
Avilako adierazpena 

Egileak 

SemFYC-Baserri-medikuntzako lantaldea. 

Sarrera 

Azken eguraldietan baserri-medikuek eraldatu eta denbora desberdinetara bere burua 

moldatu egin beharizan  dute, osasun-Nazio-Sistemaren ezinbesteko erreferente bezala 

geldituz. 

SemFYC elkarte zientifikoa beti baserri-medikuntzaren alde egon da (Baserri-medikuntza 

Lantaldearen sortuz eta WONCA Santiago Compostelako baserri-osasuneko 6. 

Kongresuaren ozpakizunarekin). Azken honetan hain zuzen ere, Melbourne-ko adierazpena 

kontuan izanik eta EURIPA-ren lankidetzarekin baserri-medikuntza aberasten saiatu zen 

heziketa postgraduatua bezalako kontuekin, jarraitutako arretarekin, talde-lana 

zailtasunarekin, hala nola diagnostiko edo terapeutiko baliadideekin. 

Urte hauek eta gero, semFYC-ko Baserri-medikuntzako GdT-aren helburua zera da, 

hasierako asmo hauen eguneratze eta berrikusketaren abiapuntutik motibazio eta helburu 

berriak adieraztea, hain zuzen ere, pazienteentzat kalitatezko medikuntza-serbitzua 

lokalizazio geografikoaren independentziarekin eskaintzea, familia-sendagile gazte eta 

egoiliarrentzat aukera desiragarria ematea eta baserri-eremuan lan egiten dugun 

profesionalentzat onarpenik honena lortzea. 

Adierazpena 

1. Herrigune hauetan bizi diren herritarrek osasun-Nazio-Sistemaren besteen bezalako 

prestazio berdinak edukitzeko eskubidea bermatzea (eskuragarritasuna, zuzentasuna) 

2. Baserri-medikuaren lan-egoerak analizatzea: etxez etxeko arreta, arriskugarritasuna, 

nekagarritasuna, ardunaldiaren luzapena, bisiten sakabanatze geografikoa. Arazo hauen 

konponbidean laguntzen ahalegintzea baserri-lehen mailako arretako profesionaleen 

gaurko eta etorkizuneko ordezkoentzat  erakargarritasunak  izateko. (ilusionatu) 



3. Landa-eremuan bertan edo urrutikoan emandako kalitatez eta jarraitutako heziketa 

eskatzea. Gabeziak edo behar hezigarriak antzemango ditugu eta gaurkotzearen aukera 

emango dugu gaitasunetan, ezagueretan eta trebetasunetan (jarraitutako heziketa) 

4. PAPPS eta PACAO-en jarduerak bultzatzea eta partekatzea bertako berezitasunak 

kontuan izanik gure espezialitatetik alde bereiztezinak bezala (prebentzio eta sustapena) 

5. TIC (telemedicina eta RRSS-a) bultzatzea informazio-trukea hobetzeko, lan 

asistentzialaren jarraitasuna berma diezaguten historia kliniko digital, lan administratibo, 

jarraitutasun asistentziala eta arreta espezializatuaren bidez. (telemedicina, RRSS) 

6. Baserri-medikuntzaren presentzia bioosasun-espezialitateetako eta medikuntzaren 

gradu eta postgradu formakuntzan sustatzea. Nahitaezko baserri-txandakatzea 

mantentzea eta finkatzea erkidego eta familia multiprofesionaletako irakasle unitateen 

formakuntza programazioetan. Baserri-osasun zentro akreditatuen handiagotzea eta 

“troncalidad-ari” leku emateko gure erabilgarritasun absolutua sustatzea. Zentzu horretan 

baserri-medikuntzara berezko konpetentzia profesionalak eguneratzeaz arduratzen gara 

(irakaskuntza aurre eta post gradua)  

7. Funtsezko estrategia bezala ikerketaren kultura bultzatzea. Lagunduko dugu eta ikerketa 

kualitatibo eta kuantitatiboa bultzatuko dugu. Ikusgaiak gure presentziarekin izan behar 

gara zentzu honetan argitalpenetan, kongresuetan, jardunaldietan eta sare sozialetan 

(ikerketa) 

8. Baserri-medikuntza ikusgaiago eta oraingoago egitea, maila guztietan barruan eta SNS-

etik kanpo. Era aktiboan eztabaida baserri-osasunean arrazoi daitezkeen foro guztietan 

parte hartzea (ordezkaritzan)  

9. Laguntzea eta parte aktiboa izatea kudeaketa kontuetan aholku lokala/eskualdekoan 

osasun-zerbitzuetako administrazio kontuetan. Gure baserri-zonen osasun-laguntzaren 

plangintzan erreferentzia izatea (plangintza) 

10. Baserri-osasuneri dagokien alde guztietan burukoa izatea, bai semFYC berezko 

sozietate zientifikoan, bai bere lantaldeetan eta sozietate federatuetan. 

(zeharkakotasuna). Zentzu horretan helburua da Baserri-Medikuntzako GdT-ak sotzea 



semFYC-eko sozietate fedaratu guztietan, era independentean funtzionatzen ez direnak, 

idiosinkrasia eta eskualde bakoitzaren berezitasuna garrantzitsutzat jo dezaten 

(lokalismoa)  

Laburpena 

Adierazpen honetaz nahi dugu, gure populazioarekiko zuzentasuna eta eskuragarritasuna 

mantenduz eta bere lokalismoak errespetatuz, oraingo eta etorkizuneko profesionalen 

formakuntzan motor bat izango den osasun mota baten ordezkariak izan, prebentzioa eta 

sustapenaren aldea ahastu gabe. Digital tresnak berrien ezaguera eta erabilerarekin eta 

berezko ikerketara kulturarekin. Oraingo eta etorkizuneko baserri-lehen mailako arretan 

parte hartuz, kasuna kasuko profesional-berraldatzeari begira ilusionatzeko gai izateko.  

 

Ávila, 2016ko azaroaren 26an  
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