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“Medikuok hizketan gaztelaniazko hitz 
teknikoak erabiltzen ditugu eta lanean 
guztia gaztelaniaz idazten dugu”
Irailak 13 eta 14, Bilbo. Osasuna eta Hizkuntza jardunaldiak EHuko udako 
Ikastaroetan. Hamarnaka lagun bildu ziren osasun arloan euskaraz lan 
egiteko bideak jorratzeko. Pazienteak sarri gaztelaniaz artatzen badira, 
osasun eremuan lan hizkuntza erabatekoa gaztelania da. jardunaldiotan 
Bilbo Hiria Irratia izan zen eta hainbat hizlariri elkarrizketak egin zizkien. 
Horietako bat Felix Zubia Olaskoaga izan zen. Donostia Ospitaleko Zainketa 
Intentsiboetan mediku eta EHuko Medikuntza Fakultateko irakasle 
laguntzailea. Bilbo Hiria Irratiak egindako elkarrizketa paperera ekarri dugu.  

Felix Zubia, zure hitzaldian osasuna eta 
hizkuntza lotuta aritu zara hizketan. Zer 
kontatu diezu entzuleei? 
Zientzia aldetik gutxi daukagu gai horri 
buruz. Batez ere nire iritzia eta ikuspe-
gia eman dut, eta nondik  jo beharko 
lukeen kontuak.

Kontaiguzu zer azaldu duzun.
Lehenik eta behin, Osakidetzan eta osa-
sun eremu guztian, euskara lan hizkun-
tza izatea behar handi bat da. Noski, beti 
erabili izan dugu euskara komunikazio-
rako, bai pazienteekin, baita langileen 
artean ere. Baina euskara lan hizkuntza 
bihurtzea urrats bat aurrerago joatea 
izango litzateke. Hau da, gure dokumen-
tuak euskaraz idatzi eta gai medikuei 
buruz hitz egiten ari garenean euskara 
erabili. Zeren askotan gertatzen zaigu, 
ez gaudela ohituta euskaraz egiten, eta 
pusketa hori gaztelaniaz sartzen dugu, 
ez dakigulako nola esan euskaraz. Esan 
beharrean ‘bihotzaren aurreko aurpe-
giko miokardioko infarto akutua du’, 
esaten dugu ‘honek infarto anterior bat 
dauka’. Hizketan hitz teknikoak gaztela-

niaz erabiltzen ditugu eta idazketa guzti
-guztia gaztelaniaz egiten dugu.
 
osasun langileak alfabetatu beharra ai-
patu duzu.
Alfabetatze bikoitzaren beharra dau-
kagu. Alfabetatuak gara asko eta asko, 
baina hizkuntza teknikoan ere alfabeta-
tzea behar dugu. Batzuk Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakasleak gara, eta be-
raz, alfabetatuta gaude, baina asko eta 
asko ez. Eta egia da, ez erabiltzearen on-
dorioz ikasitakoa ere herdoildu egiten 
da eta hori ere berreskuratu beharko 
genuke. Bestela, egoera guztiz desore-
katua daukagu, badauzkagu langile eus-
kaldunak ez direnak gai klase bat gai 
tekniko bati buruz euskaraz emateko. 
Zergatik? Halako espresiobideak ez di-
tuztelako erabiltzen egunerokoan. Gaz-
te askok, eta beharbada unibertsitateko 
ikasketak euskaraz egin ditu, presta-
kuntza espezializatua hartzeko garaian 
gaztelaniara jotzen du. Zergatik? Inguru 
guztia gaztelaniaz ari delako lanean eta 
dauzkaten eredu supraespezializatuak 
ere gaztelaniazkoak direlako. Oraindik 

ere, irabazi gabeko puntuak dauzkagu 
edo jorratu gabeko arloak, eta horietara 
heldu beharko genuke. 

Erronka potoloa da.
Hau ez da Osakidetzaren erronka baka-
rrik. Duela gutxi irakurri nuen Gipuz-
koako Foru Aldundiak ere horixe nahi 
zuela, eta nire ustez erakunde handi 
bat baldin badago euskaldundua Gipuz-
koako Foru Aldundia izan liteke. Haiek 
euskara lan hizkuntza moduan erabil-
tzea dute erronka 2018rako. 2014an 
Patxi Baztarrikak [orduan Eusko Jaur-
laritzako Hizkuntza Politikarako sailbu-
ruordea] esan zuen erronka handiena 
euskara lan hizkuntza bihurtzea zela. 
Erakunde askotan daukagu premia eta 
Osakidetzan ere bai. 

osakidetzak behar besteko arreta jartzen 
al dio euskaldun profesionalak batzeari? 
Tanta bat itsasora erortzen jarri dute 
diapositiba batean. Inguru oso erdaldu-
netan baldin bagabiltza (eta ez naiz ari 
pertsonez bakarrik, ohiturez ari naiz), 
hor ur tanta bat sartzen baldin badu-
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gu disolbatu egiten da. Osakidetzaren 
Hizkuntza Planean bada euskara lan 
hizkuntza moduan erabiltzeko auke-
ra, bada euskarazko zirkuituak sortze-
ko aukera, baina serio hartu beharreko 
kontua litzateke, plan berezi bat behar-
ko genuke. Euskara Planaren barruan 
azpiatal bat jarri beharko genuke, horri 
neurri zehatz batzuk jarri, eta neurri 
zehatzak gauzatzeko aurrekontua ere 
bai. Lehenik eta behin eskatuko luke 
eremu jakin batzuk identifikatzea, ja-
kin zein tokitan egin litezkeen euska-
razko zirkuituak. 2017an, euskarazko 
egiaztagiria zeukaten Osakidetzako lan-
gileen kopurua %37-38 zen. Azken ur-
teotan gorakada nabarmena izan du eta 
espero da 2022 edo 2025erako %60 
edo 65ekoa izatea. Zaharrenak erreti-
ratzen doazen moduan eta jende gaztea 
sartzen ari den moduan hori etorriko 
da, baina hainbeste itxarotea ere pena 
litzateke, eta jende horrentzat ere eus-
karaz egin ahal izateko inguruak sortu 
behar ditugu. Euskaraz lan egingo duten 
puntu jakin batzuk sortu, puntu jakin 
horietako langileak trebatu, ondoren-
go laguntza eman, eta ebaluaketa egin. 
Puntu horiek elkartuz osatuko da gure 
aintzira edo itsasoa.

Halako dinamikak aurrera eramateko go-
gorik sumatzen al duzue langileen ar-
tean?
Denetarik dago. Euskarazko zirkuituak 
sortu daitezkeen eremuak badira. Nik 
ezagutzen ditut eremu horietako ba-
tzuk, langileen borondatez eta euskal-
dun portzentaje egokia baliatuz ari dira 
lanean. Ezagutzen ditut zerbitzuak non 
langileen hiru laurdena euskalduna den. 
Horrekin batera, ohitu beharko dugu 
ezagutza maila desberdina daukaten 
langileak elkarrekin edukitzera. Ohi-
tu beharko dugu elkarrizketan natural-
tasunez euskara erabiltzera, eta agian 
pertsona batek gaztelaniaz erantzute-
ra, eta atzera bueltan euskaraz egitera. 
Euskaldunok izan dugun arazo handie-
netakoa da: norbaitek euskaraz ez badu 
egiten denok gaztelaniara jotzen dugu. 
Belarriprest deitu diogu orain [Euska-
raldian]. Bada, ariketa hori naturalta-
sunez egitera ohitu beharko dugu, eta 
benetan egitera. 
 Hurrengo pausoa, eta ez dago hain 
urruti, itzultzaile automatikoa da. He-
men bertan dauzkagu itzulpen automa-
tikoan adituak direnak. Testua euskaraz 
edo gaztelaniaz idatzi, zuzen itzuliko 
lukeen sistema behar dugu. Garrantzi-

tsua da euskaraz idatzitako testua ondo 
ulertzeko gai izan ez denak ondo ulertu-
ko duen segurtasuna ematea. Pertsona 
horrek gaztelaniara itzuliko luke itzul-
pen automatikoaren bidez. Sistema hori 
izango ez bagenu testuak euskaraz ida-
tziko lituzkeen langilea gaztelaniaz ere 
egitera behartuta egongo litzateke. Pa-
zientearen ziurtasuna ezin dugu jokoan 
jarri. Nik Zainketa Intentsiboetan egiten 
dut lan, gaixo txarrenekin. Eman deza-
gun nire testua euskaraz idatzi dudala 
eta atzetik datorren langileak ez badu 
ulertzen, zer gertatuko litzateke? Egoe-
ra horiek saihestu nahi ditugu, ez dadila 
arazo iturri izan hizkuntza ez ulertzea. 
 Hala ere, esan dut, badira puntuak 
euskarazko zirkuituak egiteko prest 
daudela esan digutenak. Eredua sortu 
ahala eta posible dela ikusi ahala, gehia-
go sortuko lirateke. 
 Duela urte gutxi batzuk hau egitea 
ezinezkoa zen. Nik hemeretzi urte dara-
matzat Donostiako Ospitalean, lehena-
go beste sei urte egin nituen ikasle, eta 
orain dela 25 urteko egoerak eta gaur 
egun daukagunak ez daukate zerikusi-
rik. Aukera hor daukagu, erronka ere 
bai, eta beharra ere bai. Derrigor baliatu 
behar dugu egoera. n

“Orain langileen euskarazko zerbitzuak sortzeko aukera daukagu. Beharra ere bai”.
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