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Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko III. Plana  
 

 
2022ko urtarrilaren 27an, Osakidetzako 
Administrazio Kontseiluak Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko 3. Plana onartu zuen.  
 

Osakidetzan, euskararen normalizazio-prozesuak 
hiru printzipio ditu hasieratik:  
 

-pertsonen hizkuntza-eskubideen errespetua;  
-enpatiaz erabiltzailearen hizkuntzan 
komunikatzea, zerbitzuaren kalitatearen berme 
gisa; eta  
-helburuak modu progresiboan ezartzea. 
 

3. Planaren helburuak honako hauek dira:  
• Herritar euskaldunei euskarazko arreta modu 
aktibo eta sistematikoan eskaintzea. 
• Nahi duten profesional euskaldunei euskaraz lan 
egitea ahalbidetzea. 
 

Osakidetzaren Euskara Planak Bikain Euskararen 
Kalitate Ziurtagiriaren eredua du oinarri. Ereduak 
bi ardatz nagusi ditu: zerbitzu-hizkuntza eta lan-
hizkuntza; eta hizkuntza-normalizazioaren 
kudeaketari buruzko hirugarren bat.  
 
III. Euskara Planaren berrikuntza nagusiak:  
 
1. Zerbitzu-hizkuntza: 
-Euskarazko osasun-zerbitzuen eskaintza osasun-
mentaleko arretan 
Antolaketa-prozedura baten ostean, zenbait 
profesional izendatuko ditugu euskara lehenetsita 
daukaten pazienteak haiengana deribatzeko. 
Horrela, paziente euskaldunek beren hizkuntzan 
osatu ahal izango dute arreta-zirkuitua. 
 
-Profesional elebidunen identifikazioa 
Identifikatutako langileen erregistroa egingo da. 
 
-Jendaurreko ekitaldiak eta jardunaldiak: 
Hizlari kopurua eta eremu soziolinguistikoa aintzat 
hartuta, gutxieneko hitzaldi kopuru bat euskaraz 
izatea sustatuko da. 

2.- Lan-hizkuntza: 
-Hizkuntza-ohiturak aldatzeko egitasmoak 
Eusle, Biko Eusle, Ulerrizketa eta antzeko 
metodologietan oinarriturik, zerbitzu-erakundeek 
egitasmo planifikatuak abiaraziko dituzte, 
aldaketarako borondatea eta baldintza egokiak 
dituzten bikote, lankide-talde edo atal 
profesionaletan hizkuntza-ohiturak gaztelaniatik 
euskarara aldatzeko.  
 
BOMSek Klusterraren esperientzia pilotuetan 
hartu du parte: Ulerrizketa Informatika zerbitzuan 
(2019) eta Eusle Gernikako OMZn (2020). 
 
3.- Kudeaketa: 
-Euskara-planaren inplementazioa unitateetan 
Osasun-zentroetan, ospitaletako unitateetan, eta 
abarretan, unitateburuek hizkuntza ofizialak 
erabiltzeko jarraibideak aplikatu eta unitateari 
dagozkion euskara-planeko neurriak garatu 
beharko dituzte. 
 
Zerbitzuen lehentasun maila eta gutxieneko 
derrigortasun-datak 
Plan honetan ez dago lehentasunik gabeko 
unitaterik (3L); unitate guztiek izango dute 
lehentasun handia (1L) edo bigarren mailakoa (2L). 
Hortaz, unitate guztietan egongo da 
derrigortasun-daten gutxieneko ehuneko bat.  
 
Horrela, 3. Plan honen hasieran BOMSeko 
lanpostuen %57k derrigortasun-data dauka, eta 
apurka-apurka igoko da. Ehuneko hori bat dator 
lanpostuko hizkuntza eskakizuna egiaztatuta 
duten profesionalen ehunekoarekin.  
 
-Bikain kalitate-ziurtagiria 
Berriz aurkeztu behar gara Bikain ziurtagirira. 
 
Laster, BOMSeko III. Euskara Plana onartuko dugu 
eta horren berri emango dizuegu Intranetaren eta 
Lmentalaren bidez.  
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