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1. HITZAURREA 

Gu guztiok bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartzea funtsezko printzipioa 

da, eta behar-beharrezkoa da askatasun eta berdintasun eraginkorra eta benetakoa lortzeko. 

Politikaren esparruan, horrek esan nahi du beharrezkoa dela ordezkaritzako demokrazia beste 

gobernatzeko forma eta modu batzuekin osatzea, eta gardentasuna eta partaidetza funtsezko 

tresnatzat hartzea bide horretan. Horregatik, herritarrak administrazioaren eta gobernuaren 

erabaki eta jarduketetan inplikatzea dugu aintzat hartu beharreko gakoetako bat. Behar bat da, 

eta administrazioek erantzun egin behar diote behar horri, erantzun tekniko soil-soilekin 

konpondu ezin diren gure gizarteko arazo konplexuei irtenbideak topatzeko. 

Nafarroan bi lege ditugu Gobernu Irekiaren printzipioak (gardentasuna, parte-hartzea eta 

herritarren lankidetza) biltzen dituztenak: "5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, 

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa” eta “12/2019 

Foru Legea, martxoaren 22koa, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzkoa.”.  

Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala Nafarroako Gobernuaren 

apustu sendoa da herritarrei eskaintzen diegun osasun zerbitzua hobetzeko prozesu 

berritzaileak integratuz, norberari egokituriko jardunbide medikoak ekarriko dituztenak. Hori 

dela eta, Nafarroako Gobernu Irekiaren Atariaren bidez azaldutakoa betetzeko, herritarren 

iritzia eskatu da, eta ekarpen, iradokizun edo alegazioak egin ditzaten honako agiri honi buruz: 

Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala. 

 

2. HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN LABURPENA 

2.1. JENDAURREKO FASEA 

2021eko martxoaren 12an, Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala 

jendaurrean jarri zen Gobernu Irekiaren atarian, haren berri emateko eta herritarren parte-

hartzea ahalbidetzeko: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-

personalizada-navarra 

Parte-hartze prozesuan bi dokumentu jarri dira herritarren eskura, eta haietan dago informazio 

guztia, xehe-xehe: 

- Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala 

- Laburpena: Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integrala (bertsio 

laburtua) 

 Dokumentu horietan 30 jarduera-ildo espezifiko baino gehiago azaltzen dira, baita datozen 

urteetan garatuko diren 150 ekintza baino gehiago ere. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-integral-medicina-personalizada-navarra
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Helbide elektroniko hau ireki da herritarrek ekarpenak, iradokizunak edo alegazioak bidaltzeko: 

estrategia.medicina.personalizada@navarra.es 

2.2. ITZULERA ETA ONESPENA 

Kontsulta jendaurrean egon da 2021eko martxoaren 12tik 2021eko apirilaren 12ra bitarte.  

Epe hori iraganik, eta txosten hau egin den egunean, ez da herritarren ekarpenik jaso. 

 

3. PARTE-HARTZE PROZESUAREN EBALUAZIOA 

Nafarroako Medikuntza Pertsonalizatuaren Estrategia Integralaren Ekintza Plan hau 

jendaurrean egon da hilabetez, herritarrek gaiari buruz dituzten iritziak ezagutzeko. Epe 

horretan ez da ekarpenik jaso Gobernu Irekiaren atarian Foru Gobernuak sustatutako estrategia 

horri dagokionez. 

Horrenbestez, txosten honek prozesuaren zati horren berri eman eta amaitutzat jotzen du. 

 

Iruñean, 2021eko apirilaren 14an. 

 

 

Stua.:  

Iranzu Lamberto Pérez 
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