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EZARPENA 
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A.- Osasunaren ALDEKO gobernantza 

A.1.- Sailen Artekoa 

 1.- Zuzendaritza Batzordea 

 2.- Politika Guztietako Osasun Batzorde 

Teknikoa 

A.2.- Erakundeen Artekoa 

 

B.- OsasunaREN gobernantza 

B.1.- Sailaren Barnekoa: Osasun Saila-Osakidetza 

 1.- Osasun Sailaren Zuzendaritza 

Kontseilua 

 2.- Osasun Planaren Batzorde Teknikoa 

 

 

2013-2020 
OSASUN PLANAREN 
EZARPENA 
ETA JARRAIPENA 

 
Antolamendu Sanitarioaren Legearen arabera, Euskadiko 

osasunaren arloko jardun publiko guztiak Osasun Planean 

jasotzen dira. 
 

EAEko biztanleen osasun-arreta erabat aldatzeko proze- 

suan lehenengo urratsa Osasun Plana da. Izan ere, planean 

jasotzen diren estrategiak eta ekintzak lurralde-mailako, 

osasunaren antolamenduko, udal-mailako eta abarreko pla- 

nen bidez zabaldu beharko dira. Eta aurrerantzean eragile 

guztiekin batera lan egiten hasi beharko da aldaketarako 

proiektuak zehazteko eta ezartzeko. 
 

Ebaluazioa, jarraipena  eta  kontu-ematea funtsezkoak 
 

 

OSASUN PLANAREN 
ZUZENDARITZA 

 
Osasun Plana ez da asmoz betetako dokumentu hutsa; 

aitzitik, Osasun Sailak hurrengo urteetan emango duen arre- 

taren eredua ezartzeko ibilbide-orri  moduan erabiliko  da. 

Sail horrek izango du proiektuak gauzatzeko eta helburuen 

ebaluazio publiko  eta gardena egiteko ardura. Zentzu ho- 

rretan, Sailak honako konpromisoak hartu ditu:  diseinatu 

diren proiektuak ezarriko dira, helburuen adieraz-leak urtero 

monitorizatuko dira eta Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzor- 

dearen esparruan urtero ebaluazio publikoa egingo da. 
 

Biztanleen osasuna eta ongizatea ondo zuzentzeko elka- 

rri oso lotuta dauden erronka bi gainditu behar dira: 
 

· Osasunaren aldeko gobernantza: zeharkakotasuna  eta 

sektore-artekotasuna administrazio  publikoetan,  ekoiz- 

pen sektorean eta hirugarren sektorean. Gobernuek eta 

beste eragile batzuek ahalegina egingo dute osasuna 

biztanleen ongizaterako ezinbesteko alderdia izan dadin. 

· Osasunaren gobernantza: osasun-sistema sendotu egin 

behar da ekitatea, iraunkortasuna, kalitatea eta era- 

ginkortasuna kontuan hartuta. 
 

Biztanleen osasun ona kudeatzeko Eusko Jaurlaritzak 

aitzindaritza  argia izan behar du,  Osasun Sailaren bi- 

tartez. Horretarako, gainera, antolaketa-proposamen bat 

egin behar du erakunde eta sozietate guztientzat. Eta pro- 

posamen horren norabidea seinalatzen, Osasuna Politika 

Guztietan leloaren ikuspegia dago. 

izango dira  Plan  hau  behar  bezala gauzatzeko, jardun 

-ildo desberdinak etengabe hobetuz eta egokituz. Planeko 

ebaluazio-printzipioek honako helburu hau dute: proposa- 

tutako jarduera bereziek Euskadiko biztanleen osasunean 

izango dituzten ondorioak neurtzea, eta, horrekin batera, 

desberdintasunak murriztea eta osasun-sistema sendotzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azaldutako irizpideak eta ikuspegia kontuan hartuta, 

honako hau izango da Osasun Planaren kudeaketa, bultza- 

da, jarraipen eta ebaluazioaren antolaketa: 
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OSAKETA 

BATZORDEBURUA Lehendakaria 

SAILBURUORDE- 

MAILAN 

ORDEZKATUTAKO 

ARLOAK 

Lehendakaritzaren Idazkaritza 

Nagusia 

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasuna Merkataritza eta 

Turismoa Nekazaritza, Arrantza 

eta Elika- 

gaigintza Politika 

Gizarte Politikak 

Etxebizitza 

Ekonomia eta Aurrekontuak 

Hezkuntza 

Kultura, Gazteria eta Kirolak 

Osasuna 

Osakidetza 

Ingurumena 

Garraioak 

Lurralde Plangintza eta Hirigintza 

 

 
 

A. OSASUNAREN ALDEKO GOBERNANTZA 
A.1.- SAILEN ARTEKOA 

 

1. 
Osasun Planaren Zuzendaritza 
Batzordea 2013-2020 

 

Batzorde honek berrikusi eta zehatuko ditu Autonomia 

Erkidegoko Osasun Planeko estrategiak eta helburuak, Osa- 

suna Politika Guztietan ideiaren eta garapen iraunkorraren 

ikuspegitik. Sektore-politiketan iraunkortasun-printzipioak 

bultzatuko ditu,  dagozkion arloetan, eta herritarrek foroe- 

tan eta prozesuetan parte-hartze handiagoa izan dezaten 

bultza egingo du. 

 

 
Eginkizunak: 

 
· Osasun Planean jasotzen diren konpromisoak erantzuki- 

detasunez zehazten eta aplikatzen direla zaindu, betiere 

konpromiso horiek Eusko Jaurlaritzako sailen eskumen 

-esparrukoak badira. 
 

· Osasuneko ekitatean eragin handiena izan dezaketen 

politika publikoak identifikatu  eta zehaztu; gizarteko 

desberdintasunak murrizteko ekintzak proposatu; ekin- 

tza horiek aurrera eramateko beharrezkoak diren baliabi- 

deak eskaini, eta baita ebaluatzeko bitartekoak ipini ere. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 
Politika Guztietako 
Osasun Batzorde Teknikoa 

 

 

Eginkizunak: 
 

· Planean proposatzen diren esku-hartzeko estrategiak ga- 

ratzeko ekintza egokiak proposatu eta diseinatu, eta erabil- 

garri dauden baliabideen arabera horiei lehentasuna eman. 

· Eusko Jaurlaritzaren barne-koordinazioan parte-hartze 

aktiboa izan, Osasuna Politika  Guztietan lemari  lotuta 

dauden proposamenak aurkeztuz. 

· Autonomia, lurralde eta udalen mailako gobernuetako 

eta gobernuz kanpoko eragileak sentsibilizatu  Osasuna 

Politika Guztietan estrategiaren printzipioetan eta horien 

garapenean. 

· Inplikaturik dauden sektore guztiek, bakoitzat bere alde- 

tik, bi urtean behin txosten bat egin Osasun Plana balioz- 

kotzen eta horren aldeko konpromisoa hartzen. 

· Sektore sanitarioko eta ez-sanitarioko politika publikoek 

osasunean eta osasunaren ekitatean duten eragina eba- 

luatzea sustatu. 

· Osasun Planak osasunean dituen emaitzak ebaluatu, eta 

emaitza horien urteko txostena egin, gero Osasun Planeko 

Zuzendaritza Batzordeari helarazteko. 

 

OSAKETA 

BATZORDE- 

BURUA 

Osasun Publikoaren eta Adikzioen 

zuzendaria 

KIDEAK Zuzendaritza Batzordean ordezka- 

tuta dauden sailburuordetzetako 

teknikariak. 

 
 
· Osasun Planaren helburuak monitorizatu,  eta Planeko 

helburuetan eta jardunetan aldaketak eta egokitzapenak 

egiteko proposamenak egin. 

· Administrazio publikoetako langileak Osasuna Politika 

Guztietan ideiaren esparruan trebatzeko esku-hartzeak 

egin; sektoreen eta erakundeen arteko koordinazio-lanak 

egin; biztanleek parte hartzeko bideak ezarri eta politika 

publikoek  osasunean duten  eragina ebaluatzeko meto- 

doak eta baliabideak aplikatu. 
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A.2.- ERAKUNDEEN ARTEKOA 
 

Euskadiko Osasun Kontseilua eta Arabako, Bizkaiko eta 

Gipuzkoako Osasun Arloko Kontseiluak badaudenez, Osasu- 

naren aldeko Zuzendaritza gara daiteke, 260/1999 Dekretua- 

ren bidez jada sortuta dauden egitura horiek aprobetxatuta. 
 

Izan ere, dekretu horretan ezarrita daude Kontseiluen 

osaketa eta eginkizunak. Eta eginkizun horietako bat da, 

hain zuzen, kontsultak egin ahal izatea eta aholkuak eman 

ahal izatea, bai sistemako plan eta helburu orokorrak pres- 

tatzeko garaian eta bai, jardun ondoren, emaitzen jarraipe- 

na egitean eta azken ebaluazioan. 

Horregatik, 2013-2020 Osasun Planak Euskadiko 

Osasun Kontseilua ezarri du Osasunaren aldeko Zuzenda- 

ritzaren egitura moduan. 

 
 

 

B. OSASUNAREN GOBERNANTZA 
SAILAREN BARNEKOA 

 

1. 
Osasun Sailaren 
Zuzendaritza Kontseilua 

 

OSAKETA 

KONTSEILUBURUA Osasun sailburua 

KIDEAK Sailburuordea; Osakidetzako zuzendari nagusia; Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzenda- 

ria; Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria; Farmaziako zuzendaria; Osasun 

Ikerketa eta Berrikuntzako zuzendaria; Osasun Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazioko 

zuzendaria; Sailburuaren Kabineteko zuzendaria; Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu 

Orokorretako zuzendaria. 

 

2. 
Osasun Planaren 
Batzorde Teknikoa 

 
Osasun Sailaren Zuzendaritza Kontseiluari eman behar 

dizkio kontuak. Ekintzak betetzen direla ebaluatzeko ardu- 

ra du, eta Osasun Sailaren eskumenen barruan, prozesu 

osoa bermatzen du. 

Gaur egun Osasun Sailean indarrean dauden zerbi- 

tzuei, batzordeei eta egiturei eskatzen dizkie aholkuak eta 

laguntza: BIOEF, Osteba, Farmazia, Osakidetzako batzor- 

deak, Osasun Sailaren aholkularitza kontseiluak. 
 

 
 

Eginkizunak: 
 

· Osasun Planaren aurrerapenari buruzko ebaluazioa egin 

aldian behin. 

· Kontratazio sanitarioaren prozesua bideratu Osasun Pla- 

neko helburu eta estrategietara. 

· Programak integratzen aurrera egin, aurrekontu egokiak 

eginez eta iraunkortasunaren printzipioa betez. 

· Laguntzaren kalitatea hobetzeko ekintzak monitorizatu, 

programa-kontratuen eta itunen bidez. 

· Programa-kontratuetan ezarritako adierazleak ebaluatu. 

 
· Osasun Planari lotuta dauden Osasun Publikoko jardu- 

nak diseinatzen eta ezartzen lagundu, eta horien jarraipe- 

na egin, bakoitzari ezartzen zaizkion adierazleak kontuan 

hartuta. 

· Politikak,  programak edo proiektuak ebaluatzeko pro- 

zedurak, metodoak eta tresnak ipini,  haiek biztanleen 

osasunean zernolako eragina duten eta eragin honek zein 

banaketa duen ikusteko. 




