
47VII. PLANAREN LEHENTASUNAK: HELBURUAK, ARDATZAK ETA EKINTZAK

Kapitulu honetan VII. Planaren jarduketarako lehentasunezko ardatzak jasotzen dira. Ardatz 
horiek zenbait helburutan eta ekintzatan banakatzen dira. 

Planaren lehentasunen edo jarduketa ardatzen egituraketak, dokumentu honen 2. kapituluan 
definitzen eta jasotzen den kontzeptuzko eremuari erantzuten dio:

4.1. HELBURUAK ETA LEHENTASUN ARDATZAK

Halaber, helburua izan da apirilaren 7ko 1/2016 legearekiko (Adikzioen eta Droga Mendekotasunen 
Arreta Integralari buruzkoa) lerrokatzea, baita osasun arloko plangintza eta erreferentzi-plan 
nagusiarekiko ere, hau da, 2013-2020 Osasun Planarekiko.

Adikzioen VII. Planaren helburu nagusia da ahal den heinean murriztea, ekitatearen ikuspegitik, 
substantzia mendekotasun-sortzaileen kontsumoa eta jokabide-adikzioak eta, ondorioz, 
pertsonen eta haien familien, zein komunitatearen eta, oro har, biztanleriaren osasunean 
dituen efektuak.

OSASUN PUBLIKOKO IKUSPEGIA
OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN

SUSTAPENA, 
PREBENTZIOA ETA 

HEZKUNTZA

ESKAINTZAREN 
ETA ESKARIAREN 

MURRIZKETA

LIDERGOA ETA KOORDINAZIOA

EZAGUTZAREN KUDEAKETA ETA EBALUAZIOA

OSASUN LAGUNTZA, 
LAGUNTZA 

SOZIOSANITARIOA 
ETA GIZARTERATZEA

Unibertsaltasuna Elkartasuna Ekitatea Iraunkortasuna

• Adina, sexua eta 
herentziako faktoreak

• Bizitzeko estiloekin 
eta ohiturekin 
erlazionatutako 
faktoreak

• Bizitzako eremuak: familia, eskola/
hezkuntza, aisia eta kirola, lan ingurua...

• Baliabideen eskuragarritasuna: 
etxebizitza, elikagaiak, hezkuntza, osasun 
zerbitzuak, enplegua...

GIZARTE ETA KOMUNITATE 
INGURUNEA

TESTUINGURU 
SOZIOEKONOMIKOA ETA 

POLITIKOA

VI
I. 

PL
AN

AR
EN

 
JA

SO
TZ

EN
 D

IR
EN

 
JA

RD
U

KE
TA

 A
LO

RR
AK

SUBSTANTZIEKIN ETA JOKABIDEEKIN ERLAZIONATUTAKO ADIKZIOAK



48 Euskadiko Adikzioen VII. Plana 2017-2021

Horretarako, Plana 5 jarduketa-ardatzetan egituratzen da, horietatik 3 hezkuntza eta prebentzioari, 
eskaintza murriztu eta kontrolatzeari eta laguntza zein gizarteratzeari buruzkoak dira, eta beste 
bi zeharkakoagoak arlo honetako koordinazio instituzionalarekin eta ezagutzaren garapen eta 
kudeaketarekin erlazionatuta baitaude.

1. ARDATZAK, PREBENTZIOA ETA OSASUNAREN SUSTAPENA izenekoak, osasunaren sustapena 
bultzatu eta bizitzeko ingurune, jarrera eta estilo osasungarriak bultzatu nahi ditu. Eta, halaber, 
babeserako faktoreak indartu, adikzioen eragina eta prebalentzia murriztu eta horien aurrekari 
diren arrisku faktoreak eta jokabideak gutxitu. 

2. ARDATZA, ESKAINTZA MURRIZTEA da eta haren helburu orokorrak dira adikzioak sor ditzaketen 
substantzia eta jardueretarako sarbidea mugatzea, horien kontsumoarekiko tolerantzia soziala 
murriztea eta indarrean dagoen araudia era efikazean betetzen dela sustatzea. 

3. ARDATZAK, OSASUN LAGUNTZA ETA LAGUNTZA SOZIOSANITARIOA ETA GIZARTERATZEA 
izenekoak, bere aldetik, adikzioetatik eta arazoak sortzen dituzten jokabide eta kontsumoetatik 
sortutako arriskuak eta kalteak murriztea bilatzen du, Euskadiko osasun eta zerbitzu sarearen 
bitartez, eta adikzioen fenomenoak eragiten dituen laguntza beharrei erantzun jarraitua, 
koordinatua eta eraginkorra ematea. 

Zehar-lerroei dagokienez, 4. ARDATZAK, EZAGUTZAREN ETA EBALUAZIOAREN KUDEAKETAK, 
adikzioen eta horien zergatien eta ondorioen alorreko ikerketan, hedapenean eta ezagutzan 
aurrera egitea bilatzen du, eta baita alor horretan planteatzen diren programen eta ekimenen 
ebaluazioan ere. 

5. ARDATZAK, LIDERGOA ETA KOORDINAZIOA izenekoak, berriz, adikzioen alorrean inplikatuta 
dauden eragileen sistemaren funtzionamendu koordinatuan, kohesionatuan, eraginkorrean eta 
efizientean aurrera egiten jarraitzea bilatzen du. 


