
Plentziako Osasun Zentroa maiatzetik pediatra gabe 

 

Plentziako Osasun Zentroa maiatzetik pediatra gabe dago eta, beraz, familia medikua da 

bertako umeak artatzen dituena. Egoera honen aurrean, EH Bilduk Gasteizko 

Legebiltzarrean hurrengo galderak luzatu dizkio Osasun zailari.  

 

 1. Zein dira zehazki Plentziako familiei emandako erantzunean aipatzen diren 

“hobetzeko  baliabideak? 

 2. Noiz izango dute Pediatria zerbitzua Plentziako familiek? 

 

Jarraian, tarte guzti honetan, egoera bideratzeko aurrera eraman diren ekimenak dituzue: 

 

 Maiatzaren 23an guraso talde batek idazki (2458 sarrera erregistroa) Plentziako 

Alkateari (EH Bildu) egoeraren berri ematen dio. Bertan, aditzera ematen dute 

Plentziako anbulatorioak pediatrarik gabe dagoela, ordezkoan familiako mediku 

zerbitzua eskainiz. Alkateari aditzera ematen zioten, egoera bideratzeko dagokion 

estamentuarekin harremanetan jartzeko. Haiek, Uribeko ESIri kexa helaraziko 

zioten ere.  

 Maiatzaren 24an Plentziako Alkateak (EH Bildu) ESI Uribeko ESIko Zuzendariari, 

Mari Luz Marquez andreari, gurasoen kexa jasotzen duen gutuna igorri egiten dio.  

 Ekainaren 17an, Uribeko ESIko zuzendariak Plentziako alkatearen gutuna 

erantzuten du: 

 

 Hauxe jakinari nahi dizugu: bai Osakidetzak bai Eusko Jaularitzako Osasun Sailak 

zure erreklamazioan adierazitako horiek hobetzeko baliabideak jartzen ari direla. 

 

 Uztailaren 10ean, EH Bilduk Plentziako Alkateari (EAJ-PNV) eskatzen  dio (3524 

sarrera erregistroa), alde batetik, Osasun Sailari galdetzea zeintzuk diren egoera 

bideratzeko jartzen ari dituen baliabideak eta bestetik, zerbitzua noiz berrezarriko 

den ezagutzea. Horretaz gain, Uribeko ESIko Zuzendariak, ekainaren 17an, 

emandako erantzun-idazkia familiei helaraztea eskatzen dugu.  

 Abuztuaren 2an, Plentziako Alkateak (EAJ-PNV) gurasoei Uribeko ESIko 

Zuzendariak esandakoa igortzen die (1213 irteera erregistroa). Zerbitzua noiz 

berrezarriko den ez dakiela adierazten die. 

 Abuztuaren 2an, Plentziako Alkateak (EAJ-PNV) EH Bilduri jakitera ematen dio 

(1212 irteera erregistroa) Uribeko ESIko Zuzendariaren partez jasotako erantzuna 

zein zerbitzuaren berrezartze dataren ezjakintasuna. Alkateak familiekin kontaktuan 

egon dela eta erantzun-idazkia igorri diela ere adierazten digu.  

 

EH Bildu Plentziatik espero dugu egoera lehenbailehen bideratzea, Plentziako guraso zein 

haurrek ez dutelako merezi horrelako zerbitzurik. Bestetik, Osakidetzaren ospe ona, beste 

behin, zalantzan jartzeko delako.  

 

Jarraian, kronologikoki, dokumentazio guztia eranskinetan duzue. 

 



Eranskinak: 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


