
 

 

1. Grebara deitzen dugu ondorengo arrazoiagatik: Lehen Arretako gaur egungo eredua 
guztiz urria da eta ez da gizartearen errealitatera egokitzen. 
 
Gaur egungo gizartean mendekotasun, zahartze eta kronikotasun maila altuagoak daude. 
Horregatik, beharrezkoa da errealitate horri egokitzen den eredu bat ezartzea, osasun 
zerbitzuen herritarren erabilerarekin bat eginez. Era berean, pazienteei zuzendutako zerbitzuen 
eskaeran eta eskaintzan, erabilerraztasuna berehalakotasunarekin nahasten da. 

 
2. Langile gehiago eskatzen dugu, erizain/medikuntza gutxieneko ratioa 1:1 izatea eta 

Lehen Arretako taldearen ez egote guztiak betetzea. 
 
Gutxienez 1:1 ratioa behar dugu, bestela ezinezkoa izango da paziente kronikoen jarraipen 
eraginkorra egitea, jarduera komunitarioak prestatzea edo Haurren Osasun programa 
antolatzea. Hori dela eta, 227 erizain gehiago behar ditugu Lehen Arretan: pertsonen osasun 
integralaren alde egiteko eta pazientearen osasun arreta zein segurtasuna bermatzeko. 
 

3. Profesionalok denbora nahikoa izan behar dugu herritarrek merezi duten arreta eman 
ahal izateko. 

 
Herritar kopuru bat zehazten duen erizaintza kupoa eskatzen dugu, neurri horrek ondorengo 
onurak ekarriko baititu: zainketa osoa eta indibiduala; zainketen jarraipena erraztea; eta 
erizainen eta pazienteen ongizatea eta harremanak hobetzea. Gainera, agenda arrazoiz antolatu 
behar da, erizain, erizain pediatriko eta emaginen funtzio ezberdinei beharrezkoa den denbora 
eskainiz. 
 

4. Gainera, Erizaintza Sindikatuak etxeko arreta bultzatzea eskatzen dugu, egiten den 
ahalegina modu egokian aitortuz eta ordainduz, erizainen G baten bidez. 
 

5. Lehen Arretako erizainok segurtasun juridikoa, autonomia gehiago eta konpetentzia 
berriak behar ditugu gure lana egiteko.  

 
Antolakuntza kultura eraldatu behar da, ondorengo neurriekin: 
 
Es necesaria la transformación de la cultura organizacional con: 
 

• Esparru juridiko egokia, erizaintzako preskripzioaren arazoa konpontzeko; 
erizainek euren jardunean segurtasunez lan egitea ahalbidetuz.  
 

• Autonomia maila handiagoa. Arreta komunitarioa sustatzeko politikak garatu 
behar dira eta erizainei erabakiak hartzeko gaitasuna eskaini. Erizainen 
konpetentziak garatu behar dira, haien prestakuntzari egokituz. 
 

• Konpetentzia berriak.  Ondorengo konpetentziak sustatu behar dira: erizaintzaren 
papera osasun hezkuntzan; kronikotasunaren jarraipena; gainerako maila 



 

 

asistentzialekiko koordinazioa; zainketa aringarriak; etxeko zainketa… Guzti horiek 
osasun sistemaren jasangarritasunari laguntzen diote. 

 
Hau da, gure funtzioak konpetentzia guztiekin hartu nahi ditugu, segurtasun juridikoan 
eta merezi dugun aitormenarekin. 
 

6. Osakidetzari negoziatzea eskatzen diogu, eztabaida zabalaren bidez, behingoz Lehen 
Arretako egoera jasanezina konpontzeko. 
 
 

 
 
 


