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Ekonomia

Euskadiko Osasun Plana 2013-2020 izenekoak Euskadiko osasun sistemaren 
antolaketa eta funtzionamendu printzipio pragmatikoak izan ditu oinarri 
(Antolamendu Sanitarioaren Legea, 8. art.), osasun zerbitzuen eraginkortasuna 
eta efizientzia hobetzeko. Printzipio horien artean, funtsezkoa da prestazio 
sanitarioen katalogoa diru publikoz finantzatzeko esparrua nahikoa izatea.

Zalantzarik gabe, ezinbestekoa da baliabide ekonomiko nahikoak edukitzea 
Euskadiko Osasun Sistemaren kalitatezko asistentzia bermatzeko eta horren 
iraunkortasuna ziurtatzeko. 

Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzarentzat lehentasun dira osasun politikak, 
2018ko ekitaldirako onartutako aurrekontuetatik ondoriozta daitekeenez, hiru 
eurotik bat osasunerako izango baita. 

2018ko ekitaldirako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuek Osasun Sailaren kontu-
saila hartu zuten barne, 3.677.317.000 euro; aurrekontu guztiaren %32 da hori. 
Buruz buruko gastua 1.676 €-koa da pertsona bakoitzeko.

Osasun Sailaren beraren arabera, osasun aldeko desberdintasunen kontra 
egitea, prebentzioaren kultura sustatzea, zahartzearen erronkari aurre egitea, 
sistemaren iraunkortasuna eta modernizazioa bermatzea, profesionalen 
konpromisoari eustea, enplegu egonkorra eta kalitatekoa, hizkuntza 
normalizazioa, genero berdintasuna eta ikerketa zein berrikuntza dira gastuaren 
lehentasunak. 

Horretarako, Osasun Plana 2013-2020, Zainketa Aringarrien Plana 2016-2020 
eta Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategia 2020 zabaltzen jarraitzeko 
plan eta ekintza zehatzak daude aurreikusita. Bai eta Adikzioen VII. Plana, 
“Euskadiko elikadura osasungarrirako ekimenak”, Haurren artean obesitatea 
prebenitzeko plana, EAEko Osasun Inkesta, txertaketa-egutegia, haurren 
hortz asistentziarako programa, bai eta biztanleentzako osasun programak 
ere, jaioberrietan sortzetiko gaixotasunen baheketa, bularreko eta koloneko 
minbiziaren baheketa eta abar, besteak beste, edota Euskadiko Onkologia Plan 
Integrala eta zerbixeko minbiziaren baheketaren hasiera biztanleen artean.
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Hona hemen gastuaren banaketa:

Zatirik handiena Osakidetzarako izango da, %4ko igoerarekin eta 2.812.289,6 € 
milioi eurora helduta; aurreko urtean 2.676 milioi eurokoa izan zen, beraz, 108 
milioi euro gehiago edukiko ditu aurten. 

Osakidetzarako 2.812.289,6 € milioi euroetatik 1.884.538.748 pertsonal 
gasturako izango da, Osakidetzako enplegua egonkortzeko; Osakidetzaren 
aurrekontu guztiaren %67 da hori, eta %3,29 handituko da.
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Osakidetzak %10 handituko du inbertsioetarako dirua. Lurraldeen arabera: 
21,55 milioi Araba Unibertsitate Ospitaleko lanetarako izango dira; Murgiako 
osasun zentroan eta ESI Arabako OTAn eta Olagibeleko Haur eta Gazteen 
Psikiatria Unitatean ere egingo ditu inbertsioak; Bizkaian, 3,25 milioi 
Urdulizko Ospitaleko ekipamendurako izango dira; 2,5 milioi, Biocruces 
Ikerkuntza Sanitarioko Instituturako, Gurutzerako Unibertsitate Ospitaleko 
zuzkiduretarako, Basurtuko Unibertsitate Ospitalerako, Gorlizeko Ospitalerako 
eta Zallako, Iralako eta Erretuertoko osasun zentroetarako; Gipuzkoan, 10 milioi 
Eibarko Ospitalerako, Mendaroko Ospitaleko inbertsiotarako, Zumarragako 
Ospitalerako eta Donostiako Alde Zaharreko eta Aieteko osasun zentroetarako. 

Osasun publikorako bideratutako baliabideen ehunekoa %90etik gorakoa da, 
eta osasun-hitzarmenetarako bideratutakoak, berriz, %7 baino gutxiago. Osasun 
publikorako Kontratu Programako zuzkidurak, inbertsioak, farmazia eta txertoak 
%13,3 igo dira 2013 eta 2018 artean; osasun-hitzarmenak, berriz, %4,10. 

Farmaziarako aurrekontu-partida 510,3 milioi eurokoa da, beraz, %3 igo da 
aurreko urtearekin alderatuta; koordainketa farmazeutikoari aurre egiteko 
laguntzak %2,35 dira. Ikerketarako aurrekontu-partida %34 hazi da, 2 milioi 
eurokoa da ia, eta txertoetara bideratutakoa iazkoaren antzekoa (10.992,4 euro). 


