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Sarrerako	kapituluan	esan	bezala,	txosten	hau	bukatzen	duten	ondorioek	eta	gomen-
dioek, txostenaren edukien izaerarekin eta txostenak arreta soziosanitarioa bezalako 
errealitate lausora hurbiltzea errazteko duen helburu zehatzarekin bat etorriz, ikuspegi 
orokorra ematen dute eta eremu soziosanitarioa eraikitzeko herri administrazioen 
esku-hartzea hobetzen lagun dezaketen jarraibide batzuri buruz orientatzeko asmoa 
baino ez dute. 

A. ArrEtA soziosAnitArioArEn ErEDuArEkin Loturiko 
onDorioAk EtA gomEnDioAk

1. Koordinazio ereduaren interpretazio zabala eta malgua

Literatura espezializatuaren azterketak eta, batez ere, konparazio azterlanek adierazten 
dute herrialde gehienek, ia denek, gizarte eta osasun zerbitzuen arteko loturen eredu 
mistoak hartzen dituztela. Hots, esplizituki, eredu zehatz bati heltzen diotenean ere 
(koordinazio ereduari zein integrazio ereduari), beren antolaketaren egiturak eta, jakina, 
ereduaren ezarpen praktikoak esparru eraginkor ezberdinen lotura handiagoa edo txikia-
goa	zehazten	duten	lankidetza	estrategien	konbinazioa	islatzen	dute:	maila	estrategikoan	
(araudia, eskumen banaketa, plangintza, finantziazioa), zerbitzuen antolaketa mailan eta 
esku-hartze mailan. Intentsitate graduak, maila guztietan, lotura sinplea izatetik inte-
grazio	osoa	izatera	alda	daitezke,	eta	koordinatuta	egotetik	ere	pasa	daitezke;	sistemek	
aplikatutako estrategia eta bitartekoen kopurua handitzeko joera argiari eta naturalari 
erreparatuz, eta baita sistema horien artikulazioen koordinazio esturantz eta integrazio 
formuletarantz	orientatzeko	joerari	ere,	iraupen	luzeko	zainketa	eskatzen	duten	beha-
rrizan konplexu eta mistoei –soziosanitarioa– erantzun behar zaienean.

Formulen konbinazio horrek sistemen malgutasunari egiten dio mesede eta, ondorioz, 
beharrizanen aniztasunera eta jarrera aldakorrera errazago moldatzea eragiten du. Ikus-
pegi horretatik, eta EAEn Arreta Soziosanitarioa Garatzeko Plan Estrategikoaren 
berariazko jarrera abiapuntu bezala hartuta, osasun eta gizarte sareen antolaketa 
eraginkorrenaren ondorioz sortutako eremu soziosanitarioaren alde egiten duen 
koordinazio eremuan, komenigarria da formulazio horri mugak jartzen ez dizkion 
interpretazioa egitea eta eremu soziosanitarioa eraikitzeko hausnarketa estrate-
gikoa sakontzea. Planak berak ikuspegi zabala eta malgua du egungo bi sareek “arreta 
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soziosanitarioari egindako ekarpenean integrazio funtzionaleko printzipiopean 
modu koordinatuan”	funtzionatuko	dutela	adieraztean.	Zabaltasun	horrek	errealitate	
konplexu eta askotarikora moldatzeko erraztasun hobea bermatuko du, eta horren arreta 
zerbitzu eta prestazioen aukera malgua antolatuz bakarrik izango da posible.  

2. Espazio soziosanitarioa finkatzea

Arreta soziosanitarioa sortzea eta finkatzea pixkanaka bideratu dezaketen hainbat modu 
daude:	

•	Mutur	batean,	makro	mailan	edo	maila	estrategikoan	espazio	hori	eraikitzen	duten	
ereduak daude, hau da, eredu baten eskumen banaketa, plangintza edo finantziazioa 
bezalako alderdi definitzaileak erabakitzen diren maila altuagoko esparruetan. Ikuspegi 
horretatik,	maila	horretako	egiturazko	 faktore	 zehatzek,	presioek	eta	mugek	maila	
txikiagoetan dute eragina, hau da, zerbitzuen antolaketan eta horien prestazioan, erabil-
tzaileak azkenean hartzen duen arretaren koordinazioaren gradua izugarri mugatuz.

•	Beste	muturrean,	pertsonen	beharrizanek	koordinazio	lotura	zein	maila	operatibotan,	
zein motatako zerbitzuri lotuta eta zein bitarteko erabiliz ezarri behar den zehaztu 
behar	dutela	defendatzen	duten	ereduak	daude,	pertsonan	 jartzen	duen	 ikuspegia	
abiapuntutzat	hartuta;	hori	hala	izanik,	mikro	mailan	(pertsonei	arreta	emateko	maila)	
gertatzen denak meso eta makro mailatan, hau da, zerbitzuen antolaketa mailan eta 
maila estrategikoan gerta daitekeena mugatzen du. 

Lehenengo aukerak ahalegin guztiak gai politikoak, eskumenen ingurukoak eta finan-
tzarioak ebaztera bideratzeko, eta gizartearen eskaera berriei erantzuteko arreta sozio-
sanitarioaren	benetako	antolaketa	bigarren	mailara	baztertzeko	arriskua	du;	bigarren	
aukerak aurkako arriskua du, iniziatiba eta esperientzia zehatzak abian jartzean ahaleginak 
sakabanatzeko arriskua, lehenago edo beranduago, bi sektoreetako egitura eta finan-
tziazio ezberdintasunetatik eratorritako oztopo eta zailtasunekin aurrez aurre talka 
egingo dutenak. Irtenbideak, beraz, modu batean zein bestean, espazio hori finkatzeko 
pixkanaka eta aldi berean aurreratzeko bi bide horiek erabili behar dira. 

EAEren kasuan, zerbitzuen bilakaerari buruzko datu erabilgarrien, agirien azterketen 
eta txosten honetarako galdetutako adituen taldeak emandako iritzien arabera, gure 
esparruan arreta sozisanitarioaren bilakaerak, oro har, lehenengo eredua jarraitzen du, 
aurrerapen nabarienak eta, zalantzarik gabe, hautemangarrienak herri administrazioen 
arteko	koordinazio	egitura	eta	bideak	sortzean	jartzen	baitu	arreta;	aldiz,	lan	koordina-
turako, diziplina arteko lanerako eta zerbitzu eta programa soziosanitarioen proiektu 
eta ekimen zehatzen hasieran ahalegin oso mugatua antzeman daiteke. 

Ezinbestekoa da maila guztietan aurrerapen guztien erritmoa azkartzea: 

•	koordinazio	 egiturek	 funtzionamendu	 dinamikoagoa	 lortu	 behar	 dute,	 era-
ginkorragoa, eta esku-hartze sozial eta sanitarioaren eremuan lan egiten duten 
erakunde eta profesionalei aurrerapenen hedapen hobea bermatu behar die; 
eraginkortasun eta dinamismo maila altuago horrek, beharbada, autonomia 
gehiago eta aurrekontu propioa izatea eska dezake, ikerketarako, konparazio 
azterlanerako eta esperientzia pilotuak abian jartzeko partaidetzarako;
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•	zerbitzuen	antolaketan	formula	berriak	hartu	behar	dira;

•	beharrizanen	baterako	baloraziora	eta	gizarte	eta	osasun	zainketen	paketeen	
diseinura bideratutako diziplinen arteko lana sustatu behar da.

3. Muga geografikoak

Ondo koordinatutako arreta soziosanitarioaren sistemaren antolaketan zailtasun handia bi 
sektoreen planifikazioan eta administrazio jokaeran aplikatutako banaketa eta mugaketa 
ezberdinek	eragiten	dute.	Zonakatzean	bateragarritasun	handiagoa	izateak	bi	zerbitzu	
motak herritarren talde berberari ematea ahalbidetuko du, nahiz eta prestazio horretan 
babes sistema ezberdinetan sartzen diren erakundeek esku hartu. 

Ikuspegi horretatik, Gizarte Zerbitzuen Legea eta, laster, honen arauen garapena 
–bereziki Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoarena, Gizarte Zerbitzuen Mapa 
izango duena– egiteko egungo prozesua bi sektoreek beren sektorizazioa berriz 
aztertzeko eta beren aukerak hurbiltze aldera neurri egokiak hartzeko funtsezko 
aukera izan liteke. 

4. Hornidura ekonomiko espezifikoak

Sarritan,	 koordinazioan	 oinarritutako	 arreta	 soziosanitarioen	 formulak,	maila	 estra-
tegikoan zein antolaketan eta zerbitzuak prestatzean aplikatzen direnean, literatura 
zientifikoaren arabera, okerreko premisa hartzen dute abiapuntutzat, hau da, arreta hori 
antolatzeak kostu espezifikorik izango ez duela, eta bi sareen baliabideen konbinazio eta 
erabilera hobeagotik eratorritakoa dela pentsatzea. Beste modu batera esanda, koor-
dinazioa	ezer	ordaindu	gabe	lortuko	dela	uste	izateko	arriskua	dute;	hori	uste	izateko,	
aukera	horrek	funtsezko	egitura	aldaketak	ez	eragitea	–integrazio	formulen	edo	jatorrizko	
sektoreen	mendekoa	ez	den	hirugarren	sare	soziosanitario	bat	sortzeko	formulen	alde-
rantzizkoa– hartzen dute oinarri. 

Horri	dagokionez,	sistema	horien	analistak	iritzi	berekoak	dira:	bi	arreta	sektoreen	arteko	
harremanak	modu	eraginkorrean	indartzen	eta	estutzen	duten	formulek	(duten	izaera	
izanda ere) ezinbestean eskatzen dituzte hornidura ekonomiko espezifikoak, erabiltzailera 
egokitutako arreta bermatzeko, banan banakoen beharrizanetara ongi moldatua eta 
arretaren jarraitutasuneko printzipiora egokituta dagoena, eta sistemen eraginkortasuna 
hobetzeko	xede	bikoitzarekin;	hornidura	horiek	ez	dira	jada	zerbitzu,	programak	edo	
egitura berriak sortzeko direnak, baizik eta koordinazio eginkizunetarako, hori langileez 
hornitzerakoan, diziplinen arteko lanean trebakuntza espezializatuan, koordinazio tresnen 
diseinuan	(arreta	protokoloak	eta	ibilbideak),	informazio	tresna	bateragarrien	diseinuan,	
datuen	trukea	ahalbidetzen	dutenak	edo,	muturrean,	informazio	tresna	arrunten	diseinuan	
baloratzeko tresna arruntak, besteak beste.

Beraz, beharrezkoa da bi alderditan jardutea: 

•	Alde	batetik,	arreta	soziosanitarioaren	kostuaren	aurreikuspenak	hitzartu	be-
har dira aldagai horiek eta hartu behar duten tamaina kontuan izanda, eremu 
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soziosanitarioak arreta guztia beharrizan konplexu eta mistoak dituzten per-
tsonentzat bermatu eta garatu nahi baldin bada benetan. 

•	Beste	alde	batetik,	eta	aurrekoaren	kaltetan	izan	gabe,	jada	erabilgarri	dauden	
bitartekoak ahalik eta ondoen eta arrazoiz erabili behar dira eta bitarteko ho-
riekiko koordinazioa hobetzeko ahalegin handiagoak egin behar dira.

5. Hornidura ekonomikoen erabilera malgua

Pertsonentzako arreta soziosanitarioa, erabiltzaileen beharrizan misto konplexuak eta ingu-
ruabar	pertsonal	eta	gizarte	eta	familiakoak	kontuan	hartzen	dituena,	egituratzeko	beharrak	
zerbitzuen eta prestazioen konbinazio malgua egiteko aukera izatea eskatzen du, kasuan 
kasuan berezitasun horietara ondoen moldatutako zainketen segidaren antolaketa berma-
tzen duena. Literatura espezializatuan eta nazioarteko esperientzietan badirudi zerbitzuen 
eta prestazioen konbinazio malgua erraztu daitekeela finantziazio bideek erabilera malgua 
baldin badute. Ikuspegi horretatik, osasun eta gizarte zerbitzuak erregulatzen dituen araudian 
arreta	malgutzeko	aukera	ematen	duten	baliabideak	gehitzea	defendatzen	da.	Bereziki	–eta	
EAEk bezala arreta soziosanitarioaren arlo nagusi gisa koordinazio eredua hartzen duten 
herrialdeetan–,	bi	arloetan	eskudunak	diren	herri	administrazioek	funts	komunari	baliabide	
ekonomikoak	emateko	aukera	bultzatzen	da;	baliabide	horiek	herritarren	talde	jakin	bati	
zerbitzu bat edo zerbitzu multzo bat emateko erabili ahal izango dira. Formula horren alde 
ona osasun arretaren eta gizarte arretaren arteko oztopoa deuseztea eta zerbitzu berrietarako 
funtsak	erabiltzeak	berrikuntzari	ateak	zabaltzea	da,	kasu	bakoitzean	gizarte	edo	osasun	pres-
tazioa den eta estaldura eman beharreko erantzukizuna zein administraziorena den zehaztu 
beharrik	gabe.	Beste	modu	batera	esanda,	funtsak	bereizketarik	egin	gabe	bi	prestazio	motei	
estaldura emateko erabiltzen dira kasu zehatzaren beharrizanen arabera. 

EAEn mota horretako formulen birtualtasun praktikoak aztertzea komenigarria 
da. Horretarako proiektuen diseinura edo oinarri errealean eta formulak aplika-
tzearen ondorioz sortzen diren alde on eta txarren azterketa enpirikoan oinarrituz 
gure inguruan aukera bideragarria diren ala ez zehazteko aukera ematen duten 
programa pilotuetara joko da. 

6. Erakundeen konpromisoa

Eraikuntza soziosanitarioak aurrera egitea, hori babesten duen benetako konpromisoa, 
politikoa edo erakundeena, egotearen araberakoa da zalantzarik gabe. Azken urteetan 
egindako hobekuntzak eta erantzukizun aldetik hobekuntza horiek lortzeko egindako 
ahaleginak bazter utzi gabe, datuen arabera, maiztasun handiegiz, proiektuen arrakasta 
eta koordinatzeko bide eraginkorrak sortzeko aurrerapena eta, batez ere, praktikan 
koordinazio hori bideragarria egin dezaketen bitartekoak sortzeko aurrerapena, neurri 
handi	 batean,	 profesionalen	 konpromiso	 pertsonalean	 oinarritzen	 dira;	 profesional	
horiek, beren erantzukizunen eguneroko jardunean, maila estrategikoan, zerbitzuen 
antolaketan nahiz erabiltzailearen arreta zuzeneko mailan izan, errekurtso erabilgarrien 
multzoa antolatzeko ezinbesteko beharrizana ikusten dute, arreta mistoa, koherentea 
eta jarraitutasuneko printzipiora egokituta dagoena eskaintzeko.
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Beraz, funtsezkoa da konpromiso profesional hori erakunde publikoek indartzea eta 
konpromiso politikoa hartzea (maila autonomikoan, foru mailan eta baita udal mailan 
ere) diskurtsotik haratago doana, jarduketa eremua estaltzen duena eta eremu hori 
bi sistemen elkargunean egonik, behar besteko arreta ez izateko arriskua duelako. 

B. BALiABiDE sArEArEkin Loturiko gomEnDioAk

7. Testuinguru komunitarioan arreta formulei lehentasuna ematea

Politika publikoen egitura elementuek ezartzen dituzten –eta arreta sistemen arkitektura 
baldintzatzen eta bideratzen dutenak– agiri programatikoen azterketak eta baita nazioar-
teko esperientzia eta ekimenen kopuru handiaren azterlanak ere ez dute zalantzarik 
arreta soziosanitarioaren helburu nagusietako bat, atxikitako harreman eredua edozein 
izanda ere, beren etxeetan dauden erabiltzaileentzako arreta, ahal den guztietan, erraz-
tea	dela;	hori,	batez	ere,	kutsu	komunitarioa	duten	zerbitzuen	paketeak	antolatzearen	
bitartez eta beharrizan konplexu eta mistoen maila altua izan edo izaten ez badute ere. 
Joera horrek ez die gizartearen eskaera berriei bakarrik erantzuten, baita sistemaren 
eraginkortasun	ekonomikoari	loturiko	arrazoiei	ere.	Ikuspegi	horretatik,	funtsezkoa	da	
arreta soziosanitarioa azpimarratzea –osasun sistemak berritzeko eta gizarte babeseko 
Europako sistemen bideragarritasuna bermatzen duten irtenbideak bilatzeko nazioarteko 
esparruan adierazten den bezala– ospitalizaziorako eta bizitegitarako eraikinetan sartze-
ko	prebentzio	formula	gisa	eta	baita	eraikin	horietan	egiten	den	egonaldien	iraupena	
gutxitzeko	formula	bezala	ere.	

Aurrekoak, jakina, oso garrantzitsuak diren hainbat estrategia bermatzea eskatzen du: 

•	Alde	batetik,	arreta	emateko	sare	nagusien	lankidetza	estutu	eta	esku-hartzeen	
arteko prebentzioa bultzatu behar da: zalantzarik gabe, gizarte zerbitzuak garaiz 
aplikatzeak osasuna mantentzen eta gaixotasuna eta mendetasuna prebenitzen 
laguntzen du eta, alderantziz, esku-hartze sanitarioen egokitzeak, maila nagusiko 
jarraipenenek bereziki, mendetasun egoeretara bideratzen duten prozesuak 
ekidin edo moteldu ditzakete. 

•	Bestetik,	aurrekaririk	gabe,	estaldura	eta	arreta	zerbitzu	komunitarioen	inten-
tsitatea indartzea, eta batez ere: 

 a. Etxez etxeko arreta zerbitzuak, osasun arlokoa –etxeko ospitaleratzea, etxeko 
erizaintza, jarraipen eta monitorizazio prebentiboko formulak, birgaitzea–, 
zein gizarte arlokoa –etxez etxeko laguntza pertsonala eta etxekoa, telela-
guntza, eguneko arreta, atseden hartzeko zerbitzuak, laguntza teknikoak, 
ingurune fisikora moldatzeko zerbitzuak, besteak beste–, kasuan kasuko 
esku-hartzeen prestazio koordinatua eta duen intentsitatean benetako be-
harrizanetara egokitzea bermatuz.

 b. Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzuak; horren esparruan komunitateak 
baztertuta edo hala geratzeko arriskuan dauden taldeei emandako arretaren 
kalitatea asko hobetuko luke.




