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2. ILDO ESTRATEGIKOA:
Lehen Mailako Arretako taldeen egitura erronka 
demografiko eta epidemiologikoetara egokitzea.

Biztanleria zahartzeak eta horren ondorioz mendekotasuna eta kronikotasuna 
areagotzeak asistentzia-egiturak indartzeko premia dakar; batez ere, familia-
medikuntzaren eta erizaintzaren eremuan. Horri begira, jarduera hauek hedatu 
behar dira:

8. EKINTZA: Familia-medikuntzaren kupo berriekin indartzea asistentzia-
zama handia duten LAUak. Erantsitako taulan ikus daitekeen bezala, familia-mediku 
bakoitzeko 1.500 OTI baino gehiago dauzkaten eta 75 urtetik gorakoen ehunekoa 
% 10 baino handiagoa duten LAUak indartzeko irizpide orokorrari helduz gero, 36 
LAU indartu beharko lirateke.

Familia-mediku bakoitzeko 1.400 OTI baino gehiago dauzkaten eta 75 urtetik 
gorakoen ehunekoa % 15 baino handiagoa duten LAUak ere aintzat hartuz gero, 
beste 4 unitate indartu beharko lirateke.
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2. taula. LAUen banaketa, OTI-kopuruaren eta 75 urtetik gorakoen ehunekoaren arabera.
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Zentzuzkoa denez, familia-medikuntzan (gutxi gorabehera) sortu beharko 
liratekeen 40 lanpostuek ekarriko luketen hazkuntzari ñabardurak egin beharko 
litzaizkioke, praktikan ikusitako asistentzia-presioa oinarri hartuta, eta, 
gainera, behatutako morbilitate-zamari egokitu beharko litzaizkioke lanpostu 
berriak. Are, Aholkularitza Kontseiluak ematen duen gomendioarekin bat eginez, 
ezarritako egiturari buruzko atalean azaldutako oinarriren bat erabiliko da lanpostu 
berrien premiak zehazteko oinarri teorikotzat (2. eta 3. taulak).

Lanpostu berriak modu mailakatuan hedatuko dira datozen bi urteetan. Nolanahi 
ere, 2019ko lehenengo seihilekoan 20 plaza hornitzea ezarri da xedetzat.

9. EKINTZA: Erizaintzako lanpostu berriekin indartzea erizain/pediatra 
ratio txikiena duten taldeak (Lehen Mailako Arretakoak), pixkanaka, datozen 
bi urteetan. Ez dago jarduera onen ebidentzietan oinarrituriko argudio solidorik, 
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estandar gisa 1:1 ratioa ezartzea aholkatzen duenik. Dena dela, konparaziora 
sartuta, hutsuneak hauteman dira LAU batzuetan; bereziki, pediatriako erizaintzan. 
Bestalde, Lehen Mailako Arretako asistentzia-prozesuari balio handiagoa emango 
dion erizain-profila garatzea planteatzen dute ildo estrategikoek. Guztiarengatik, 
erizaintzako taldeak indartu behar dira, erizaintzaren barruan gaitasun berriak 
hedatu eta garatu ahala.

Abiatze-ratioa aintzat hartuta egin behar da pixkanako hornidura, eta, batez ere, 
bereziki erizaintzari esleitutako asistentzia-eginkizun berriak kontuan hartuta, 
aurrerago adieraziko den bezala. Erizaintzako kontsultan, hortaz, prozesu arinak eta 
erizainak konpon ditzakeen osasun-egoerak artatu behar dira, hala helduekin, nola 
haurrekin, eta, azken kasu horri dagokionez, garrantzia emango zaie haur osasuntsuei.

Erizain/familia-mediku erlazioan ikusi den ratioa erreferentziatzat hartuta, erizaintzako 
taldea handitu beharko da (batez ere, pediatrian), 46 lanpostu inguru sortuta. Datozen 
bi urteei begira planteatutako erronka da hori, pixkanaka eta erizaintza pediatrikoko 
gaitasun berrien hedapenarekin paralelo egin beharko dena. Aurreko ekintzan 
bezalaxe, 2019ko lehenengo seihilekoan 23 plaza hornitzea ezarri da xedetzat.

Xede horrek 0,92ko ratio orokorrean kokatuko luke Euskadiko Lehen Mailako 
Arreta, erizain/mediku erlazioan. Hala, familia-medikuntzako lanpostuak ugaritzeak 
izango duen eragina deskontatu beharko litzatekeen arren, Lehen Mailako Arretako 
osasun-arretari baliabide gehien bideratzen dizkioten autonomia-erkidegoen 
antzeko ratioa edukiko genuke.

10. EKINTZA: LAUen administrazio-arloetan lan egiten duten pertsonen 
profil funtzionalak aztertzea eta, hala badagokio, egokitzea.

Hainbat lanbide-kategoriak egiten dute lan osasun-zentroetako administrazio-arloan. 
Esan den moduan, Lehen Mailako Arretarako estrategiaren barruan, administrazio-
arloak baliabide edo prozesu egokienera bideratu behar ditu laguntza eskatzen duten 
pertsonak, Lehen Mailako Arretako taldeetako gainerako profesionalen lana osatzeko. 
Ondorioz, badirudi beharrezkoa dela profesional horien premiak aztertzea eta, 
hala badagokio, egokitzea, garatu behar dituzten gaitasunen ikuspegitik begiratuta. 
Horretarako, arlo horietan lan egiteko behar diren prestakuntzari eta gaikuntzari 
egokitu behar zaizkie langileak hautatzeko prozedurak.

Premia horiek aztertuta, kontratazio-zerrendak kudeatuko dituen eta eremu 
bakoitzean egiten diren lan ezberdinengatik lehen mailako arreta (AP) eta ospitaleko 
arreta (AH) bereiziko dituen sistema bat ezartzeko aukera dagoen ala ez jakin ahal 
izango da. 

Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak gidatuko du azterketa hori, eta 2019ko 
hirugarren hiruhilekoan aurkeztu beharko dio Aholkularitza Kontseiluari.


