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OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD

AGI NDUA, OSASUNEKO SAI LBURUARENA, OSAKI DETZA/ EUSKAL OSASUN 

ZERBI TZUAREN LEHEN MAI LAKO ARRETAREN EREMUAN OSASUN 

PROFESI ONALAK LI BREKI  AUKERATZEAREN ESKUBI DEA ARAUTZEARI  

BURUZKO DEKRETU- PROI EKTUA AURRETI KO KONTSULTA PUBLI KOAREN 

MENDE JARTZEN DUENA.

Osasun Sailak xedapen orokor bat  egingo du, Osakidetza/ Euskal Osasun 
Zerbitzuaren lehen m ailako arretaren erem uan osasun profesionalak libreki 
aukeratzearen eskubidea erregulatzeko xedez (Euskal Autonom ia Erkidegoko 
Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta I ntegralar i buruzko apir ilaren 
7ko 1/ 2016 Legeak ezartzen ditu m uga horiek) .

Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 12ko erabakia dela-eta, xedapen 
arautzaile orokorrak izapidetzeko jarraibideak onesten bait itu horrek, aurret iko 
kontsultaren izapidea egitea erabaki zen Adm inist razio Publikoen Adm inist razio 
Prozedura Erkidearen Legearen 133.1. art ikuluan xedatzen dena estaltzeko, testu 
jur idiko arautzaile jakin bat  onetsi aurret ik herr itarrekin elkarreraginean aritzeko 
izapidea egin behar baita.

Kontsultak alderdi hauek jaso behar ditu:
- Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
- Ekimena onartzeko prem ia eta aukera.
- Arauaren xedeak.
- Egon daitezkeen ordezko ir tenbide erregulatzaileak edo ez-erregulatzaileak.

Hori dela-eta, baliodun hogei eguneko epea ezartzen da eragindako erakundeek, 
herr itarrek eta beren ent itateek egokitzat  jotzen dituzten iradokizun eta iruzkin 
guzt iak aurkez ditzaten. Araua egin aurret ik gauzatuko da kontsulta hori, Xedapen 
Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/ 2003 Legearen 4. eta 5. 
art ikuluek arautzen duten hasiera- fasearen barruan.

Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apir ilaren 11ko 
80/ 2017 Dekretuak esleitzen dizkidan eskumenekin bat  eginez, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenengoa .-  Aurret iko kontsultaren izapidearen m ende uztea, egin aurret ik, 
Osakidetza/ Euskal Osasun Zerbitzuaren lehen m ailako arretaren eremuan osasun 
profesionalak libreki aukeratzearen eskubidea erregulatzen duen xedapen 
orokorraren proiektua.

Bigarrena .-  Herr itarrek eta arauak eragindako ent itateek eta erakundeek, hala 
nahi badute, baliodun hogei eguneko epean helarazi ahalko dituzte Agindu honen 
eranskinean azaltzen diren alderdiei buruzko ir itziak, kontsulta Euskal Autonom ia 

J0D0Z-T1Q3Y-8WPH en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1Q3Y-8WPH bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Erkidegoko Adm inist razio Orokorraren web-atar ian argitaratu eta hurrengo egunet ik 
zenbatzen hasita.

Sin.:  MI REN NEKANE MURGA EI ZAGAECHEVARRÍ A
OSASUNEKO SAI LBURUA



ERANSKI NA

1 .-  Ekim en honekin konpondu nahi diren arazoak:

Osasun-arloko profesionalak hautatzeari dagokionean, herr itarrek, t radizionalki, 
fam ilia-medikuak eta pediat rak aukeratu izan ohi dituzte. Aitzit ik, lehen m ailako 
arretako zerbitzuak garatzearen, erabiltzaileen eta osasun-zent roetan diharduten 
langileen arteko harrem an pertsonalizatua sustatzearen, zaintza- lan asistentzialen 
eskaria handitzearen eta, bat ik bat , uztailaren 24ko 1/ 2015 Legegintzako Errege 
Dekretuan xedatutakoaren —sendagai jakin batzuk agintzeko, erabiltzeko eta 
horiek banatzeko baim ena emateko erizainek dituzten ahalm enak arautzen ditu— 
ondorioz, kom eni da, ahal den heinean, herr itarren aukeratzeko ahalmena 
handitzea, er izainak eta em aginak hautatzeko aukera emanez.

Hala ere, osasun- laguntza antolatzeak dakartzan zailtasunak direla-eta, osasun-
sistem ara sartzeko hautua egiteko, baldintza jakin batzuk hartu behar dira 
kontuan, kalitatezko arreta, antolaketa eraginkorra eta baliabideen zentzuzko 
kudeaketa uztartzeko.

2 .-  Ekim ena onartu beharra eta hura onartzearen egokitasuna: 

Osasun Sailaren Lerro Est rategikoekin bat , norbanakoa da arretaren ardatz nagusi. 
Gainera, osasuna babesteko eskubidea aitortzen da, giza-eskubide eztabaidaezina 
delakoan. Hori dela eta, sail horrek defendatzen du osasunerako eskubidearen 
unibertsaltasuna dela Euskal Osasun Sistema Publikoaren printzipioetako bat .

I ldo horretat ik, Eusko Jaurlar itzako Osasun Sailaren lehentasun nagusia hauxe da:  
EAEko osasun-sistem a unibertsal, publiko eta kalitatezkoa berm atzea eta hura 
hobetzea. Halaber, Osakidetzaren 2017-2020 aldirako erronkek eta proiektuek 
agerian uzten dute unibertsaltasun, ekitate, elkartasun eta kalitate pr intzipioetan 
oinarr itutako osasun-sistem arekiko konprom isoa duela, eta osasun-beharrak 
asetzea eta euskal gizartean balioa sortzea dituela helburu, publikotasunean eta 
erantzunkidetasunean oinarr itutako et ikat ik abiatuta.

Erabiltzaileari emandako arretaren kalitate eta pazientearen ahalduntze 
pr intzipioetan oinarr itzen da lehen m ailako arretako profesionalak askatasunez 
aukeratzeko eskubidea. 

Gauzak horrela, eskatzen da arau batzuk ezar daitezela, herr itarrek beren 
eskubideak, arretaren ekitate, ir isgarr itasun eta humanizazio pr intzipioekin bat , 
baliatzeko prozedurak eta m ekanismoak garatze aldera.

3 .-  Egin nahi den arau- proiektuaren xedeak:

Dekretu-proiektu honen xedea da herr itarrek, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko 
lehen m ailako arretaren esparruan, osasun- laguntza em ango dien fam ilia-m edikua, 
pediat ra, er izaina edo em agina aukeratzeko eskubidea arautzea.

4 .-  Egon daitezkeen ordezko ir tenbide erregulatzaileak eta ez-

erregulatzaileak:



Aurreko ataletan azaldutako inguruabarrak direla-eta, ezinbestekoa da dekretu-
proiektu hau egitea, ez baita bestelako ir tenbiderik ikusten.
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