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2. LEHEN MAILAKO ARRETAREN 
FINANTZAZIOA ETA ASISTENTZIA-EREDUA

Sarritan, Lehen Mailako Arreta osasun-sanitarioko funtsezko kate-begia dela 
erakusteko premia aipatzen da, eta aurrekontu handiagoak esleitzen zaizkio Lehen 
Mailako Arretari. Foro batzuetan, beharrezko ikusten da Lehen Mailako Arretarako 
finantzazio-ehuneko bat egotea, baina diskurtso hori ez da datu objektiboetan edo 
inolako ebidentziatan oinarrituta egoten.

Finantzazio-defizitaren inguruko diskurtso horrek, egia esan, ahulguneak dauzka, 
eta horietatik bi nabarmenduko ditugu:

1. Euskadin, arreta integraturako prozesuan aldaketa handiak egin dira 
Lehen Mailako Arretaren (AP) eskualdeetako aspaldiko zuzendaritza- eta 
kudeaketa-egituretan, eta, ondorioz, langileen gastuen joeren azterketek 
dokumentatu gabeko isuri bat izaten dute Euskadin.

2. Gure inguruko herrialdeetan, teknologiak sartzeak baldintzatzen du gastu 
sanitarioa haztea. Lehen Mailako Arretako teknologiak, hain zuzen ere, 
profesionalak dira, eta beren egituraketak lotura estua dauka biztanleriaren 
neurriarekin, zeina gutxi gorabehera egonkor mantentzen den, gizarteak 
nahiz Osakidetzak berak (profesionalek eta kudeatzaileek) eskatzen duten 
garapen teknologikoaren hazkundearekin alderatuz gero. Horrek ez du esan 
nahi, ordea, teknologiak txertatzetik eratorritako gastu sanitarioa ospitaleko 
arreta-jardueraren ondorioa bakarrik denik. Bistan denez, hori ez da horrela 
izaten. Garapen teknologiko horren zati oso handia dago lotuta Lehen Mailako 
Arretatik eskatzen diren probekin.

Edonola ere, argi dago Lehen Mailako Arretak finantzazio-ahalegina eskatzen 
duela, eta, zentzu horretan, estrategia hau garatzeak aurrekontu-igoera ekarriko 
du datozen urteotan. Hortaz, Lehen Mailako Arretarako finantzazioa igotzeko 
konpromisoa dauka Osasun Sailak. 

Dena dela, jakitun izan behar dugu Lehen Mailako Arretaren gaur egungo ereduak 
(osasun-zentroetan taldean lan egiten duten soldatapeko profesionaletan dago 
oinarrituta eredua, eta batez ere Lehen Mailako Arretan (AP) lan egiten duten 
profesionalen kopuruaren araberako aurrekontua dauka) ez duela bat egiten 
hazkunde-erritmoan dagoen sistemaren gainerako finantzazioarekin (profesionalak 
+ teknologiak). 

Oinarri-dokumentuari egin zaizkion ekarpenek ez dute eredu-aldaketa bateranzko 
biderik ireki. Ildo mota honetatik hurbilen egon den ekarpenak autogestio-maila 
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handiagoari egin dio erreferentzia, zehaztapen gehiago eman gabe. Zentzu 
horretan, nahiz eta aurrerapen-arloak beti egon, Lehen Mailako Arretako autogestio-
mailek ezingo dute konpondu une honetan ikusten den sakoneko arazo nagusia: 
absentziak enplegagarritasun baxuko profesionalen poltsa batekin kudeatu dituen 
eredu honetan, profesionalak falta dira.

Asistentzia-eredua, autogestioa eta finantzazioa oso elkarloturik dauden hiru 
kontzeptu dira. Hori dela-eta, Osasun Sailak eta Osakidetzak beharrezko ikusten 
dute Lehen Mailako Arretari loturiko aurrekontua zehatz-mehatz identifikatzea, 
plantillari, ekipamenduei eta maila horretan kontsulten arteko esparruan eta 
proba osagarri nahiz terapeutikoen arloan –gutxienez– hartzen diren erabakien 
ondoriozko jarduerari erreparatuta.

Horixe izan daiteke Lehen Mailako Arretan autogestio-maila handia edukitzea 
ahalbidetuko duen eredu-aldaketari buruzko eztabaida hasteko abiapuntua. 
Eguneko kontsulta-mugatik harago joango den eredua behar da, asistentzia-
eskariaren igoerari erantzuteko baliabide profesionalen injekzio gehigarria 
gaindituko duena (gaur egungo ereduan, horixe da erantzun posible bakarra).


