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Hizkuntza-eskubideen errespetua 

Zerbitzuaren kalitatea hobetu nahia 

Erakundean euskara normalizatzeko prozesuaren progresibitatea.  

Zerbitzu-hizkuntza 
• Euskararen ahozko eta idatzizko presentzia eta erabilera bermatzea, hala kanpo-

harremanetan (paziente, senide, hornitzaile, administrazioekin...) nola barne-harremanetan 
(Osakidetzako langileekin zein zerbitzu-erakunde eta unitateekin).  

Lan-hizkuntza 
• Baldintza aproposak dituzten zerbitzu edo unitate guztietan euskara lan-hizkuntza 

bilakatzea 

 

OSAKIDETZAKO 2. EUSKARA PLANA (2013-2019) 



Planaren ardatzak 
 

 
1.- Irudia eta komunikazioa 

Elebitasuna bermatzea errotulazioan (kanpokoa eta barrukoa, finkoa eta aldakorra, kontratatutako enpresena); argitalpenetan: Intranet, 
aldizkariak eta buletinak, iragarkiak; ekitaldi publiko zein jardunaldietan (sarrera eta amaiera hitzak, komunikazio batzuetan); pazienteari 
harrera egitean lehenengo esaldietan, megafonian eta erantzungailuetan. 

 
 
 
 2. Kanpo-harremanak 

- Paziente, senide eta erabiltzaileekiko harremanetan hizkuntza ofizialak (ahoz zein idatziz) erabiltzeko irizpideak betetzea. Langileei 
horretarako protokoloa emango die zentro edo unitateetako arduradunak. Ikusi BOMSen egindakoa: 

-Euskaraz artatu ditzaketen langileen berri ematea erabiltzaileei Euskaraz bai sano! kanpaina eginez. 

-Bezeroen hizkuntza-lehentasuna jasotzea 
-Paziente eta erabiltzaile euskaldunen gogobetetzea 

-Hizkuntza-eskubideen aitormena paziente eta erabiltzaileen eskubideen dekalogoetan 

 

-Enpresa hornitzaile, finantza-erakunde, administrazio eta profesionalen elkargoekiko harremanetan hizkuntza-irizpideak izatea, baita 

kontratatutako zerbitzu edo erositako produktuen gaineko hizkuntza irizpideak. 

 
 3. Barne-harremanak: 

 

-Hizkuntza-paisaia (larrialdietako irteerak, kafe-makina, inprimagailuak, artxibo, karpeta …) 
-Langileekiko harremanetan ahoz zein idatziz (lan-kontratuak, gutunak, zirkularrak, izendapenak…9 elebitasuna bermatzea. Banakako 

dokumentuetan langilearen hizkuntza-aukera errespetatzea. 
- Gogobetetze-inkestetan hizkuntzari buruzko itema sartzea 
- Langileek lehentasunezko hizkuntza jasotzeko aukera Enplegatuaren Atarian egin dezaketela jakinaraztea 
-Prestakuntza euskaraz(Etengabeko prestakuntza -  Hizkuntza hobetzeko ikastaroak- Lan egiteko trebakuntza ikastaroak 
-Baliabide informatikoak euskaraz lan egiteko 
-Lan-hizkuntza (bilerak, aktak…) 
-Langileen artean euskararen erabilera bultzatzea (mintzalagun, kafea euskaraz…) 

 
 4.- Hizkuntza-kudeaketa 

 

-Lidergoa, estrategia eta zeharkakotasuna (normalizazio helburuak eta neurriak Plan Estrategikoan eta kudeaketa-planean) - Programa 
kontratuko kalitate-betekizuna 

-Ebaluazioa 
-Hizkuntza-eskubideen urraketei buruzko kexen erregistroa eta jarraipena 
-Erdi mailako arduradunei prestakuntza Euskara Plana hobeto ezagutzeko ,inplikazioa lortzeko eta normalizazio neurriak betetzeko. 
-Euskara Plana garatzeko Batzordea (zuzendariak, erdi mailako arduradunak eta normalizazioko teknikaria idazkari): hiru hilean behin bilduko 

da 
-Euskara zerbitzu teknikoa; normalizazioko teknikaria, euskarazko testuen arduradun teknikoa (itzulpena), administraria  
-Corpusaren kalitatea eta itzulpen-politika 

5.-Hizkuntza-eskakizunak, 
lehentasunak eta derrigortasun-

datak 

Derrigortasun-daten portzentajea BOMSen: 
%100   Harrera, informazio, onarpena eta gizarte-laneko unitateetan  
%60     Haur eta gazteen unitateetan  
%20  Solairuko eta eguneko ospitaleetako erizaintza, etxeko ospitaleratzea, Lan-osasunean, eta ospitalez kanpoko osasun mentaleko 

asistentziako unitateetan 

 


