka Kontseiluari jakinarazteko. 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
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Gogoetak 

 

1. Pertsona horien premiei erantzuna. 

 

Medikuntza-teknikaren aurrerapenari eta osasun-sistemaren garapenari esker, 

gaixoek ohi baino denbora gutxiago behar izaten dute ospitaleko alta hartu eta 

etxera itzultzeko. Gauzak horrela, bat-bateko mendekotasun-egoeran, hau da, bat-

bateko gertaera baten ondorioz, pertsona autonomo bat mendekotasuna duen 

pertsona bihurtzen denean, berriro autonomiaz mugitzeko gaitasuna 

berreskuratzeko aukerarik gabe, bere premiak kontuan hartuko dituzten zerbitzu 

eta prestazioak eskaini behar zaizkio, ospitaleko alta hartu eta berehala laguntza 

jaso dezan. 

 

Pertsona horien laguntza-premiek, gehienetan, bi ezaugarri hauek izaten dituzte: 

intentsitate handia eta gizarte zein osasun arlokoa izatea. Ondorioz, arreta 

soziosanitarioaren eremuan sartzen dira beti, eta Gizarte Zerbitzuei buruzko 

abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 46. artikuluan honela definitzen dira: 

“osasun-arazo larriak direla-eta, edo eginkizunen arloko mugak direla-eta, eta/edo 

gizartetik bazterturik geratzeko arriskua dela-eta, pertsona batzuek behar dituzten 

zainketek osatzen dute arreta soziosanitarioa, osasun-arreta eta gizarte-arreta aldi 

berean biltzen dituena, koordinatua eta egonkorra, arreta jarraituaren 

printzipioarekin bat datorrena”.  

 

Eremu horretan, zerbitzu eta prestazioen eskaintza eskasa denez, premia horiek 

dituzten herritarrek gizarte-zerbitzuen sistemara jotzen dute mendekotasun-

egoeran behar duten arreta eskatzeko. Hala ere, sistemako zerbitzu eta prestazioak 

ez daude pentsatuta behar soziosanitarioei erantzuteko, gizarte-premiak betetzeko 

dira baizik. Hori dela eta, batzuetan bat-bateko mendekotasun-egoera bati 

erantzutea lortu arren, ez du beti modu egokienean egiten. 

 

2. Gizarte-zerbitzuen sistemaren erantzuna bat-bateko mendekotasun-egoeren 

aurrean. 

 

Hasteko, bai desgaitasuna bai mendekotasuna berez iraunkorrak direla aipatu 

beharra dago. Ondorioz, kontu bien balorazioa egoera egonkorrean egin behar da, 

diagnostikoa eman eta tratamenduarekin hasi denetik nahikoa denbora igarota, 

eta, medikuntza-probabilitatearen tarteak aintzat hartuta, gaixoa ez dela sendatuko 

ikusten denean. Horrexegatik ezarri dira gutxieneko epeak, balorazioa egin baino 

lehen bete beharrekoak; hain zuzen ere, oro har, 6 hilabeteko epea ezarri da, 

medikuen ohiko praktikarekin bat, horixe baita osasun-arazo bat kronikotzat 

jotzeko igaro behar den denbora.  

Edonola ere, mendetasuna baloratzeko, ebaluatu behar da jarduera funtzionala 

(hau da, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak modu autonomoan egiteko 

gaitasuna), eta ez bakarrik gaixotasuna edo desgaitasuna; hortaz, pertsona bat 

mendekotasun-egoeran dagoela esateko, halabeharrez, gaixotasuna edo 
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desgaitasuna egon behar da, baina ez da nahikoa. Hortaz, jarduera funtzionalaren 

balorazioa konplexutasun handiko prozesua da. 

Gauzak horrela, mendekotasun-egoera baloratzeari buruzko araudiak berak 

(174/2014 Errege Dekretuak) salbuespen talde handi bi bereizten ditu: 

 

a) 65 urtetik gorakoak (kasu horietan, 6 hilabeteko epearen ordez, 3 hilabete 

dira); eta 80 urtetik gorakoak (2 hilabeteko epea). 

b) Egonkorrak ez diren egoeretan, eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak 

egiteko gaitasunean eragina izan dezaketen urritasunak aldez aurretik 

antzematen direnean. 

 

Gaurdaino, erakunde honek egiaztatu du hiru lurralde historikoetan, salbuespenak 

aplikatzeagatik nahiz araudian bat-bateko mendekotasuna salbuespen gisa 

sartzeagatik –Araban–, mendekotasun-egoera baloratzeko prozesua ezarritakoa 

baino denbora laburragoan egin daitekeela, eta, ondorioz, posible dela gizarte-

zerbitzuen sistemako zorroan jasotako zerbitzu eta prestazioak eskuratzea. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arabako Foru Aldundiak jakinarazi digutenez, 

balorazioa egiteko epeei dagokienez salbuespenak aintzat hartzeaz gain, zenbait 

zerbitzu berezi dituzte bat-batean mendekotasun-egoeran geratu diren pertsonei 

mendekotasuna ebaluatu aurretik arreta emateko. Izan ere, Gipuzkoako foru-sailak 

jakinarazi du ospitaleko alta emateko unean gaixoa bere etxera eramatea 

erabakitzen denean (erabakia ospitaleak udal gizarte-zerbitzuekin batera hartzen 

dute eta batzuetan ez daude ados), honako baliabide hauek eskaintzen zaizkiola: 

 

 Etxez etxeko laguntza zerbitzua (udaleko eskumena denez, udal batzuek 

mendekotasunaren balorazioa eskatzen duten arren) 

 Eguneko zentroa, behin-behineko eta salbuespenezko neurri gisa. 

 Laguntza-produktuak eta laguntza teknikoak, baloratuko denean 

desgaitasuna aitortuko dela zalantzarik ez dagoenean. 

 Etxean behar den arretaren jarraitutasuna arriskuan jar dezaketen aldaketen 

aurrean, egoitza-baliabideetan aldi baterako egonaldiak antolatzen dira. 

 

Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, bere aldetik, 2015. urtetik etxez 

etxeko arreta zerbitzua du, bat-bateko mendekotasun-egoera eragin dezakeen 

osasun-arazoren bat duten pertsonen beharrei berehalako erantzuna emateko. 

Pertsona horiek, balorazioaren zain dauden bitartean, premia horiek betetzeko 

zerbitzu publikoen esku-hartzea behar izaten dute, babesik gabe ez geratzeko. 

 

Ildo horretan, erakunde honek helarazi nahi du, galdetutako foru-zerbitzuetako 

batek adierazi duenez, gizarte-zerbitzuen sistemako zorroan jasotako zerbitzuek –

mendekotasun-egoerei erantzuteko– ez dutela pertsonal sanitario nahikorik 

gaixoek fase kliniko larri horretan izan ditzaketen behar bereziak betetzeko. Izan 

ere, baliabide horiek behin betiko mendetasun-egoeretan laguntzeko daude 

pentsatuta, gizarte arloko beharrei erantzuteko, alegia. 
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Ildo beretik, ados gaude mendekotasuna baloratzeko denbora ahal den heinean 

laburtu behar dela, egoera hobetzeko aukerarik ikusten ez den kasuetan. Halaber, 

gizarte-zerbitzuen zorroan jasotako baliabideak eskuratzeko aukera eman behar da, 

baina, aldi berean, aintzat hartu behar da ospitaleko altaren eta gizarte-zerbitzuen 

erantzunaren artean tarte bat dagoela, beste baliabide batzuk eskatzen dituena. 

 

3. Arlo soziosanitarioaren erantzuna bat-bateko mendekotasun-egoeren 

aurrean. 

 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroan jasotako 

zerbitzuen bitartez ematen den erantzunaz gain, hiru lurralde historikoek badituzte 

egoitza-unitate soziosanitarioak. Unitate horien kudeaketan aldeak ikusten dira 

lurralde batetik bestera, hala ere, inongoak ez du eskatzen mendekotasun-

egoeraren balorazioa, hori bai, zerbitzuan sartzeko eskaera egiten duten 

profesionalek behar bezala arrazoitu behar dute baliabidearen egokitasuna. Hain 

zuzen ere, unitate horiek erabiltzen dira bat-bateko mendekotasun-egoeretan, 

gaixoak behar dituen zainketek familiak eman dezakeen zaintza informalaren 

gaitasuna edo prestutasuna gainditzen dutenean. 

 

Galdetutako pertsonen iritziz, edonola ere, argi dago plaza soziosanitarioen 

kopurua Euskadin ez dela nahikoa premia guztiak betetzeko. Gogoeta horien 

hasieran aipatutako joerarekin batera –ospitaleko egonaldiak gero eta laburragoak, 

eta ondorioz, ospitaletik kanpoko arloan intentsitate handiko zainketen premiak 

areagotzea– ez da handitu plaza soziosanitarioen kopurua.  

 

Egoera hori kontuan hartuta, Arartekoa guztiz bat dator gizarte-zerbitzuen arloan 

eskumena duten sailen proposamenekin. Izan ere, proposamen horiek arreta 

soziosanitarioa hobetzeko zuzenduta daude, eta, hain zuzen ere, arlo horretan 

hartu behar dira neurriak, mendekotasun-egoeran geratu diren pertsonek 

ospitaletik atera ondoren izan ditzaketen beharrak betetzeko. 

 

Lehenengo proposamenaren arabera, lanean jarraitu behar da arlo soziosanitarioan 

ahalik eta koordinazio handiena eta zabalena lortzeko, eta horrela, pertsonaren 

osasun-zaintza gizarte-babesarekin uztartzeko. 

 

Gainera, baliabide eta sistema berriak ezarri behar dira arlo hori finkatzeko, 

herritarrek behar dituzten prestazioak ahalik eta azkarren eskuratzea ahalbidetze 

aldera. Ildo horretan, nahitaezkoa da Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen 

46.4 artikuluan aipatutakoa betetzea: zerbitzu soziosanitorioen kartera bat eratuko 

da, edo arretaren egokitasuna bermatzeko beste formula edo tresna batzuk 

baliatuko dira. Zerrenda horretan jasotako zerbitzuak erabilgarriak izango lirateke 

bai hemen aztergai hartu ditugun mendekotasun-egoeretan, bai aldi baterako 

mendekotasun-egoeretan (susperraldietan) edo eboluzio luzeko gaixotasun kroniko 

baten larriagotzean, zainketa informalak nahikoak ez direnean. Zerbitzuen 

zerrendan sartuko lirateke dagoeneko aipatu ditugun plaza soziosanitarioak, baita 

beste zerbitzu eta prestazio batzuk ere, etxeko laguntza soziosanitarioaren 
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zerbitzua edo gaixoa sendatu ondoren berreskura daitezkeen laguntza teknikoak, 

besteak beste. 

 

Halaber, erakunde honen iritziz, oso egokia dirudi plaza soziosanitarioen kopurua 

handitzea, “Erakunde Sanitario Integratu bakoitzean igarotze-unitateak, gaixoaren 

arreta-premiak eta familiaren zaintzeko gaitasuna geldiroago aztertu ahal izateko”. 

Horrek bermatuko luke zaintzaren jarraitutasuna, sendatzeko prozesuan arreta eta 

sistema batetik bestera (osasun-sistematik gizarte-zerbitzuetara) era antolatu eta 

pentsatuagoan pasatzea. 

 

Proposamen horiek, edonola ere, dagoeneko jaso dira Arreta Soziosanitarioko 

Euskal Kontseiluak burutu behar dituen Euskadiko arreta soziosanitarioaren ildo 

estrategikoetan (2013-2016): 

 

 Formulatutako lehenengo helburu estrategikoa “Koordinazio soziosanitarioa 

zer elementu formalek osatzen duten definitzea” da eta dagokion oinarrizko 

ildo estrategikoa zerbitzu soziosanitarioen zorroa definitzea da. 

 Hirugarren helburu estrategikoa “Eremu soziosanitarioan parte hartzen 

duten eragileen arteko koordinazioa sustatzea” da, honako oinarrizko ildo 

estrategiko honetan garatzen dena: akordio soziosanitarioak formalizatzea. 

 Hirugarren helburu estrategikoari dagokionez, “Xede-kolektiboentzako 

zerbitzu soziosanitarioak lantzea” proposatu da, oinarrizko ildo estrategiko 

gisa proposatzen den xede-kolektiboetan arreta soziosanitarioa garatzeko 

planaren bidez eratzen dena. 

 

Arartekoak ez du aurkitu helburu horiek betetzeari buruzko informaziorik, 

azaldutako helburuetako lehenengoan aurreikusitako zerbitzu soziosanitarioen 

zerrenda bat onartzeari dagokionez behintzat. Beharbada, helburu estrategiko 

horiek betetzeko maila ebaluatzean (sailaren web orriaren arabera, 2017ko lehen 

seihilekoan egingo da) jasoko dira eta ezagutzera emango dira azken lau urteotan 

egindako aurrerapausoak. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Osasun Sailak helaraz diezaion Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari 

koordinazio soziosanitarioa indartzeko beharra, batez ere, zerbitzuen zerrenda bat 

zehaztuz eta baliabide gehiago eta askotarikoak jarriz, horrela laguntza eman ahal 

izateko bai hemen aztertutako bat-bateko mendekotasun-egoeretan, bai aldi 

baterako mendekotasun-egoeretan (susperraldietan), baita eboluzio luzeko 

gaixotasun kroniko baten larriagotzean ere, zainketa informalak nahikoak ez 

direnean. 


