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Arartekoaren 2014R-64-14 ebazpena, 2014ko apirilaren 8koa, emandako osasun 
laguntzarekiko desadostasuna adierazi zuen erreklamaziorako erantzun faltari 
buruzkoa. 
 

Aurrekariak 
 

Kexa horretan, interesdunak adierazi du ez dagoela ados ebakuntza baten emaitzekin, 
eta horregatik geroago zentro pribatu batean jaso zuen laguntzaren gastuak itzultzeko 
eskatu zuela, baita espezialista-aldaketa bat ere. 
 
San Eloy Ospitalean egin zioten ebakuntza, eta gero Gurutzetako Ospitalean artatu 
zuten; han aurkeztu zuen azkenean ebakuntza horrekin lotutako erreklamazio bat. 
Erantzunik jaso ez zuenez, haren kexaren berri eman genion Osakidetzari. 
 
Haren erantzunak honakoa dio: 
 

“Barakaldo-Sestaoko ESIko zuzendari medikoak egindako txostenaren arabera, 
erreklamazioan adierazitako gertaerak aztertu dira, eta zera ondorioztatu da: 
emandako arreta bat zetorrela pazientearen premiekin. 
 
Bestalde, erreklamazioa jarri duenaren gurasoak Gurutzetako Unibertsitate 
Ospitalera bideratzeko eskaera 2014ko urtarrilaren 16an izapidetu zuen 
Zuzendaritza Medikoak, eta eskura dugun informazioaren arabera,xxx andreari 
hitzordua bidali zaio jada. 
 
Azkenik, Gurutzetako Ospitaleko PEAZen San Eloy Ospitalean jasotako arretari 
buruz aurkeztutako erreklamazioari erantzun ez zaiola-eta, zera adierazten 
dugu: kexa aipatutako ospitalean jasotako arretari buruzkoa zenez, San Eloy 
Ospitaleko PEAZera bideratu zela.  Hala, bada, uste dugu ahoz azaldu ziotela 
hori xxx andreari, halaxe egiten baita normalean.” 

 
Aurrekoa ikusita, hauek dira egin ditzakegun gogoetak: 
 

Gogoetak 
 

Espezialista-aldaketari dagokionez, interesdunak Osakidetzak gure informazio-
eskaerari erantzunez adierazi duena baieztatu digu. 
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Laguntza-prozesua dela-eta, txostenak esan du zuzena izan zela; ezin dugu horri 
buruzko iritzirik izan, gai tekniko medikoa baita. Era berean, ezin dugu iragarri zein 
izango zitekeen emaitza zentro pribatu batera joan beharrean San Eloyko hurrengo 
kontsultara arte itxaron izan balu. 
 
Haren erreklamaziorako erantzunari dagokionez, ikusi dugu Osakidetzaren 
txostenak zera adierazi duela kexa San Eloyko Ospitalean emandako laguntzaz ari 
zenez hara bidali zela Gurutzetako Ospitaletik (hortxe aurkeztu baitzen), eta 
interesdunari ahoz jakinarazi ziotela, eskuarki egiten den moduan. 
 
Erantzuteko azken bide hori (ahozkoa) dela-eta, egia da ezin dugula alde batera utzi 
informazioa tresna-eskubide bat denez haren helburua betetzat eman daitekeela 
eskatzaileak eskatzean izan duen xedea bete dela ikusten duenean. 
 
Dena den, ezin da ahaztu aplika daitekeen printzipio orokorra idatzizko erantzuna 
eskaintzekoa dela, eta erreklamazio bat (informazio-eskaeraren desberdina den tresna) 
idatziz aurkeztea bitarteko beraren bidezko erantzun bat espero dela adierazten duen 
zantzu argia dela. 
 
Aztertzen ari garen kasu zehatzean, erreklamazioaren edukiak pentsarazten du 
Osakidetzaren aurrean egindako erreklamazioak izapidetzeko prozedurari buruzko 
1990eko ekainaren 19ko aginduaren 14. artikuluko xedapena, hots, idatzizko 
erantzuna, guztiz aplika daitekeela. 
 
Aurreko gogoetak kontuan hartuta eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde 
hau sortu eta arautzekoak— 11 b) artikuluan agindutakoarekin bat etorriz, 
komenigarria iruditu zait honako gomendioa egitea: 
 

Gomendioa 
 

Jadanik egin ez bada, gaixoak Gurutzetako Ospitalean aurkeztu zuen eta horrek San 
Eloy Ospitaleko laguntza-prozesu bat izateagatik zentro horretara bidali zuen 
erreklamaziorako idatzizko erantzuna eman dadila. 
 
 
 


