
 

ERAKUNDEAREN DATUAK  

1. Erakundearen izena: OSATEK, S.A. 

2. Sektorea: Osasungintza 

3. Langile kopurua: 270 

4. Webgunea: https://www.osakidetza.euskadi.eus/osatek-zerbitzuak/-/osatek-ataria/  

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Batez ere, puntako teknologiadun irudiaren bidezko diagnostiko 

zerbitzuak (erresonantzia magnetikoak) kudeatzen, administratzen eta 

ustiatzen ditugu, nagusiki Osakidetzarentzat. Aurreko zerbitzu nagusia 

osatze aldera, ikerkuntza eta irakaskuntza ere egiten dugu, Euskal 

Autonomia Erkidegoko politika sanitarioaren testuingurua zehazten 

duten araudia eta baldintzen arabera. 

EAEko 3 lurraldeetan ditugu gure 10 zentroak (eta Bilbon egoitza nagusia) 

eta erresonantzia magnetikoak egiteko 18 makina. 

Harremanetarako datuak  

Solaskidearen izen-abizenak: Lander Solozabal 

Helbide elektronikoa: lsolozabal@osatek.eus / euskara@osatek.eus  

Telefonoa: 685732963 / 944 007 112 
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PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: “ZERBITZU ELEBIDUNA, KALITATEZKO ZERBITZUA” PRESTAKUNTZA-

SAIOAK 

2. Praktika onaren 

azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu 

diren emaitzak?  

Langile guztiei (duten ardura dutela, finkoak eta behin-behinekoak, eta 

estamentu guztietakoak) derrigor ematen zaien prestakuntza mota. 

Ordu eta erdiko prestakuntza da, zentro guztietan aurrez aurre 

eskaintzen dena, langile guztiek uler dezaten zein garrantzitsua den 

euskarazko zerbitzua ere eskaintzea, estuki lotuta baitago kalitatearekin 

eta legearekin.  

Prestakuntza honen beharra ikusi genuen, 2018an lehen Euskara Plana 

martxan jarri genuenetik egindako lanik inportanteenak zabaldu nahi 

genituelako. Kike Amonarrizekin hasi ginen hizkuntza-lidergoaren 

inguruko saioak antolatzen, baina zerbait espezifikoagoa eta “gureagoa” 

behar genuen. 

Lehen 70 minutuetan oinarrizko informazioa ematen zaie, eskema 

honetan ardaztuta:  

1.- Zergatik da garrantzitsua zerbitzua euskaraz ere eskaintzea? 

1.1.- Lege-markoa 
1.2.- Egoera soziolinguistikoa 
1.3.- Pazientea ardatz duen osasun-arreta  
1.4.- Kalitatezko zerbitzua 
1.5.- Estrategia 
 

2.- Nola erabili bi hizkuntza ofizialak OSATEKen?  

(Instrukzioaren azalpena) 

3.- Zer baliabide dugu horretarako OSATEKen gaur egun? 

3.1.- Langileen euskara-maila 
3.2.- Urteroko Euskarazko Prestakuntza Plana 
3.3.- Langile elebidunen identifikazioa 
3.4.- Harrera-gida OSATEK zentroetan 
3.5.- Itzultzaile automatikoak 
3.6.- Euskara Zerbitzua 
 

Horren ostean, 15 minutuko dinamika egiten da Kahoot plataforman, 

azaldutako teoria modu ludikoan galdetzeko. Azken 5 minutuak uzten 

dira galdera eta ekarpenetarako.  

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 


