
Gizarteari buruzko hausnarketa 
Bezeroez hitz egiten dugunean hitz egiten ari gara mozketa indibudualagoa/
taldekoagoa duen arretan oinarritzen den gure “bezero-zorroen” zati horretaz, 
gaixotasuna ulertzen duena jatorri biologikoaren hasiera baten inguruan (eta 
hainbatetan psikoemozionalean) eta gaixotasunaren presentzia edo haren ager-
penaren prebentzioa ulertzen den gure lanaren ardatz moduan. 

Ikuspegi honetatik, Gizartearen definizioa kokatzen da ikuspegi poblazionalago 
horretan, Osasuna ulertzen duena hainbat elementuen elkarreragin konplexu 
baten “produktu” gisara, orohar gizabanako bati baino gehiagori dagokiona eta 
haren kudeaketaren inguruan, osasunaren profesionalak eta haien eskuhartzeak 
ez dira protagonistak ezta arduradun nagusiak ere.

Araba ESIk Gizartearen kontzeptuaren inguruan egitea erabakitzen duen defini-
zioa ulertzeko, pasatu behar da Osasuna ulertzera gaixotasun eza baino zaba-
lagoa den kontzeptu moduan, eta beraz osasunean arreta, diagnostikoaz, trata-
menduaz eta prebentzioaz harago doan zerbait zabalagoa bezala.

Araba ESIrentzat “gizartea” zer den definizioan ezin dugu bistaz galdu zein es-
parrutan mugitzen garen, Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuko Eredua (KAE) eta 
azaroan Araba ESIk pasatu zuen kanpoko kontrastea kontuan hartuta, edo-eta 
2017-2020 Osakidetzako proiektu eta erronkak, 2017-2020 Plan Estrategikoan ar-
gitaratu berri direnak eta Araba ESIko urteko kudeaketa Planean, zeinetan gizar-
te kontzeptua aipatzen den eta bere definizioarako kontuan hartu behar duguna, 
beharren identifikazioa, komunikazioa eta ekintzen elaborazioa etabar…

Euskaliteko kudeaketa Aurreratuko Ereduak 6 osagaiez hitz egiten du: Estrategia, 
Pertsonak, Bezeroak, Gizartea, Berrikuntza eta Emaitzak. Gizarte elementuan 
hainbat puntu ezartzen dira:



• Inguru Soziala konfiguratzen duen erakundeen garapena zaindu, jardueretan 
parte aktiboagoa hartuaz, eraginkorragoa den gizarte lan batekin.

• Gizartearekin konpromisoa erdietsi, legezko betebeharrak betetzetik harago 
doana.

Horretarako, eredu hau jorratzen duten erakundeek honako hau egin beharko 
lukete:

• Ingurune sozialeko erakunde, organizazio edo pertsonak identifikatu.

• Euren beharrak/arazoak aukeratu.

• ESIko helburuak zehaztu, duen gizarte konpromisoaren arabera.

• Administrazio Publikoetatik bultzatutako jarduera/ekimenetan parte hartu.

• Gizartea Informatu eta komunikatu.

Araba ESIn 2017ko azaroan talde ebaluatzaile batek egindako kontrastearen on-
doren, argi geratzen da alderdi honetan lan egin behar dugula aipatutako kon-
trasteko txostenean islatutako ondorioek baieztatzen duten moduan.

• ESIrentzat gizartea zer den definitzea, zein ikuspegi ematen zaion eta hainbat 
foku badituen, osasunarekin erlazionaturikoak eta osasunarekin ez erlaziona-
turikoak.

• ESIk zehaztu behar du gizarteko interes taldea.

• Euren beharrak identifikatu, espektatibak eta haren parte hartze moduak.

Bestalde Osakidetzako dokumentu berriak ere “Osakidetzako 2017-2020 
erronkak eta proiektuak” Gizarteari egiten dio erreferentzia:

• Gizarteari balioa eranstearen garrantzia aipatzen du bere misioan.

• Osakidetzak dokumentu honetan Gizartea identifikatu du interes talde mo-
duan.

• Modu honetako ekintzak zehazten ditu: herritarren parte hartzea sustatu eta 
ahaldundu, Osasunaren Sare Sozialak zabaldu eta kontsolidatu, berdiseinatu, 
berrantolatu eta kanalak eta parte hartze egiturak bisualizatu eta bolondre-
sak sustatu.

Halaber, “2017-2020 Araba ESIko Plan Estrategikoak” ere Gizartea kontuan 
hartu du bere bi lerro estrategikoetan.

• 1 Lerro Estrategikoak gizatiartze plana eta herritarren parte hartze plana 
ezartzen du.

• 4 Lerro Estrategikoak jasangarritasunarena eta modernizazioarena; bertan 
apartado zehatz bat gizarteari eskaintzen zaio eta landu beharreko ekintzak 
ezartzen dira, gizarte eragileak identifikatzea bezala, gizarte baliabideen mapa 
bat definitzea moduan eta aliantzak sortzea formazio zentroekin.


