ERRIAK

BAKIOKO OSASUN ZERBITZUA ETA
EUSKEREA
Udal administrazinoa, erriko irakaskuntzea eta osasun zerbitzuak, arean da, erritarrengandik ururrenen dagozan zerbitzu publikoek, euskerea bazterbaztertuta euki dabe istorian zear. Leenengo arlo nagusi bietan aurrerakada aundiak
egin eta egiten badira be, osasun zerbitzuen arloan, barriz,
ez da ezer be egin eta leengoetan jarraituten dau euskerearen egoera txatxarrak. Osasun zerbitzuek euskereari
Bakion ez deutsoe ezelango lekurik egiten, orretarako gauza ez diralako. Ondorioa: berorreek euskaldunak baztertuteko tresna biurtu dira.
Urteetan, erderaz jakin barik osagile eta gaixozain
erdaldunengana joan bear izaten eben bakiotarrek. Areek,
baina, euskaldunak ez izankeran, sortutako ulertuezin edo
okerulertzeakaitik, sarritan gorriak ikusi bear izaten ebezan. Oraindinokarren be, ez dira gitxi itzultzailearenak
egin bear izaten dabezan ume edo zaar gaixoen etxeko
senitartekoak. Alandaze, egoera baztertzailean bizitera
beartuta dagoz euskaldunok, euskerazko zerbitzurik ez
jakelako emoten. Benetan egoera latz eta lotsagarria euskaldunak diranontzako, batez be, zaar eta umeentzako.
Zerbitzu orreek zulo itzela dauke: euskaldunoi euskeraz
ardurea artuteko ezintasuna. Izan be, osagile, gaixozain eta
gaixoen arteko agozko artuemona eragile erabakiorra izan
leiteke edozein gaixotasun osatuteko sasoian. Orrelango
egoeretan, baina, artuemon artzaileen artean galtzailea beti
euskalduna izaten eta izango da.
Bakion osasun zerbitzuak euskeraz izan daitezala sendoro eskatu bear dogu. Bakion euskerea izkuntza ofiziala
izan arren, osasun arloa errenka dabil kontu orretan.
Bakion osasun zerbitzu duinak eta osoak izateko borondate politikoa bear da. Erantzukizuna agintariena da eta.
Borondate politiko ori Udal eta Eusko Jaurlaritzaren menpean dagoan Osakidetzarena da, izan be. Eurok artu bear
dabez egoera ori konponduteko bearrezko diran neurriak.
Izkuntza politikearen barruan konpondu bearreko arazoa
da izan. Ez daigun aaztu. Gernikako Itunetik garatutako
legediak, Euskerearen Legea, osasun zerbitzuetako bearginakazko artuemonak euskeraz izateko eskubidea bermatuten dauana. Euskaldunoi osasun arloan zerbitzua euskeraz
emotea betebearrezko baldintza eta eskubidea da, eta ez
besterik. Osasun publikoak danoi emon bear deusku eta
zerbitzua.
Bear be, osasun zerbiztuak euskaldunduteko plangintzea bear da errirako. Plangintza orren aldeko ekimenak
(ekimen politikoak) bultzatu bearko leukez Udalak, baita
goragoko mailako plangintzea eskatu be. Au da:
– Udalerri eta eskualde euskaldunetan (Bakion) osasun
zerbitzuak euskeraz be emotea.
– Gaixoetxeetan dagozan arrera, argibide eta osasun
zerbitzu orokorrak euskeraz be emotea.

Bakioko Udalak osasun zerbitzu euskaldunak errian
izan daitezala eskatu bear dau. Bakio lako erri euskaldunean erriko osagile edo gaixozain lez bear egiteko euskeraz jakitea bear bearrezko izateaz ganera, gura ta guraezkoa be izan bearko leuke. Gurea lako erri euskaldunera
pertsonal euskalduna bialdu bear dabe eta ez pertsonal
erdaldun utsa. Osakidetzak ez dau euskeraz jakitea gogotan artuten osagile eta gaixozainen bearleku aldaketak egiten dauazanean, aurki; ezta zerbitzua erri euskaldunetan
emon bear danean be. Osakidetzak berak goian aitatutako
legea ez beteteaz ganera, euskaldunak baztertuta daukaz
euki.
Arazo au dala eta, UEMAk aurtengoa osasun zerbitzuak euskaldunduteko urtea izan daitela eskatu dau. Eta
Euskalerriko udal, alderdi politiko, sindikatu eta erri alkarteei, bakotxak bere arloan, osasun zerbitzuak euskaldundu
daitezan bearrezkoa dan plangintzea egin daiela eskatuteko adierazo gura deutse. Plangintza ori egin eta indarrean
i mini artean, batez be erri euskaldunei begira, premina
andiko sei neurri artuteko be eskatu dau UEMAk. Ona
emen neurriok:
1. Aurrerantzean udal euskaldunetara (Bakio) osasun
zerbitzuetako beargin (osagileak eta gaixozainak)
euskaldunak bialduteko.
2. Udal euskaldunetan (Bakio) onezkeroan bein betiko
bearlekua daben profesional ez euskaldunak euskera
ikasteko askatuteko.
3. Beinbeineko beargina izan, baina errian 3 urte baino
geiago egin dabezanak euskera ikasteko askatuteko.
4. Beinbeineko beargina izan, baina errian 3 urte baino
gitxiago egin dabezanentzako euskerazko ordu biko
ikastaroak emoteko.
5. Osasun zerbitzuetako bearginen batek bere burua
euskaldunduteari uko egin ezkeroan, erri ez euskaldunetara bialdu eta utsik itzitako bearlekurako euskalduna ekarteko.
o. Gaixoetxeetan dagozan arrera, argibide eta zerbitzu
orokorrak euskaldunduteko plangintzeari ekiteko.
Bakio erri euskalduna dalako, osasun zerbitzu euskaldunak jagokoz. Alandaze, Bakioko Udalak, bere eragin eta
pisu politiko guztia erabiliz, neurriok bere gan artu eta
Osakidetzari eurok aalik arinen beteteko eskatu bearko
leuskio, nire eritxi apalean.
Eta zer albaitero, aretzako sorosle, farmaziako beargin
eta Gurutzgorrikoei jagokenez?
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