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7. ILDO ESTRATEGIKOA:
Lehen Mailako Arretan hizkuntza normalizatzeko planak 
eta berdintasunerako planak ezartzea.

Osasunaren eremuan, garrantzi sozial handiko jarduera egiten da, eta, beraz, 
pazientearekiko komunikazioa eta enpatia elementu giltzarriak dira zerbitzuaren 
kalitatean.

Pazientea sistemaren erdigunean jartzeak eta kalitateko arreta eskaintzeak, 
besteak beste, arreta pazienteak erabiltzen duen eta modu askean hautatzen duen 
hizkuntzan ematea bermatzea dakar. Modu berean, profesional orok dauka nahi 
duen hizkuntza ofizialean lan egiteko eskubidea. Arrazoi horiek tarteko, zeinak 
legez aitortutako hizkuntza-eskubideetan oinarrituta dauden, ezinbestekoa da 
euskal osasun-sistema publikoan euskararen erabilera normalizatzeko lanean 
aurrera egitea. Alderdi horrek berebiziko garrantzia dauka Lehen Mailako Arretan, 
funtsezko eta ezinbesteko elementua baita osasun-arretan eta herritarrengandik 
hurbilen dagoena delako.

Osakidetzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko II. Planak adierazten duenez, 
besteak beste, ildo hauetan egin behar da aurrera: Lehen Mailako Arretan zerbitzu 
elebidunen eskaintza handitzea; zerbitzu, unitate eta profesional elebidunak 
identifikatzeko sistema hedatzea; langileak hizkuntzan gaitzeko neurriak hartzea, 
eta dokumentazio klinikoan nahiz informazioa jasotzen duten dokumentuetan gero 
eta euskara gehiago egotea.

Bestalde, osasunean ekitatea zaindu nahi bada, besteren artean, osasun-sisteman 
oro har garatzen diren jarduera guztietan eta, jakina, Lehen Mailako Arretan genero-
ikuspegia edukitzea sustatu behar da. Lehen Mailako Arretan (AP) lan egiten duten 
pertsonei dagokienez, azpimarratzekoa da zer-nolako feminizazio-maila dagoen, 
beste asistentzia-eremu batzuetakoa baino handiagoa baita. Osasun-sektore 
publikoak berdintasun-gaietan aurrerapen handiak egin baditu ere, gainditu 
beharreko egoerak daude oraindik ere. Tarteko aginte-mailetan nor dagoen 
aztertuz gero, genero-arloan oraindik ere desorekak eta desberdinkeriak daudela 
ikus daiteke; beraz, zalantzarik gabe, eragiten jarraitu behar diren egoeren adibidea 
da hori, eta aurrerapenak egin behar dira horietan.

Hala, Lehen Mailako Arretako emakume eta gizon profesionalen artean benetako 
berdintasuna egotea sustatzeko eta asistentzia-maila guztietan genero-ikuspegia 
txeratzeko, gure administrazioan eta Osakidetza erakunde publikoan indarrean 
dauden berdintasun-planak garatzen jarraitu behar da. 



67ILDO ESTRATEGIKOAK

35. EKINTZA: Tarteko aginte-mailak (LAUko buruak, erizaintzako 
koordinatzaileak...) izendatzean genero-ikuspegia kontuan hartzen dela eta 
bi planen hedapena eraginkorra dela monitorizatuko da.

ESIetako zuzendaritza-karguen ardurak egituratzeko Dekretuan, berariaz sartu dira 
Berdintasunerako Plana eta Hizkuntza Normalizatzeko Plana, garapen-arloan. Hortaz, 
ardura-postu horietatik hedatuko dira ekintzak, zeinak urtero monitorizatuko diren, 
kontratu-programaren ebaluazioaren bidez; izan ere, erakundeek autoebaluazioa 
egitea eta, ondoren, Osasun Sailak eta Osakidetzak kontraste-ikuskaritza egitea 
aurreikusten da kontratu-programan.




