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Arartekoaren 2014R-115-14 Ebazpena, 2014ko uztailaren 11koa. Horren bidez, 
Osakidetzari neurriak gomendatzen zaizkio euskaraz behar adinako arreta 
pediatrikorik ez dagoelako. 
 

Aurrekariak

1. Arartekoarengana jo zuen pertsona bati bere helbidearen ondorioz 
osasuneko lehen arreta Ugaro-Miraballeseko kontsultategian dagokio. 
Pediatra aldatzeko eskatu zuenez, Arrigorriagako Osasun Zentroa izendatu 
zioten, baina hango pediatrek ez dakite euskaraz. Ondorioz, adingabearen 
ama hizkuntza den hizkuntza ofizialean bere alaba artatzeko gabeziagatik 
erreklamazioa egin zuen. 

Aurrez ere kexa bat aurkeztua zen arrazoi horrengatik Osakidetzan, eta 
pazientea Basauri-Ariz zentroan artatzeko kudeaketak egin zituen arren, ez 
zuten onartu. Bere erreklamazioaren erantzuna Osakidetzako abokatuaren 
txosten bidez jaso zen, espedientea hasi zuenari 2014ko urtarrilaren 28an 
bidali baitzitzaion. Eragozpenengatik barkamena eskatu ondoren, Osakidetzako 
hizkuntza normalizazioaren araudia azaltzen zion txostenak eta bere Osasun 
Eremuko hiru pediatren hizkuntza eskakizunak ere bai: Ugaro-Miraballeseko C.-
ri dagokionez, 2. hizkuntza eskakizuna zuela adierazten zen eta  Arrigorriagako 
Zentroko bietako inork ere ez zuela hizkuntza eskakizunik kreditatuta. 

Osakidetzak kexagileari adierazten zionez, beharrezko neurriak hartuko ziren 
eta beharrezko bitartekoak aginduko ziren bere alabari euskaraz artatzeko 
eskubidea bermatzeko. Jarraian, ordea, eskubide hori osasun 
administrazioaren egiazko aukeren mende jarri zuen eta gaztelaniazko 
bertsioan adierazten zuenez (euskarazkoan ez zetorren horrelakorik), bestela 
sistema kolapsatu egingo litzateke.

2. 2014ko martxoaren 10ean erakunde honek Osakidetzara jo zuen kexaren berri 
emateko eta bere lankidetza eskatzeko. Administrazioak ez zuen 15 eguneko 
epean erantzun, Arartekoak hala eskatu arren, eta horren ondorioz 
errekerimendu bat igorri behar izan zitzaion. 

3. Azkenean, Osakidetzak 2014ko maiatzaren 30eko idatzi bidez erantzun zion 
Arartekoari eta Arrigorriagako osasun zentroari dagokionez, bertan bi pediatria 
plaza daudela adierazi zuen: horietako batek ez du derrigortasun-eperik 
esleituta eta titularrak ez du inolako hizkuntza eskakizunik kreditatuta, aldiz, 
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besteak derrigortasun-epea duen arren eta epe hori iraungita egon arren, 
titularra kreditatzetik salbuetsita dago adinaren ondorioz.

Jarraian kexa hau Arartekoarengana iritsi aurretik egindako kudeaketan 
historiala zetorren eta adingabeak nahiz Arrigorriagako Zentroan nahiz 
Gurutzetako larrialdietan jasotako arreta pediatrikoagatik amak emandako 
eskerrak aipatzen zituen. 

Amaitzeko, Osakidetzaren Bigarren Euskara Plana aipatzen zuen eta hau 
adierazten zuen: 

Aurrekoarekin alderatuta, Osakidetzaren II Euskara Planean jasotako 
neurrietan hobekuntza kualitatiboa dagoela agerikoa da.
Arrigorriagako LMAUari dagokionez, Osakidetzaren I. Euskara Planean jasota 
zegoen derrigortasun-daten batez bestekoa % 20koa zela. Lehen Mailako 
Arretan, titularra duten lanpostuen derrigortasun-datak Plana onartu eta 
bost urtera iraungitzen ziren, eta hutsik zeuden Lehen Mailako Arretako 
lanpostuen derrigortasun-datak, aldiz, I. Plan hori onartu eta 3 urtera 
iraungitzen ziren.
Osakidetzaren II. Euskara Planean ezarritakoaren arabera, derrigortasun 
data duten Pediatriako plazen portzentajea % 20tik % 60ra hazi egingo da 
Arrigorriagako osasun-zentroan.
Lehen Mailako Arretan, titularra duten lanpostuen derrigortasun-datak Plana 
onartu eta hiru urtera iraungiko dira, eta hutsik dauden Lehen Mailako 
Arretako lanpostuen derrigortasun-datak, aldiz, II. Plana onartzearekin bat 
iraungiko dira.
Horiek guztiak horrela, eta Arrigorriagako osasun-zentroan derrigortasun-
datarik ez duen Mediku Pediatra plazari dagokionez, data jarri behar zaio. 
Data hori, hain zuzen, Plana onartu eta  hiru urtera iraungiko da, hau da  
2016/ 12/03an

Gogoetak

1. Kasu honetan administrazioan izandako jardueraren balorazioaren oinarrian 
Osakidetzako erabiltzaileek euskaraz artatzeko eskubidea zehazten duen 
araudia dago, eta horko oinarrizko erreferentziak hauek dira: abenduaren 18ko 
3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriko Autonomia Estatutua; azaroaren 24ko 
10/82 Legea, euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa; 8/97 Legea, 
Euskadiko osasun antolamenduari buruzkoa eta 67/2003 Dekretua, 
euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzekoa. 
Gaur egun 2.a dago indarrean, 2013-2019 aldirako onartua Osakidetzako 
Administrazio Kontseiluaren Akordio bidez 2013ko abenduaren 3an.
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Alderdi formalari dagokionez, arreta deitu beharra daukagu Osakidetzak 
Arartekoaren lankidetza eskaerari erantzuteko igaro duen denbora dela eta. 
Aurrekarietan adierazi bezala, eskari hori martxoaren 10ean egin zen. 
Arartekoak 15 eguneko epean erantzuteko eskatu zuen otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 26. artikuluaren arabera, zeinak ezartzen duen euskal herri-
administrazioek lehentasunez eta premiaz erantzun behar dituztela Arartekoak 
eskatutako datu, agiri, txosten edo argibide oro. Baina ez zen erantzunik jaso 
maiatzaren 30era arte, eta soilik Arartekoak errekerimendu bat egin ondoren 
Euskal Osasun Zerbitzuari adieraziaz euren lankidetza gabeziaren ondorioz 
erakunde honek legeak emandako funtzioak ezin zituela bete. Beraz, 
administrazioaren jardueran hobetzeko eremu bat dago zentzu honetan.

2. Administrazioaren erantzunaren hasieran kexaren oinarriko egoera 
baieztatzen da, dela Arrigorriagako lehen arreta unitatean dauden pediatren 
hizkuntza gaitasunari buruz, dela Osakidetzak irtenbideren bat aurkitzeko 
egindako kudeaketei buruz. 

Azkeneko alderdi honi dagokionez, kexagileak behin eta berriro adierazi dio 
erakunde honi bere alabak Arrigorriagako zentroan oso arreta ona jasotzen 
duela, eta horren ondorioz une honetan nahiago lukeela bere alabak pediatra 
horrekin jarraitzea euskalduna ez izan arren, beste toki batera joan behar 
izatea baino, han euskaldun batek artatuko lukeela ziurtatu arren. Horrek 
argi uzten du gure profesionalen gaitasun ona, baita kexagileak pediatra 
aldatzeko eskubidea erabiltzeko Euskal Osasun Zerbitzuak duen diligentzia 
ere.

3. Baina gure lankidetza eskaria Osakidetzak kexagileari bidalitako idatzian hartu 
zituela iragarritako bitartekoei eta neurriei buruzkoa zen, ebazpen honetako 
Lehenengo Aurrekarian adierazitako terminoetan. Euskal Osasun Zerbitzuari 
eskatzen genion edukia zehazteko, zentzu bikoitzean: batetik, dagokigun kasu 
honen kasuan; bestetik, Administrazioaren aukeren hobekuntzaren kasuan, eta 
idatzi horretan adierazten denez, horren mende dago aukeratzen duten 
hizkuntza ofizialean artatuak izateko erabiltzaileek duten eskubidea. 

Bi gai hauetatik Osakidetzak Arartekoari emandako erantzunak bereziki 
bigarrenari egiten dio erreferentzia. Zentzu honetan, Osakidetzaren II. Euskara 
Planak Arrigorriagako lehen arreta unitatean izan duen eragina aipatzen du, eta 
zehatz esateko, bi alderdi: 



 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net

 Batetik, derrigortasun-epea duten postuen ehunekoak gora egin du eta %20tik 
%60ra igaro da. 

 Bestetik, epe horien iraungipen epea murriztu egin da eta bostetik hiru urtera 
igaro da titularra duten postuen kasuan eta hutsik dauden efektiboen kasuan 
Plana onartzen den datan amaitzen da, lehen hiru urtera egitea estipulatuta 
egon arren.

4. aurrekariak jasotzen duen legez, Administrazioaren erantzunak hasieran lotu 
egiten dituela dirudi Arrigorriagako lehen arreta unitateko postuetan 
adierazitako ehuneko hazkundea, ondoren Arrigorriagako osasun zentroko 
pediatria plazei buruz aritzeko. Dena dela, Osakidetzak gorabeheran argitzen 
duenez aipaturiko irizpideak plaza horietan erabili beharko dira, berariaz esaten 
baitigu Zentro horretako mediku pediatraren plazari derrigortasun-epea jarri 
beharra dagoela, esleitu gabe baitu, 2016ko abenduaren 3an epemuga duela. 

4. Neurri horiek positiboak dira, dela osoan hartuta dela Arrigorriagako osasun 
zentroari atxikitako familientzat, data horretatik aurrera pediatrak euren 
seme-alabak euskaraz artatzeko eskubidea erabili nahi badute.  

Ordura arte, ordea, eskubide hori erabiltzeko asmoa luketenek 
eraginkortasunik gabe jarraituko dute, neurri hauek antolakuntza motako 
beste batzuekin osatzen ez badira behintzat. Maila honetan aipatu 
beharreko hobekuntza eremua kexagileak planteatutako kasuari lotuta 
egoteaz gain, gainerako familiengan ere eragina du, euren seme-alabek 
medikuarekin euren hizkuntzan hitz egin ahal izateko euren oinarrizko 
eremutik kanpo joateko prest baldin badaude arreta pediatrikoa jasotzera. 
Kexagilearekin hala gertatzen zen hasieran: are gehiago, Osakidetzak bere 
alabarentzako aukera hori gogoan izan zuen, eta Basauri-Ariz zentroko 
paziente izateko kudeaketak egiten hasi zen. Jasotako erantzunaren 
arabera, aukera hau atzera bota zen, betetzen ez zen baldintza bat 
betetzearen mende baitzegoen: Zegozkion profesionalak borondatez 
onartzea. 

Baldintza hori eta paziente bat beste Osasun Eremu batera esleitu ahal 
izateko ezarritako gainerakoak, antolakuntza motako kontuen mende daude, 
eta horiek guztiak kontuan izan behar dira eremuen arteko oreka zaintzeko. 
Erakunde honen iritziz, ordea, esku artean dugun kasua bezalakoak 
gainerako faktoreekin ponderatu behar dira eta, batez ere, bereziki 
garrantzitsuak diren birekin: 
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 batetik, aldaketa hori ez dela eskatzen erabiltzailearen arazo bati 
erantzuteko, baizik eta Administrazioarena dela arazoa. Honek du gabezia, 
ezin baitu bermatu, Osasun Eremu batean eskura dituen bitartekoen bidez, 
bertara atxikitako familiei Legeak aitortzen dien eskubide bat: arreta 
pediatrikoa euskaraz jasotzekoa (edo kasu honetan bezala, jasotzen 
jarraitzekoa hasieran zegokion pediatra aldatu ondoren, osasunaren 
oinarrizko egiturei buruzko 137/84 EDko 8. artikuluak ezarri legez). 

 Bestalde, arreta terapeutikoa kontuan izanda, adingabea bere pediatrarekin 
bere ama hizkuntzan aritzeak duen garrantzia. Horren mende egon daiteke, 
batez ere adinik txikienetan (eragina ez da berdina hiru urterekin edo 
hamahirurekin), bien arteko ezinbesteko konfiantzazko lotura haurra kontuan 
hartzean oinarritzea, eta ez soilik tratamenduaren xede izatea 
sendagilearekin bitartekari lanak gurasoek edo zaintzaileek egin ondoren. 
Zentzu honetan, eta jokoan dauden ondasun juridikoen beharrezko 
ponderaziorako, beharrezkoa da gogoan izatea 1989ko azaroaren 20ko 
Haurren Eskubideen gaineko Nazio Batuen Konbentzioa indarrean sartu 
izana, lehenengo aldiz eskubidedun subjektu legez hartu baitziren 
adingabeak, eta ez soilik babesteko pertsona legez.

Botere publikoek aipaturiko eskubide hori bermatzeko betebeharra ez da 
hedatzen eskura dituzten bitartekoak baino harantzago. Baina ez dago 
arrazoirik bitarteko horiek eskatzaile bakoitzaren osasun eremuari atxikitako 
profesionalen hizkuntza gaitasunetara mugatzen direla interpretatzeko. 
Horretarako dauden bitartekoen artean dago Administrazioaren antolakuntza 
gaitasuna ere, eta horren arabera malguagoak izan behar lirateke, eta hala 
gomendatzen dugu, paziente bati berea ez den eremu bateko pediatria 
zerbitzua esleitzeko irizpideak, hori guztia berak hautatutako hizkuntza 
ofizialean artatua izateko eskubidea erabili ahal izateko.

5. Erakunde honek badaki Osakidetza zer ahalegin egiten ari den 
eraginkortasun honetan aurrera egiteko eta positiboki baloratzen du 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Bigarren Planak zentzu honetan eman 
duen bultzada. Baina ezin da ahaztu, halaber, kexagileak bere idatzian 
aipatzen duen pediatra defizita ere; ezta normalizazio prozesu horrek ezin 
diola kalterik egin une oro kalitatezko arreta medikua eskaintzeko gai den 
sistemaren bideragarritasunari. 

Egia da, era berean, euskal botere publikoentzat lehentasuna izan behar 
duela erabiltzaileei gure hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatuak izateko 
eskubidea ziurtatzea, are gehiago, horren mende baldin badago adingabe 
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bat bere pediatrarekin bere ama hizkuntzan komunikatu ahal izatea edo ez. 
Horregatik, Euskal Osasun Zerbitzuak norabide horretan eman dituen 
urratsak baloratzen ditugun arren, gogoan izan behar dugu aurrerapenak 
egon diren arren euskara ofizial izatera igaro zenetik, osasun arloa dela 
egiteko biderik luzeena geratzen zaiona ere, poliziarenarekin eta 
Justiziarekin batera, horren ondoriozko eskubideak egiaz lortu arte. Hala 
islatzen da urtero gure Legebiltzarrerako txostenetan, eta pediatriakoa da 
arrazoi honengatik herritarren kexa gehien jasotzen dituen zerbitzua. 
Horregatik azpimarratzen dugu berriro ere derrigortasun-epearekin ezarri 
behar direla hizkuntza gaitasunak, eta eraginkortasun hori erabatekoa izan 
bitartean, osatu egin behar da antolakuntza arloko irizpideekin, euskal 
hiztunek jasaten duten egoera arindu ahal izateko ahal den neurrian. 

Horien artean, azkeneko hilabeteetan gehiengo euskaldunarekiko herrietan 
sortu den kezka aipatu nahi dugu: Ezer gutxitarako balioko du pediatria 
plazek derrigortasun-epea iraungita edukitzea, espezialista gutxi dagoenez 
familia medikuek eskaintzen baldin badute zerbitzu hori eta hauek ez badute 
hizkuntza eskakizunik esleituta Normalizazio Planean. Gauza bera esan 
daiteke, medikuak euskaldunak izan arren, horien balizko bajak estaltzeko 
ekarritakoak euskaraz ez baleki.

Horrelakoak saihesteko, antolakuntza arloko irizpide batzuk hartzeko 
eskatzen dugu eta horien bidez saiatu egin behar da Planak aurreikusten 
duen arreta elebiduneko mailak atzera egin ez dezan arreta pediatrikoan, 
dela pediatriako espezialistak baldin badaude dela familiako medikuak baldin 
badaude. Horrek esan nahi du ordezkapenetarako irizpide batzuk jarri behar 
direla, osasun arloko langileen bajak zerbitzuaren kalitatean eraginik izan 
gabe kudeatu behar badira, gogoan izan behar dugu kalitate horren 
oinarrizko osagaietako bat, eta are gehiago medikuntzaren alor honetan, 
pazienteek euren medikuarekin komunikatzeko nahi duten hizkuntza ofiziala 
aukeratzeko aukera izatea dela, baja gertatu arte horrelako aukerarik baldin 
bazuten behintzat.

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera:
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GOMENDIOA

Erakunde honek balorazio positiboa egiten du Osakidetzan Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko II. Planaz. Bertan aurreikusitako neurriak aurrerapen handia dira 
herritarrek euren aukeratutako hizkuntza ofizialean arreta medikua jasotzeko 
eskubidea egiaz erabiltzeko, oraindik erabatekoa ez baita, eta bereziki 
Arrigorriagako Osasun Zentroko familia erabiltzaileek euren seme-alaben pediatrak 
euskaraz artatuak izateko.

Helburu hori lortu arte, eta gabezia horrek erabiltzaileengan sortzen dituen 
aurreiritziak saihesteko, Osakidetzari gomendatzen diogu bere esku dauden giza 
bitartekoak eta bitarteko materialak antolatzeko irizpide hauek kontuan izan ditzala:

 Osasun eremu bateko pediatria zerbitzuek bertako pazienteen hizkuntza 
eskubideak bermatzeko baldintzetan ez daudenean, adingabeko horiek beste 
eremu batean artatzeko neurriak har ditzala familiak hala eskatzen duenean, 
antolakuntza arloko eskakizunek galarazten ez badute; horrelakorik gertatuz 
gero, gainerako ondasun juridikoekin batera ponderatu beharko dira.

 Inondik eta inora ere ez dezala atzera egin Euskararen erabileraren 
Normalizazio Planak pediatria zerbitzurako aurreikusitako arreta elebidunaren 
mailak, dela pediatriako espezialistek eskaintzen dutenean dela familia 
medikuek eskaintzen dutenean. Hor sartzen dira pediatren balizko 
ordezkapenetarako irizpideak; horrela, plaza hau eskatutako terminoetan 
betetzeko gai diren profesionalek bete beharko lukete, kasu bakoitzean 
plaza horiek esleituta duten hizkuntza profilarekin.


