
Sarritan, “Osasuna” kontzeptua gaixotasunik ezarekin 
parekatzeko joera dago. Eta, nahiz eta hori izan bere 
oinarrietako bat, osasuna askoz gehiago da. OMEk honela 
definitzen du: “Ongizate fisiko, mental eta sozial osoko egoera”. 
Beraz, “Osasuna” bizi-ohitura osasungarriak hartzea eta 
gizartean horiek sustatzeko politika publikoak bultzatzea 
ere bada. Eta hori, arlo guztietan: norbanakoaren bizitzan 
eta lanean; elikaduran, ariketa fisikoan, aisialdian, kulturan, 
ingurumenean, etab. Osasuna politika guztietan presente 
egon behar da, eta legealdi berri honetan, printzipio horrek 
Eusko Jaurlaritza osoaren ekintzak, oro har, eta Osasun 
Sailarenak, bereziki, zuzentzen jarraituko du.

Dokumentu estrategiko hau Covidek dena inbaditu duenean 
sortu da, pertsonen bizitzako alderdi guztiei eragin dielarik. 
Ustekabeko zerbait izan da, eta errealitate berri horrek 
agerian utzi duenez, bizimoduen eta osasunaren arteko 
harremana, estua izateaz gain, elkarrekikoa da; gure ohiturek, 
gure portaerek gure osasuna eta gure bizitzaren kalitatea eta 
itxaropena baldintzatzen dituzte. Orain, nabarmenagoa da 
pandemia bihurtu den gaixotasun batek erabat baldintzatzen 
duela gizarte oso baten bizimodua. Inoiz ez da orain bezain 
nabarmena izan, mundu interkonektatu batean portaera 
indibidualak hain erabakigarriak direla osasunerako. Eta, 
egoera horretan, are garrantzi handiagoa du gizarte garatu 
orok osasun-sistema publiko, unibertsal eta kalitatezkoa izateko 
duen beharrak, unean uneko asistentzia-eskaerei erantzuteko.

Dokumentu estrategiko hau, beraz, Eusko Jaurlaritzaren 
osasun-politiken gida gisa planteatzen da, pertsonen premiei 
ahalik eta erantzunik onena ematen jarraitzeko, bai eta Coviden 
ondorioz aurre egin behar diegun beste lau erronkari ere, 
betiere desberdintasunik gabeko osasuna, hurbilagoa eta 
pertsonen zerbitzura dagoena, lortzeko.

Egungo momentuak planteatzen digun lehen erronka berria 
pandemiari aurre egitea da, eskura dauden baliabide pertsonal 
eta material guztiak eta etorkizun hurbilean irits daitezkeenak 
ere erabiliz, Covid-ek eragindako egoera gainditzeko eta bizitza 
soziala eta ekonomikoa normalizatu ahal izateko.
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Bigarrena, lortu ditugun esperientziari eta ezagutzari 
probetxu ateratzea, gure lan- eta kudeaketa-sistemetan 
txertatzeko eta, horrela, etorkizunean izan ditzakegun 
gaixotasun berriei berme hobeekin heltzeko.

Hirugarrenik, gure euskal osasun-sistema hobetzen 
jarraitzea, profesionalengan, azpiegitura berrietan, ikerketan 
eta prozesuetan inbertituz erantzuten jarraitu ahal izateko, 
integrazioa, lankidetza eta eraginkortasuna oinarrizko 
printzipiotzat hartuta, beti ere pertsona eta bere beharrak 
ekintzaren erdigunean jarriz.

Eta laugarrenik, osasuna sustatzen jarraitzea, zeharkako 
helburu gisa, ez bakarrik Osasun Sailarentzat eta 
Osakidetzarentzat, baita pertsonen ongizatean eta osasunean 
eragina duten bizitzako esparru guztientzat ere, dela lanekoa, 
soziala, ekonomikoa edo kulturala.

Horretarako, datozen 4 urteetan, Covidi aurre egiteaz eta 
haren ondorioak gainditzen saiatzeaz gain, politika gardenak 
eta gobernantza ona oinarri hartuta, Euskal Osasun Sistema 
indartzen jarraituko dugu, inbertsio gehiagorekin eta, lanpostu 
berriak finkatu ahal izateko, 4.000 lanpostuko lan-eskaintza 
publiko berri batekin.

Ahalegin berezia egingo dugu Lehen Mailako Arreta dagokion 
espazio propioaz hornitzeko; gizarte- eta osasun-arloen 
arteko lankidetza areagotuko dugu, horren premia duten 
pertsonei arreta hobea emateko; biozientzien eta osasunaren 
arloko berrikuntzari eta ikerketari beste bultzada bat eman 
nahi diegu, eta, gainera, Osasun Publikoa indartuko dugu. 
Hala, Euskadik Osasun Publikoaren Lege propioa izatea nahi 
dugu, azken urteetako eta, batez ere, azken hilabeteetako 
esperientzian oinarrituta, egungo premiei eta etorkizuneko 
errealitate berriei erantzuteko prest egongo den legea hain 
zuzen ere. Guztien adostasuna eta ekarpenak bilduta. Halaber, 
2021-2028 aldirako Osasun Plan berri bat egingo dugu, gure 
ekintza guztiak gidatuko dituena, euskal herritarren osasun-
emaitzak hobetzeko.

2021-2024 aldirako esparru estrategiko honek ekintzarako 
gida bat izan nahi du, azken batean, desberdintasunik gabeko 
osasuna, hurbilagoa eta gure politika guztietan presente 
dagoena, lortzeko, pertsona bakoitzaren zein euskal gizarte 
osoaren ongizatean eta bizi-kalitatean eragin mesedegarria izan 
dezan.
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GOBERNANTZA 

EUSKAL 
OSASUN
SISTEMA

ARRETA 
SOZIO-

SANITARIOA

LEHEN
ARRETA

OSASUN 
PUBLIKOA

OSASUNA Funtsezko
arrazoiak

Elementu 
instrumentalak

Marko  
Estrategikoa   
2021-2024

2021-2024 aldirako esparru 
estrategikoan 2 funtsezko 
arrazoi eta 6 elementu 
instrumental ezartzen 
dira, azken horien bidez 
funtsezko arrazoiak garatu 
eta sendotzeko.


