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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Alkate jauna, herri agintariok, Osasun sailburua, Osakidetzaren zuzendari 
orokorra, Osasun saila osatzen duzuen goi kargudunok, Osakidetza osatzen 
duzuen arduradunok, egun on guztioi, jaun andreok. 
 
Alkateak esan egin du zuzendari orokorra zapaldu egin diola berak esan 
beharrekoa, ba nik ez dakit zer esan beharko nuke. Alkate berak aldez aurretik 
ere esan egin dit urduri zegoela baina maisutasuna egin duzu alkate jaunak eta 
goraipatzekoa gainera eta benetan eta zintzo goraipatzeakoa aldez aurretik edo 
gu baino aurretik edo zuen aurretik izan diren guztiei ezkertza egindakoa eta 
baita zuek elkarlanean aritutakoari esker hemen egotea. 
 
Beraz, egun egokia da gaurkoa Jaurlaritzaren “pertsona helburu” xedea 
azaltzeko. Alde batetik, Zestoako Osasun zentro berri honetan, ez dakit nik 
benetan 3.600 pertsonari zerbitzua eskainiko diegun ala gehiagori eskainiko 
diegun, baina gutxi gora behera Zestoak duenaren arira etorriz 3.600 pertsonari 
zerbitsua eskaini diegu. Instalazio berriak dira, 600 mila euro inbertitu ditugu eta 
espazioa irabazi egin da lehengoarekin alderatuz  
 
Pertsona horiei, 3.600 pertsona horiei edo gehiago badira ere, pertsona horiei, 
beste pertsona batzuk eskaintzen diete zerbitzua aipatu egin izan zarete, 
Osakidetza osatzen duzuen profesional guztiak, aipatuak izan zarete eta zuek 
pertsonak zarete eta pertsonak hartatu egingo dituzue Hau da beste aldea. 
Profesionalen lana azpimarratzea, zuzendari orokorrak eta baita sailburuak egin 
duten bezela, nik ere horrela egin nahi dut: profesionalen lana azpimarratzea. 
Hau baita azken finean Osakidetzaren zerbitzu publikoaren bermea. 
 
Eta esandakoaz gain, bi datu azpimarratu nahi ditut gaurko ekitaldi honetan: 
 
Bat: Osasun publikoaren defentsarako federazioak egindako ikerketa baten 
ondorioa honako hau izan da eta da: Euskadi dela, gaur egun, Komunitate 
guztien artean osasun zerbitzu hoberena eskaintzen duena. 
Eta bi: hamar hiritarretik ia bederatzik uste dute Euskadiko Osasungintzaren 
funtzionamendua positiboa dela. 
 
Eta bi datu horiek bat azpimarratzeko edo ideia bat azpimarratzeko: Osasun 
zerbitzua lehentasun bat dela guretzako; Jaurlaritzak eta Osakidetzako 



 
 

 2 

profesional guztiak elkarlanean jarraitu behar dugularik, gure zerbitzuaren 
kalitate maila hau bermatu eta hobetzeko. 
 
Kalitate maila kalitatea ere aipatu egin da osasun sailburuaren aldetik eta nik 
ere esan egin behar dut, kalitate maila hau ez da lortzen bakarrik baliabide 
ekonomikoekin edo inbertsioekin, holako inbertsioekin, ez da bakarri honekin 
lortzen kalitatea, baita, baina ez bakarrik. Osakidetzaren kalitate maila lortzen 
da barne kudeaketa hobetzen, elkarlana bultzatzen eta profesional guztien 
konpromisoa areagotzen. Hau da nik gaur azpimarratu nahi dudana: benetan 
“pertsona helburu” duten hainbat eta hainbat profesionalen konpromisoa eta 
ekarpena. 
 
Hoy Osakidetza da un paso más en el “compromiso con las personas”. Abrimos 
este Centro de Salud de Zestoa que va a dar servicio a más de 3.600 
personas. Contamos con un nuevo centro con 550 metros cuadrados, más 
accesible y con más consultas, en el que hemos invertido 600 mil euros.  
 
Representa una mejora para las personas pacientes y también para las 
persona profesionales que aquí, a partir del martes que viene van a trabajar. 
Este encuentro representa el “compromiso con las personas” del Gobierno 
Vasco, personas atendiendo a personas. 
 
Esta es la clave que nos permite afirmar con orgullo que Euskadi cuenta con 
los mejores servicios de sanidad pública de todo el Estado. La ciudadanía, 
casi nueve de cada diez personas, realizan una valoración positiva del servicio 
de Osakidetza y alcanzar esta calidad demanda inversión y rigor en la 
gestión; pero se consigue, sobre todo, con la entrega y con la implicación 
profesional con la que contamos. 
 
Este es el compromiso profesional de las personas de Osakidetza que quiero 
subrayar y agradecer especialmente yo también como lehendakari en la 
inauguración de este nuevo Centro de Salud de Zestoa. 
 
Beraz, eskerrik asko denoi eta jarraitu dezagun elkarlanean pertsonei 
eskaintzen diegun zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen. 
 

Oparo izan dadila hemendik aurrera eraikuntza honen, bizitza eta Zestoako eta 

inguruko hiritarrontzat onerako izan dadila. Eskerrik asko 

 

 

 


