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5. ILDO ESTRATEGIKOA:
Familia-medikuntzako belaunaldi-erreleboan 
asistentzia-hutsunea saihestea.

Mediku bakoitzak esleituta duen paziente-kupoaren neurriak ekartzen ditu premia 
hauek, lehen jorratu den moduan. 

Egiturazko plantillak, gainera, izugarri alda daitezkeen ordezkapen-premiak 
dauzka, gaur egungo hitzarmenak aitortzen dituen oporren, baimenen eta lanaldi-
murrizketen ondorioz edota gaixotasun-absentzien ondorioz. 

Datozen urteei begira, premia horiek eta aurreikusitako erretiroen eta sistemara 
sartuko diren familia-medikuen erlazioak balantze negatiboa ematen dute. 
Aurreikuspenen arabera, 2025-2026ra arte, larriagotu egingo da profesional-
urritasunaren egoera, zeina zaila den zehaztasunez zehaztea, ezinezkoa baita 
aurrez jakitea noiz hartuko duen erretiroa profesional jakin batek. 2025-2026 
urteetan, ordea, erretiroen eta espezialista berrien prestakuntzaren arteko defizita 
lehengoratu egingo da.

Errelebo hain masiboan asistentzia-hutsunea gertatzea saihesteko, familia-
medikuntzan BAMEak areagotzeaz gain, Lehen Mailako Arretako familia-medikuaren 
lana erakargarri egiteko bestelako neurriak hartu behar dira.

Prestatu behar diren espezialisten kopurua planifikatzea, ordea, lan zaila da. Lehen 
Mailako Arretaren premiei, gainera, beste zerbitzu batzuen premiak gaineratu behar 
zaizkie (hala nola, etxeko ospitaleratzea, larrialdiak eta ospitaleetako larrialdietako 
ateak). Halaber, beste eremu batzuetan ere kontratazio-premiak daude (medikuntza 
pribatuaren eremuan edo kudeaketaren eremuan, adibidez). Duela ez asko, 
espezialista gehiegi prestatzen ziren, eta urtean 3 edo 4 hilabetez bakarrik lan egiten 
zuten mediku langabetuen poltsak betetzen ziren. Hain zuzen ere, ordezkapenen 
eredua langabetuen poltsa horretan oinarritzen zelako sortzen zen egoera hori. Eredu 
horrek gaur egun familia-medikuen kontratazioan dauden zailtasunak saihestuko 
lituzke, baina, gizartearen ikuspuntutik erreparatuta, onartezina da. Bestalde, ereduak 
ez du baliokiderik izan ospitaleko medikuntzaren eremuan.

23. EKINTZA: Familia-medikuntzan eta medikuntza komunitarioan BAME 
prestakuntza planifikatzeko sistematika.

Epe luzera begira, eta 2025era arte gutxienez, ahalegina egin beharko da BAMEak 
familia-medikuntzaren espezialitatean prestatzeko. Horretarako, espezialistak 
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prestatzeko beste 16 toki egiaztatu dira azken hilabeteotan, Ministerioak erantzukizun-
akreditaziorako salbuespenezko prozedura bat eskatu ondotik (irakasleen plazak 
egiaztatzen dituen prozesua arintzeko eta egiaztatzeke zeuden plazen akreditazioa 
eskuratzeko alternatiba gisa eskatu du Ministerioak salbuespenezko prozedura 
hori). Datorren deialdian, Euskadik 107 plaza eskainiko ditu.

Nahitaezkoa izango da familia-medikuntzako BAME-en premiak sistemaren premiei 
egokitzea, kontuan hartuta belaunaldi-erreleboa egiten denean profesionalen 
ordezkapen-premiak oso baxuak izango direla. Doikuntza hori hobeto baloratu 
ahalko da 2024-2025etik aurrera, baina, ordura arte, ahalegina egin beharko da 
familia-medikuen prestakuntzan. 

24. EKINTZA: Irakaskuntzakotzat jotzea irakasteko akreditazioa duten 
osasun-zentroetako medikuen eta erizainen plazen multzoa.

Prestigioa eman behar zaie irakaskuntzako osasun-zentroei, eta zentro horiei 
aitortza egiteko neurriak hartu behar dira. Zentzu horretan, langileak mugitzeko 
edo plaza berriak hartzeko xedez, irakaskuntzako osasun-zentroetara sartzen diren 
profesionalek irakaskuntzaren gaineko ardura hartu beharko dute, errelebatu 
dituzten profesionalen baldintza beretan.

Era berean, medikuntzako eta erizaintzako tutorearen irudia behar bezala aitortu 
behar da, karrera profesionalari dagokionez.

25. EKINTZA: Asistentzia-errefortzurako eredua finkatzea Lehen Mailako 
Arretarako, eraginkorra eta jasangarria izan dadin.

Etorkizun hurbilean ordezpenak kudeatzeko eredu modura enplegagarritasun 
gutxiko familia-medikuen poltsak sortzea saihestuko duen asistentzia-errefortzuaren 
eredua sendotu behar da. Kudeatzeko eta familiako eta laneko bizitza bateragarri 
egiteko erosoa gerta daitekeen arren, ez da ez oso bidezkoa, ez profesionala, eta, 
sozialki, onartezina da. Horregatik da premiazkoa bestelako eredu baterantz aurrera 
egitea, bi lan-ildoren bidez:

- LAU bakoitzaren aldi kritikoak planifikatzea, LAU-mailako gertakizunen 
banakako plana definituz ESI bakoitzarentzat, aldi kritikoetarako: 
oporraldietarako eta absentzia luzeetarako, alegia.

- Errefortzu profesionalak orekatzea, LAUko egiturazko langileek lanaldia 
egokituz edota ordezkapenak kudeatzeko formula alternatiboak aurkeztuz, 
kontziliazioa posible egiteko, enplegagarritasun gutxiko profesionalen poltsa 
sortu beharrik gabe.



59ILDO ESTRATEGIKOAK

Aholkularitza Kontseiluaren testuinguruan, arazoa aztertuko duen eta egon litezkeen 
aukerak proposatuko dituen lantalde bat osatuko da. Zentzu horretan, badirudi 
egokia dela ohiko lanaldian ekintzengatik ordaintzeko modutik («ampliagenda» 
deritzonetik) urruntzea. Alabaina, bestelako formulak esplora daitezke, asistentzia-
lana «absentzia-ordezkapen bat» formulatik harago ulertzea nahi bada. Finantzazio-
formula horren arriskua aski ezaguna da, eta enplegagarritasun gutxiko profesional 
oso gaituen poltsa sorrarazten du.

Beste neurri batzuen artean, honako hauek ezarri dira:

• Kontratu egonkor malgua: LAUen errefortzua erraztearekin batera, kontratu 
egonkorra ematen dio ordezkoari. Esleitutako biztanlerik gabeko LAU bat 
edo gehiago sortuko balira ESIetan (oinarri-dokumentuaren proposamena), 
egiturazko (EPE bidez hornitutako estatutu-lanpostu finko) bihurtuko lirateke 
ESI bakoitzean behar diren errefortzu-plazak. Hala ere, agian ulertu ez 
delako, ez du harrera ona izan foro jakin batzuetan, eta, beraz, Aholkularitza 
Kontseiluaren testuinguruan aztertuko da, har litekeen neurri gisara. 

• Produktibitate-osagarriaren ordainketa, ospitaleko arreta-mailaren pare.

• Lanean ez dagoen profesionalaren kupoa zati batean pilatzea, Aholkularitza 
Kontseiluak orientatu beharko duen OTI-kopururaino.

26. EKINTZA: Goizeko eta arratsaldeko txandak txandakatzea ahalbidetuko 
duten lanaldiak pixkana hedatzen laguntzea.

LAUak goizez eta arratsaldez irekita, pazienteak horietara joan ahal izatea bermatzen 
da, Lehen Mailako Arretaren printzipioetako bat izaki hori.

Goizeko eta arratsaldeko txandak txandakatzeak mesede egiten dio laneko eta 
familiako bizitzaren kontziliazioari, eta, gainera, lehen mailako arretako taldeen 
kohesioa indartzen du. Goizeko eta arratsaldeko talde bereiziak sortzeko arriskuaren 
aurrean, neurri horrek on egiten dio asistentzia-antolaketari, kohesioa areagotzen 
du, eta erakargarriagoa egiten du Lehen Mailako Arretako profesionalen lana. 
Neurri hori beste lanbide-kategoria batzuetan hedatzea plantea daitekeen arren, 
epe laburrean, Lehen Mailako Arretako medikuei begiratzen die neurriak.

27. EKINTZA: Profil profesionalak optimizatzea.

Belaunaldi-erreleboaren zati handiena egiten den bitartean, medikuntzako 
beste espezialitate batzuk (esaterako, pneumologia, neurologia, geriatria, barne-
medikuntza...) aprobetxatu beharko dira espezialitate zehatz bat behar ez duten 
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zerbitzuetarako (adibidez, larrialdiak, etxeko ospitaleratzea...), lehentasunez heda 
dadin Lehen Mailako Arretako familia-medikuntzaren profila.

28. EKINTZA: EPE berezi eta espezifikoa familia-medikuntzan.

Beti izaten da beharrizana plantilla egonkortzea, baina, zalantzarik gabe, familia-
medikuen artean gertatzen ari den belaunaldi-erreleboa argudio ukaezina da Lehen 
Mailako Arretarako EPE bat lehenesteko. 2019ko bigarren seihilekoan gauzatu 
beharko litzateke EPE hori, azken EPEarekin kateatuta. 


