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OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SALUD 

OSASUN PUBLIKOA PREBENITZEKO ETA SUSTATZEKO 
PARTIDAK % 60 AREAGOTU DIRA OSASUN SAILAREN 

AURREKONTUAN, 2013AREKIN ALDERATUTA 
 Gehien handitu diren zuzkidurak dira, Osakidetzari, ikerketari eta 

inbertsioei zuzendurikoekin batera  

 Guztira, 3.351.649.000€ izango ditu Sailak 2014 urterako, hots, Eusko 

Jaurlaritzaren aurrekontuko 3 eurotik 1 eta 2013an baino % 2,7 gehiago 
 

 

 

Osasun Publikoa prebenitzeko eta sustatzeko partidek izan dute 

hazkunderik handiena (% 59,15) Jon Darpon zuzendari duen sailak 2014rako 

eginiko aurrekontuetan, erreferentzia gisa aurreko ekitaldia hartuta. Hazi egin 

dira, halaber, Osakidetzari (% 3,8), zeinaren aurrekontua 2.463€ baitira, alegia, 

6,7 milioi euro eguneko; ikerketari eta osasun plangintzari (% 11,64) eta 

substantziekiko mendetasunen aurkako borrokari (% 13,50) zuzenduriko 

zuzkidurak.  

 

Jon Darpon Osasuneko sailburuak Eusko Legebiltzarraren Ogasun 

Batzordearen aurrean aurkeztu ditu gaur bere sailaren finantza-aurreikuspenak 

2014 urterako. Guztira, 3.351.649.000€ dira; bestela esanda: 1.541 euro 
EAEko biztanle bakoitzeko. Horrek esan nahi du Eusko Jaurlaritzaren 

aurrekontu osoko ia hiru eurotik bat (% 32,8) osasun politikei eskeiniko zaiola,  
% 2,7 gehiago aurreko urteko kontuekin alderatuta eta, beraz, Urkullu 

lehendakaria buru duen gobernuaren 2014rako partidarik handiena.  

 

Zenbateko txikiagoa jasoko duten programak egitura eta babesari (-% 

5,96), farmaziari (-% 4,6) eta Kontsumobideari (-% 2,7) buruzkoak dira.  
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Jon Darpón sailburuaren hitzetan, aurrekontu hau «aurrekontu on bat” da, 

Osasun Publiko, Unibertsal eta Kalitatezko Euskal Sistema hobetzen 

lagunduko duen neurrian, «krisi garaian ere alde batera utzi nahi ez dugun 

sistema bat». Eta honakoa erantsi du: «Adierazitakoa dela-eta, kontu hauek 

osasuna sustatzearen eta prebenitzearen aldeko apustu garbia dira; 

horretarako Osasun Publikoko politikak garatuko dira, oro har, eta 2013-2020 

aldirako Osasun Plana, bereziki; Osakidetzaren aldeko apustua da, halaber, 

baita ikerketaren eta berrikuntzaren aldekoa ere, eta, azken batean, pertsonen 

aldekoa».  

 

Sailburuak azpimarratu duenez, helburua «osasunaREN eta osasunERAKO 

gobernantzan aurrera egitea da, herritarren osasunaren eta ongizatearen 
ideia global batetik abiatuta, tartean diren erakunde eta sektore guztien artean 

horrek eskatzen duen lan koordinatua eta zeharkakoa eginda».  
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