
 
 
ZESTOAKO OSASUN ZENTRO BERRIA 

 

Lehendakariak, Osasun sailburuaren konpainian, 

Zestoako Osasun Zentroa inauguratu du, eta 

ekitaldian bertan azpimarratu du zentro berria 

martxan jartzea Eusko Jaurlaritzaren pertsonekiko 

eta osasunarekiko konpromisoaren seinale argia 

dela. 

 

 3.600 zestoarrek 552 metro koadro erabilgarri duen 

osasun zentroa izango dute, hobekuntza nabarmenak 

dituena erosotasun, irisgarritasun eta zerbitzu aldetik. 

 

Iñigo Urkullu lehendakariak, osasun sailburu Jon Darpon eta 

Osakidetzako zuzendari nagusi Jon Etxeberria lagun izan dituela, 

Josetxo Mendizabal alkatearekin batera, Zestoako Osasun  Zentroa 

inauguratu du. Zentro berria Euskal Herria plazan dago, aurrekoa 

zegoen plaza berberean, beraz.   

Inaugurazio-bisitan herri agintariek zein haiekin zeudenek ikusi dute 

zentro berriak dakarren hobekuntzaren tamaina bertatik bertara. 

Zentro berria astelehenera arte funtzionatuko duen zaharretik metro 

eskas batzuetara besterik ez dago.  

Hedabideen aurrean hitz egin duenean, Lehendakariak zera 

azpimarratu du: “599.779 euroko inbertsioa egin den zentroak 

hobekuntza nabaria ekarriko du zestoarrentzat eta bertan lan 

egingo duten profesionalentzat”. Gainera, Lehendakariak 

berretsi du “Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa Euskadiko 

pertsonekin eta haien osasunarekin”.  



Irisgarritasuna hobetu da, zentro berria kale mailan dagoelako; 

barrutik nabarmen gehiagotu da instalazioen erosotasuna, 

handiagoak baitira itxarote-gelak; eta kontsulta gehiago dago 

erizaintzan eta medikuntzan. Gainera, sendaketak eta probak egiteko 

eremuak egokitu dira mugikortasun murriztua duten pertsonak 

hartzeko. Hori guztia gutxi balitz bezala, taldeko jarduerak egiteko 

gela bat dago. 

Goizeko zortzietatik arratsaldeko hirurak arte egongo da irekita, 

astelehenetik ostiralera. Medikuntza Orokorreko hiru medikuk eta 

Pediatria eta Medikuntza Orokorreko hiru erizainek artatuko dituzte 

pazienteak; eta horiekin batera bi administrarik eta astero etorriko 

den emagin batek osatzen dute pertsonala. Profesionalek hobeto lan 

egin ahal izango dute elkarrekin bilera-gela berrian eta liburutegian. 

Hau da osasunarekin Jaurlaritzak duen konpromisoaren beste froga 

bat. Euskal herritarren bizi-itxaropena jaiotzean gorenetakoa da 

europarren artean. Hori kontuan hartuta, errealitate horrek berekin 

dakarren erronkari Osasun Sailak eta Osakidetzak lehen mailako 

arretako zerbitzuen eta ospitaleetako espezializazioen arteko 

integrazio estrategiko batekin erantzun diote, pazientea erdigunean 

jartzeko, profesionalek koordinatuago eta efikazago lan eginez, 

gizarte zerbitzuetakoekin batera, gainera.  

“Behar dugu osasun sistema bat prebentzioan ardaztua" zioen 

Osasun sailburu Jon Darponek, "eta arreta zentratuago bat 

pertsona bakoitzaren beharretan, bereziki kolektibo batzuen 

kasuan: iraupen luzeko eritasunak dituzten pertsonak, 

gaixotasun arraroak dituztenak, zainketa aringarrien beharra 

dutenak... komunitateko arretak eta familia medikuntzarenak 

ebazpen handiko tresnak izango dituen lehen mailako arreta 

bat eskatzen dute, prestigiotsuagoa, eta lotuago egongo dena 

ospitaleko arretarekin”. 

Osasun zentroaren tipologia berri hori egia bihurtzeko Zestoako 

Osasun Zentroa Donostialdea erakunde sanitario integratuaren 

barruan dago. “Antolamendu berri bat herritarren osasuna 

hobeto zaintzeko, sarean lan eginez” Darponen hitzetan. 

Osakidetzako zuzendari nagusiak, Jon Etxeberriak, baieztatu du 

hurrengo hilabetetan jarraituko dutela egitura berriak sustatzen, 

kalitateko arreta eskaintzeko Euskadi guztian.  Eta azpimarratu ditu 

“gure profesionalen lorpen handiak, dedikazio, eskarmentu eta 



ahaleginari esker lortzen direnak”. Gainera adierazi du horri 

guztiari esker bermatu dezakegula kalitateko osasun zerbitzu 

bat, zeina aitortzen baita erkidegoaren barruan eta hemendik 

kanpo ere. 

Zestoako alkateak bertako herritarren gogobetetasuna erakutsi zuen  

zentro berriarekin, eta esker hitzak izan zituen Lehendakari eta 

osasun agintarientzat eta aurreko bi alkateentzat. 

  

Donostia, 2015eko urriaren 9a 

 


