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AGINTARIAK ETA LANGILERIA
Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

1167
184/2018 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagu-

siarena. Horren bidez onetsi dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako 
erakundeetan destinoa daukaten Goi-mailako teknikarien Lanbide-taldeko Goi-mailako titu-
ludun kategorian (Liburuzainaren) lanpostu funtzionala) lotura estatutario finkoa eskuratzeko 
hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri espezifikoak.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2018ko otsailaren 5eko 
103/2018 Ebazpenaren bitartez onetsi ziren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan lotura esta-
tutario finkoa eskuratzeko 2016an eta 2017an deitutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten 
oinarri orokorrak.

Hautaketa-prozesu bakoitza gauzatzeko, beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoen deial-
dia arautuko duten oinarri espezifikoak argitaratzea.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea, ekaina-
ren 26koa; Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru-estatutuaren 55/2003 Legea, 
abenduaren 16koa; Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa; Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren 
lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretua, uztailaren 19koa; Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretua, azaroa-
ren 11koa, eta indarrean dauden eta aplikagarriak diren gainerako xedapenak.

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Oinarri hauei dagozkien hautaketa-probetarako deia egitea.

Bigarrena.– I. eranskinean jasotako oinarri espezifikoak onartzea; horien bidez arautuko da 
Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan destinoa daukaten 
Goi-mailako teknikarien Lanbide-taldeko Goi-mailako tituludun kategorian (Liburuzainaren lan-
postu funtzionala) lotura estatutario finkoa eskuratzeko hautaketa-prozesua.

Hirugarrena.– Ebazpen honekin batera argitaratutako II. eranskinean eskainitako destinoen 
zerrenda onartzea.

Laugarrena.– Ebazpen honen III. eranskinean jasotako merituen baremoa onartzea.

Bosgarrena.– Kategoriako gai-zerrenda onartzea, Ebazpen honen IV. eranskinean jasotakoa.

Seigarrena.– Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legeak, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, 
eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 
255/1997 Dekretuak ezartzen dutenaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa 
jar dakioke Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen 
barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 14a.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,
MARÍA JESÚS GEMMA MÚGICA ANDUAGA.
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I. ERANSKINA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO 
ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN LANBIDE-TALDEKO 
GOI-MAILAKO TITULUDUN KATEGORIAN (LIBURUZAINAREN LANPOSTU FUNTZIONALA) 
LOTURA ESTATUTARIO FINKOA ESKURATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA ARAUTZEKO 

OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.– Deialdiko destinoak.

1.1.– Deialdi honen xede dira Goi-mailako tituludun kategoriako (Liburuzainaren lanpostu fun-
tzionala) destinoak.

1.2.– Deitutako destinoen artean, II. eranskinean jasotakoak, % 7 gordeko da desgaitasun bat 
duten langileek bete ditzaten, oinarri orokorren 1.3. oinarrian ezarritako banaketaren arabera.

2.– Izangaien eskakizunak:

Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarri orokorretan aurreikusitako 
salbuespenak kenduta, aurkezteko epearen azken egunean bete beharreko eskakizunez gain, 
oinarri orokorretan jasota daudenak eta kasuan kasu esleitzen den destinoa jabetzan hartu arte 
bete beharrekoak, beste eskakizun hauek ere bete beharko dituzte:

a) Oinarri orokorretako 6.2.c) atalean adierazitakoari jarraiki, Hezkuntza eta Zientzia Ministe-
rioak igorritako Dokumentazioko lizentziatu titulazioa edo horren baliokidea izatea, eskuratzen den 
lanpostu funtzionalean aritzeko eskatzen dena, Osakidetza Ente Publikoko lanpostu funtzionalak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren arabera.

b) Kasu orotan bete beharko dira eskuratu nahi den lanpostuaren eskakizunak, Osakidetza 
Ente Publikoko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren 
I. eranskinaren arabera, bai eta indarrean dagoen legeriak ezarritako beste edozein.

c) Eskabideak aurkezteko epearen barruan, izena emateko eskubideengatik dagokion tasa 
ordaindu izana, eskainitako destinoen Lanbide-taldearen arabera:

A1 taldea (A taldea zena): 25 euro.

3.– Oposizio-lehiaketaren nondik norakoa.

3.1.– Oposizioaldia.

1.– Oposizioaldian ariketa hauek egin beharko dituzte:

a) Lehenengo ariketa: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari (IVAPi) egokituko zaio proba 
teorikoa egitea, eta epaimahaiari iraupena zehaztea. Idatzizko proba izango da; zehazten den 
gehieneko denbora-tartean, izangaiek gai-zerrenda orokor eta komuneko IV. eranskineko progra-
mako gaiei buruzko galdetegi bat erantzun beharko dute.

Esandako Eranskinean, gainera, proba prestatzeko beharrezkoa den bibliografia agertzen da.

b) Bigarren ariketa: epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak egin beharko dituzte, galde-
tegiei erantzunez zein beste modalitateen bidez.
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Ariketak destinoen funtzio espezifikoekin lotuta egongo dira eta haien helburua izangaiek destino 
horietan aritzeko dituzten gaitasunak, abileziak, ezagutzak eta ahalmen profesionala baloratzea 
izango da.

3.2.– Oinarri orokorren 14. atalean aurreikusitako puntuazio-ordenaren araberako izangaien 
behin-behineko zerrenda argitaratu ostean, I. eranskinean proposatutako izangaiek, 14.2 oinarrian 
zehaztutako dokumentazioaz gain, beste hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute:

– Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak igorritako Dokumentazioko Lizentziatu titulazioaren edo 
horren baliokidearen fotokopia konpultsatua edo horren notario-lekukotza, Osakidetza Ente Publi-
koko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinaren 
arabera.

3.3.– Lehiaketaldia.

Egiaztatutako merituak III. eranskineko merituen baremoaren arabera balioztatuko dira, oinarri 
orokorretan ezarritako irizpideen arabera.
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II. ERANSKINA

DESTINOEN ZERRENDA. KATEGORIA: BIBLIOTEKARIA LANPOSTU FUNTZIONALA: 
BIBLIOTEKARIA

Osakidetzako zuzendari nagusiaren 103/2018 Ebazpenak onetsitako oinarri orokorren 1. oina-
rrian ezarritakoaren arabera, honako destino hauek deitu dira:

● Txanda irekiaren deialdia: 3 destino.

Sarbide orokorra: 3.

Desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupoa: 0.

– Adimen-desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.

– Bestelako desgaitasuna dutenentzako erreserba-kupoa: 0.

Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten 
izangai nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek desgaitasuna duten langileen-
tzako erreserba-kupora gehituko dira.

Desgaitasuna duten langileentzako destinoak hautaketa-prozesua gainditzen duten izangai 
nahikorik ez egoteagatik betetzen ez badira, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena 
edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.

2. oinarrian ezarritakoaren arabera, deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundee-
tako destinoak hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzean zehaztuko dira.
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III. ERANSKINA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO 
ERAKUNDEETAN DESTINOA DAUKATEN GOI-MAILAKO TEKNIKARIEN LANBIDE-TALDEKO 

GOI-MAILAKO TITULUDUN KATEGORIAREN (LIBURUZAINAREN LANPOSTU 
FUNTZIONALAK) MERITUEN BAREMOA

1) Esperientzia profesionala (gehienez 60 puntu).

Eskabideak aurkezteko azken egunera arte izangaiek aitortuta duten zerbitzu-denbora zenba-
tuko da.

1.– Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta autonomia-erkidegoetako zerbitzu sanitarioetako 
erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare 
publikoko zerbitzu sanitarioetan ere Goi-mailako tituludun gisa (Liburuzainaren lanpostuan) eta/
edo zerbitzu orokorretako arloko kudeaketa-lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,24 
puntu.

2.– Erakunde sanitario publikoetan goi-mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hila-
bete bakoitzeko: 0,05 puntu.

Zenbaketa osoa lan egindako egun naturaletan oinarrituta egingo da, eta baztertu egingo dira 
hilabetetik beherako soberakinak. Honetarako, hilabetetzat 30 egun naturaleko multzoa hartuko 
dugu.

Zerbitzu-eginkizunean edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak egondako 
lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

Era berean, jatorrizko lanpostuan zerbitzu berezietako egoeran emandako zerbitzuak zenba-
tuko dira.

2) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (20 puntu, gehienez):

Atal honen barruan ondokoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza baloratuko da:

a) Graduatu aurreko prestakuntza:

Espediente akademikoaren balorazioa honela lortuko da ondorengo hipotesien kasuan:

(bikain kopurua x 6) + (ohorezko matrikula kopurua x 9) 

irakasgai guztien kopurua 

Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira zatitzailean agertuko ondorengo ikasgaiei dagoz-
kien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, 
heziketa fisikoa, hizkuntzak, edo deitutako lanpostu funtzionala eskuratzeko eskatzen den titula-
zioaren ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.

b) Gradu ondoko prestakuntza:

– Cum laude doktorea: 10 puntu.

– Doktorea: 9 puntu.
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– Gradu ondoko masterra: 6 puntu.

– Unibertsitate-aditua edo –espezialista: 5 puntu.

– Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan: 4 puntu.

– Deitutako lanpostu funtzionala lortzeko eskatutako graduko titulazioa (bikain edo ohorezko 
matrikula): 3 puntu.

– Doktoretza-ikastaroa, ikastaro bakoitzeko (10 ikastaro gehienez): 0,25 puntu.

– Lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk: 2,5 puntu.

Cum laude doktorearen puntuazioa esleitzen bada, ez da Doktorearen puntuazioa esleituko. 
Cum laude doktorea edo Ikertzeko nahikotasuna edo Diploma ikasketa aurreratuetan lortzeko 
balio izan duten programetako doktoretza-ikastaroek ez dute punturik emango.

c) Etengabeko prestakuntza:

Eskatutako destinoko kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joateagatik:

9 ordura arte: 0,25 puntu. 
10-19 ordu:  0,75 puntu. 
20-29 ordu:  1,25 puntu. 
30-49 ordu:  2 puntu. 
50-99 ordu: 3 puntu 
100-249 ordu: 4 puntu 
250-599 ordu: 5 puntu 
600 ordu edo gehiago:  6 puntu. 

Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua besterik adierazten ez den kasuetan, puntuazioa ema-
teko orduan, era honetan erabakiko da kreditu eta orduen arteko baliokidetasuna:

– ECTS Europako kreditu sistemako kreditu bakoitzeko: 25 ordu.

– Etengabeko Prestakuntzako Batzordearen kreditu bakoitzeko: 10 ordu.

Alderantziz, kreditu eta orduen arteko baliokidetasun hori bestelakoa denean, edo ikastaroaren 
ziurtagirian adierazitako kredituak ez direnean aurreko atalean zehaztutako berak, edota agirian 
ez bada zehazten ikastaroaren iraupena edo kreditu kopurua, epaimahaiak, aurkeztu zaizkion 
ziurtagiriak eta ikastaroaren edukiak aztertu ondoren, dagokion puntuazioa emango dio izangaiari; 
betiere, 0,25ekoa edo hortik gorakoa.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek, eta, hala badagokio, elkargo profesio-
nalek eta elkarte zientifikoek egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak balioztatuko dira, baita edozein 
administrazio publikok hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta 
egiaztatutako/ziurtatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofizial bat lortzeko ikasketa-plan baten 
barrukoak ez badira.

e) Irakaskuntza jarduera:

Fakultateko / Unibertsitate Eskolako katedraduna (urteko): 1 puntu.

Fakultateko / Unibertsitate Eskolako irakasle titularra edo elkartua (urteko): 0,50 puntu.
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Hala denean, dena delako espezialitatean egoiliarrentzako irakaskuntzan akreditatutako tuto-
rea (urteko): 0,750 puntu.

Irakaskuntza etengabeko prestakuntzako programa ofizialetan (orduko): 0,050 puntu.

f) Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak:

Eskatutako destinoko lanpostu funtzionalarekin zerikusia duten lan zientifikoak, txosten-aurkez-
penak, komunikazioak, hitzaldiak edo mahai-inguruak egiteagatik:

– Eskualde mailako txosten bakoitzeko: 0,50 puntu.

– Estatu mailako txosten bakoitzeko: 2 puntu.

– Nazioarte mailako txosten bakoitzeko: 3 puntu.

– Eskualde mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 0,30 puntu.

– Estatu mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 1,20 puntu.

– Nazioarte mailako Ahozko komunikazio/Poster bakoitzeko: 2 puntu.

– Eskualde mailako mahai-inguru bakoitzeko: 0,40 puntu.

– Estatu mailako mahai-inguru bakoitzeko: 1,50 puntu.

– Nazioarte mailako mahai-inguru bakoitzeko: 2,50 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.

– Argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): puntu 1.

– Liburu bakoitzeko (lehen egilea): 4 puntu.

– Liburu bakoitzeko (beste egile batzuk): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (lehen egilea): 2 puntu.

– Kapitulu bakoitzeko (beste egile batzuk): puntu 1.

– Tesina bakoitzeko: 3 puntu.

Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den meriturik.

g) Hizkuntzak (3 puntu, gehienez):

Ingelesa: 1,5 puntu, gehienez.

Frantsesa: 1,5 puntu, gehienez.

Alemana: 1,5 puntu, gehienez.

h) Informatika ezagutzak (2 puntu, gehienez).

3) Euskara.

– 3. HE: 27 puntu.

– 2. HE: 18 puntu.

– 1. HE: 9 puntu.
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IV. ERANSKINA

LIBURUZAINA

I.– Gai-zerrenda orokorra.

1.– 7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa.

2.– Liburutegiei buruzko legeria Euskal Autonomia Erkidegoan. 11/2007 Legea, urriaren 26koa, 
Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.

3.– Jabetza Intelektualari buruz Espainian indarrean dagoen legeria.

4.– Osasun-zientzietan espezializatutako liburutegiak estatu espainiarrean eta EAEn. Antola-
kuntza eta zerbitzuak.

5.– Liburutegi arteko elkarlana. Sistemak eta sareak. Osasun-zientzietako katalogo kolektiboak 
Euskadin eta Espainian. «Espainiako Osasun Zientzien Liburutegien Argitalpenen Katalogo Kolek-
tiboa (CNCS, gaztelaniaz)» proiektua.

6.– Ospitaleko osasun-zientzietako liburutegia: kontzeptua eta eginkizuna. Planifikazioa, eba-
luazioa, antolakuntza eta ekipamendua.

7.– Ospitaleko liburutegiaren rola ospitaleko informazioko sistema integratuetan.

8.– Liburutegi Hibridotik Liburutegi Digitalera eta Liburutegi Birtualera. Aldaketaren kudeaketa. 
Informazio arloko profesionalaren rola.

9.– Osasun gaietako Liburutegi Birtualak. Jatorria, ezaugarriak, garapena. Osakidetzaren Libu-
rutegi Birtualak Interneten duen presentzia.

10.– Dokumentu-sailkapeneko sistema nagusiak osasun-zientzietako liburutegietarako. Tesau-
roak, glosarioak, lexikoak: kontzeptu nagusiak. Tesauroak egitea eta motak.

11.– Katalogazioa: ISBD, MARC formatua. Z39.50 protokoloa. RDAren oinarrizko kontzeptuak.

12.– Identifikazio bibliografikoaren normalizazioa: ISBN, ISSN, DOI. Egiletza identifikatzaileak: 
ORCID.

13.– Bilaketak datu-baseetan: operadore boolearrak, hurbiltasuneko operadoreak, moztua, 
iragazkiak.

14.– Ospitaleko liburutegiaren kudeaketa ekonomikoa eta administrazioa. Aurrekontuak, kon-
tratazioa, gastuaren kontrola.

15.– Materialak erosteko politika eta bildumaren garapena ospitaleko liburutegian. Aldizkako 
argitalpenak ospitaleko liburutegietan. Osasun-zientzietako bildumen kudeaketa.

16.– Dokumentu-funtsak kudeatzea liburutegietan. Dokumentuen kontserbazioa. Literatura 
zientifikoaren zaharkitzea. Espurgatzea.

17.– Liburutegien arteko mailegua. Lehen agirira sartzeko zerbitzua. Antolakuntza, arauak eta 
metodoak.

18.– Estatistika informazio arloko profesionalarentzako tresna gisa. Bilduma digitalen erabilpe-
naren ebaluazioa eta analisia. Kontzeptua eta inplikazioak.
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19.– Bibliometria, informetria, zibermetria: oinarrizko kontzeptuak eta aplikazio nagusiak. Adie-
razle bibliometriko nagusiak: Inpaktu faktorea, H. indizea. Metrika alternatiboak.

20.– Ospitaleko liburutegietako kudeaketaren eta zerbitzuen automatizazioa: planifikazioa eta 
ebaluazioa.

21.– Erreferentziazko bilduma osasun-zientzietan espezializatutako liburutegi batean. Infor-
mazioko eta erreferentziazko zerbitzuak osasun-zientzietan espezializatutako liburutegietan: 
helburuak eta metodologia. Erreferentzia birtualeko zerbitzuak.

22.– Pazienteentzako liburutegia: definizioa eta ezartzeko baliabideak.

23.– Osasun-zientzietan espezializatutako liburutegietako erabiltzaileen prestakuntza. Erabil-
tzaileen beharren azterketak. Informazio-alfabetatzea (ALFIN).

24.– Datu-baseak osasun-zientzien esparruan. PubMed-Medline eta informazio biomedikoko 
beste iturri batzuk. Cochrane Library eta Ebidentzian oinarritutako Medikuntzako beste iturri 
batzuk. Erizaintzarako beste informazio iturri batzuk.

25.– Farmakologiaren esparruko informazio iturriak. Osasunaren psikologiaren esparruko infor-
mazio iturriak.

26.– Dokumentazio zientifikoa bilatzeko beste datu-base eta plataforma batzuk. Google 
Akademikoa.

27.– Hainbat erakunde Osasun-zientzietako informazio iturri gisa: Osasunaren Mundu Erakun-
dea eta nazioarteko beste erakunde eta agentzia batzuk; Europar Batasuneko erakundeak eta 
agentziak, Espainiako eta Euskadiko erakunde eta agentziak.

28.– Ekoizpen zientifikoaren berri emateko atariak: Latindex, Dialnet. Zientzia arloko sare sozia-
lak eta akademikoak: ResearchGate, Mendeley...

29.– Informazioaren industria: ekoizleak, banatzaileak. Dokumentazioa euskarri eta formatu 
ezberdinetan.

30.– Metabilatzaileak eta esteka-ebazleak. OAI-PMH biltzaileak.

31.– Internet sakon edo ikusezina. Infoxikazioa eta iruzurrezko informazio sanitarioa. Informazio 
sanitarioa duten weben fidagarritasuna eta etika. Kalitate zigiluak.

32.– Internet eta bere aplikazioak ospitaleko liburutegian. Posta elektronikoa. www delakoa eta 
bere aplikazio nagusiak ospitaleko liburutegietan. Web-orrien diseinua. Web semantikoa.

33.– Intranet korporatiboak eta ezagutzaren kudeaketa. Edukiez arduratzea. Informazio arloko 
profesionalaren rola.

34.– Ospitaleko liburutegirako azpiegitura informatikoa. Ekipamenduak eta programak.

35.– Dokumentuen kudeaketa elektronikoko sistemen integrazioa osasun-zientzietako liburute-
gietan: kostuen bilakaera eta ezartzeko metodologia.

36.– Kalitatea eta informazioaren kudeaketa. Prozesuen bidezko kudeaketa osasun-zientzie-
tako liburutegietan. ISO 9001:2015 Araua. Informazioaren auditoria.

37.– Liburutegi espezializatuen eta dokumentazio-zentroen marketina.
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38.– Erreferentzien kudeatzaileak. Nola egin aipu bibliografikoak. Vancouver arauak eta aipuak 
egiteko beste estilo batzuk.

39.– Ikerketa-datuen kudeaketa. Open Access. Big Data eta informazioa berrerabiltzea.

40.– Erakundeetako gordailuak. Alderdi teknikoak: metadatuak, elkarreragingarritasuna, pre-
serbazioa eta digitalizazioa.

41.– Liburuzainen/dokumentalisten lanerako prestakuntza gaur egun. Etika profesionala.

42.– Informazioaren kudeaketatik ezagutzaren kudeaketara: informazio arloko profesionalen 
inplikazioa. «Liburuzain integratua» edo «Embedded librarian» delakoa.

43.– Zaintza teknologikoa eta Lehiakortasuneko adimena. Dokumentazio zientifikoaren garran-
tzia erabaki klinikoak hartzeko unean. Informazio arloko profesionalaren rola.

II.– Gai-zerrenda komuna.

1.– Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen Esparru Estatutuaren arau orokorrak. Esku-
bideak eta betebeharrak. Pertsonal estatutario finkoaren izaera lortzea eta galtzea. Ordainsariak. 
Lanaldia, baimenak, lizentziak. Bateraezintasunak.

2.– Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Xedapen Orokorrak: Euskadiko Osasun-sistema: 
Antolamendua eta herritarren eskubide eta betebeharrak. Kontratu-programa. Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzua Ente Publikoaren konfigurazioa. Zuzendaritza-antolakuntza. Gestio-araubidea.

3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Helburuak. Zuzen-
daritza-antolakuntza: zerrendatzea. Zuzendaritza Nagusia: sormena. Zerbitzu-erakundeak: 
lege-aitorpena.

4.– Pertsonen eskubideak eta betebeharrak Euskadiko osasun-sisteman.

5.– Pazientearen autonomia, eskubideak eta betebeharrak, informazio eta dokumentazio kli-
nikoari dagokienez. Informazio sanitariorako eskubidea. Intimitaterako eskubidea. Pazientearen 
autonomiaren errespetua. Historia klinikoa. Alta-txostena eta bestelako dokumentazio klinikoa.

6.– Osasunaren arloko Aurretiazko Borondateak.

7.– 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesarena. 
Xedapen orokorrak. Datuak babestearen printzipioak. Pertsonen eskubideak. Titulartasun publi-
koko fitxategiak.

8.– Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legearen xedea. Printzipio orokorrak. Jazarpen 
sexista.

9.– Osasun Sailaren Ildo Estrategikoak 2017-2020.

10.– Osasun Plana. Euskadiko Osasun Politikak 2013-2020.

11.– Osakidetzaren Erronka eta Proiektu Estrategikoak 2017-2020.

12.– Pazientearen Segurtasunaren Estrategia Osakidetzan 2013-2016.

13.– Arreta Soziosanitarioko Lehentasun Estrategikoak 2017-2020.
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14.– Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko jardun-eremuak eta neurriak: Osaki-
detzan euskararen erabilera normalizatzeko 2. Plana. 2013-2019: Irudia eta Komunikazioa eta 
Kanpo-harremanak.
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