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Lehendakaritza

LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIAREN (KOORDINAZIO 
ZUZENDARITZA) MEMORIA, 2018AN ‘OSASUNA POLITIKA PUBLIKO 
GUZTIETAN’ PROGRAMAREKIN LOTUTA EGINDAKO EKINTZEI BURUZKOA.

Koordinazio Zuzendaritza (KZ), Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusian 
(LIN) integratuta dagoena, Osasuna Politika Guztietan programaren 
Batzorde Teknikoko (Batzordea) parte da, Euskadiko Osasun Plana 2013-
2020 (OP) delakoan aurrekusitakoei dagokienez; aurreikuspen horiek OPren 
gobernamendu erregimena ezartzen dute, Lehendakaritzaren egitura organikoa 
eta funtzionala ezartzeko den apirilaren 11ko 70/2017 Dekretuak aipatutako 
organoei esleitutako eskumenen babes funtzionalarekin. (6.1 eta 9 artikuluak).

Batzordearen eta Osasun Plana 2013-2020ren Batzorde Gidatzailearen 
(Batzordea) erantzukizun-esparruari dagokionez, azpimarratu behar da arestian 
aipatutako organoek (LIN eta KZ) Gobernu Programarekin eta Plangintza 
Estrategikoarekin erlazionatutako eskumenak dituztela.

2017an egindako ekintzen inguruko memorian, hainbat kontsiderazio analitiko 
islatu ziren, eta nabarmentzeko moduko proposamen batzuk ere egin ziren. 
Ondorengo hauei buruz ari gara:

a) Herritarren osasunean eta osasun ekitatean eragina duten hainbat 
faktoreren jarraipena indartu; horretarako, ezinbestekoa da sailen 
arteko lankidetza, politika elkarreragileak ezartzeko. Batez ere, horien 
ebaluazioa ahalbidetzen duten adierazleen zehazteari eta pilatzeari 
dagokienez.

b) LINetik eta KZren bidez, baterako lanerako mekanismoak koordinatzeko 
estrategiak bultzatu, Osasuna Politika Publiko Guztietan programaren 
esparruan egiten diren ekintzetan.
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Modu orokorragoan, pertsonengan eragin zuzenagoa duten ekimenetan, 
“parte-hartze prozesuen bidez” plangintzaren eratze eta inplementazioan 
herritarren parte-hartzea sustatu eta errazteko beharra islatzen zen aipatutako 
memorian. Horrekin batera, politika publikoak planifikatzeko prozesuak 
hobetzea eta politika publikoak sistematikoki eta aldizka aztertzeko zeharkako 
prozedura korporatibo bat eratu eta ezartzea komeni zela adierazten zen. 

OPren eremu zehatzean eragiten duten proposamen espezifikoen gauzatzeari 
dagokionez, adierazi behar da 2018an Gobernu Programaren Adierazleen 
Sistema amaitu dela, politika publikoak aztertzeko tresna modura sortutakoa 
eta edozein administraziok herritarren aurrean egin beharreko kontu-ematea 
ahalbidetuko duena. Adierazleen Panelak osasun politikari buruzko atal bat du, 
baina herritarren osasunean eragiten duten beste alderdi batzuk beste esparru 
batzuetatik -ingurumen esparrutik, adibidez- neurtzen dituzten adierazleak ere 
biltzek ditu. Iturri horretatik abiatuta, politika guztietan osasunaren inguruko 
Panel espezifiko bat egiteko aukera azter liteke.

KZren bidez LINek lan-mekanismoak koordinatzeko hainbat estrategia 
bultzatzeari dagokionez, ondorengo hau adierazi nahi dugu. Plangintza, 
estrategikoa edo ez, ezin da ulertu unean uneko indarreko Gobernu Programak 
ezarritako esparrutik kanpoko fenomeno gisa, hori herritarrekiko kontratu sozial 
gisa hartuta; hala, horren betetzeari dagokion kontu-ematea egin behar da une 
egokian. Gobernu programaren eta plangintzaren arteko lotura estuak, gogoeta 
eta balorazio prozesuen berri emateko ildoen beharrezko bat-egiteak eta lortu 
beharreko helburuak eta ebaluazio-mekanismoak zehazteak bi jardueren 
printzipioak, definizioak, ekintzak eta horiek politikoki bideratzeko gainerako 
tresnak etengabe kontrastea eskatzen du. Une honetan, XI. Legegintzaldiko 
(2017-2020) Gobernu Programaren eta aurreko legegintzaldian onartutako 
Euskadiko Osasun Plana 2013-2020ren esparru zehatzean murgilduta gaude. 
KZk etengabeko jarraipena egiten die Gobernu organoen jarduerei, horren 
Programako konpromiso eta ekimenekin kontrastatzeko. Jarduera horren 
garapenetik ateratzen dira hartutako konpromisoen betetzearen inguruko 
ondorio kualitatibo eta kuantitatiboak.

Ikuspegi praktiko batetik, hauxe izan liteke LINek, KZren bidez, OPren exekuzioan 
inplikatuta dauden EAEko Herri Administrazioko organo guztiek eta bakoitzak 
OPren esparruan egiten d(it)u(z)(t)en jardueren jarraipenari egin diezaiokeen 
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ekarpena, ondoren denen artean partekatzeko, jakinaren gainean jartzeko, 
helburuak eta emaitzak ezartzeko eta ebaluatzeko:

I. Bere gain hartzea XI. Legegintzaldiko Gobernu Programan gobernu-
arlo desberdinetarako aurreikusitako konpromisoak eta ekimenak, 
eta OPren helburuak behin betiko kontrastatzeko eta ondorioen 
dokumentu bat egiteko lana, inplikatutako organo guztien agintari 
arduradunei helarazteko. 

II. Zerbitzu eskudunekin kolaboratzea Gobernu Programa bete behar 
duten eta aurreko atalean aipatutako ekimen eta konpromisoekin 
erlazionatuta dauden sailen jardueren jarraipenean. 


