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1. UNITATE DIDAKTIKOA 

OSASUN PUBLIKOA  

 

 

1.1. OSASUNA 

OMEren (Osasunaren Mundu-Erakundea) arabera, osasuna erabateko ongizate 

fisikoa, mentala eta soziala da; ez da bakarrik gaixotasunik ez egotea. Beraz, ez 

da kontuan izan behar soilik egoera fisikoa edo fisiologikoa; ingurune 

sozioekonomikoaren, familiartekoaren, laboralaren zein emozionalaren eragina 

eta norberaren alderdi psikologikoa ere kontuan izan behar dira. 

OMEk emandako definizioa gehien erabiltzen dena izan arren, hainbat kritika 

jaso ditu. Horietako bat ongizate kontzeptuak duen eduki subjektiboa da. Izan 

ere, ongizate faltak ez du adierazten osasunaren asaldura bat egotea 

ezinbestean. 

 

1.1. Irud. Osasuna norbanakoaren dimentsio fisikoaren, mentalaren eta sozialaren arteko oreka 

harmonikoa da; ez da bakarrik gaixotasunik ez egotea. 
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1.2. GAIXOTASUNA 

Gaixotasuna gure organismoaren funtzionamendu egokiaren asaldura fisikoa 

edo mentala da. Gaur egun, gaixotasuna arrazoi ugariren ondorioa dela esaten 

da, eta, halabeharrez, ingurune sozialarekin eta ingurumenarekin lotuta dagoela. 

Jatorriaren arabera, gaixotasunaren hainbat sailkapen egin daitezke. 

Gaixotasunaren historia naturala (GHN) da gaixotasunak jasaten duen 

bilakaera faktore kausalen interakzioa hasten denetik amaitu arte, betiere 

gizakiaren esku-hartzerik gabe. Osasunaren galera edo osasuntsu egotetik 

gaixotzerakoa prozesu bat bezala ulertu behar da. Prozesu horrek GHN du izena, 

eta bi aldi hauek bereiz daitezke: 

 1. Aldi prepatogenikoa: faktore etiologikoen interakzioa hasten denetik 

gaixotasuna hasi artekoa da. 

 2. Aldi patogenikoa: bi fasetan banatzen da: 

  2.1. Latentzia-fasea: aldaketa patogenikoak hasiak dira, baina 

pazienteak ez du hautematen gaixorik dagoela, zeinu eta sintomarik ez baitauka. 

  2.2. Fase klinikoa: gaixotasuna agertzen da. Zeinu eta sintomak 

daude. 

Azkenean, prozesua pazientearen heriotzarekin, sendatzearekin, 

kronifikazioarekin edo errehabilitazioarekin amaitzen da. 

Prebentzioa da gaixotasuna ez gertatzeko edo kaltea gutxitzeko aurrera 

eramaten diren esku-hartze sozialen eta medikoen, zainketen eta abarren 

multzoa. 

 

1.2. Irud. Hipokrates. 
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1.3. OSASUN-DETERMINATZAILEAK 

Gure osasunaren egoeran eragina duten faktoreak dira. OMEk lau taldetan 

sailkatzen ditu osasun-determinatzaileak: 

1. Adina, sexua eta herentzia-faktoreak.   

2. Bizitzeko era; hau da, bizitzan ditugun hainbat ohitura: elikadura, jarduera 

fisikoa, drogen kontsumoa, lan mota, arriskua duten jarduerak eta abar. 

3. Gizarte-sareak eta komunitarioak. 

4. Gizarte-, ekonomia-, kultura- eta ingurumen-egoera: nekazaritza eta jakien 

ekoizpena, hezkuntza, lana, langabezia,  edateko ura, saneamendu-sarea, 

etxebizitza eta osasun-zerbitzuak.   

OMEren arabera, osasunaren gizarte-determinatzaileak dira pertsonak zer 

egoeratan jaio, hazi, bizi, lan egin  eta zahartzen diren. Osasun-sistema ere 

barne hartzen dute determinatzaileek. 

Osasun-mailan dauden desberdintasun handienak osasunaren gizarte-
determinatzaileek eragiten dituzte.  

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=516
5%3A2011-determinants-health&catid=5075%3Ahealth-
promotion&Itemid=3745&lang=es 

http://www.who.int/topics/social_determinants/es/ 

 

1.3. Irud. Osasuna ez da betiko. Izan ohitura osasungarriak eta zaindu ingurunea. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5165%3A2011-determinants-health&catid=5075%3Ahealth-promotion&Itemid=3745&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5165%3A2011-determinants-health&catid=5075%3Ahealth-promotion&Itemid=3745&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5165%3A2011-determinants-health&catid=5075%3Ahealth-promotion&Itemid=3745&lang=es
http://www.who.int/topics/social_determinants/es/
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1.4. OSASUN PUBLIKOA 

Osasun publikoa da botere nazionalek eta nazioartekoek biztanleriaren osasuna 
hobetzeko hartutako neurrien eta ekintzen multzoa. Neurri horien artean 
honako hauek daude:  

- Ingurune fisikoaren eta biologikoaren osasungarritasuna eta 
saneamendua bermatzea. 

- Osasun determinatzaileetan eragitea. 
- Osasunaren sustapena bultzatzea. 
- Osasun-hezkuntza bideratzea. 
- Sendatzea. 
- Errehabilitazioa ematea. 

 

Nahiko gertakizun berria da osasun publikoa gobernuen ardurapean egotea, 

biztanleriaren osasuna babestea eta sustatzea helburu duen zientzia gisa. XIX. 

mendearen erditik aurrera hasi zen garatzen, gaur egun arte. 

1.4.1. Osasun publikoaren funtzioak: 

Osasun publikoa gaixotasunei aurrea hartzeaz eta osasuna galtzen denean 

berreskuratzeaz arduratzen da. Lehen mailako osasun-zerbitzuak arreta 

espezializatua eta errehabilitazioa barne hartzen ditu, funtzio horiek osasun-

zerbitzuek bere gain hartzen dituztelarik. 

Osasun publikoaren beste funtzioetako bat osasunaren sustapena da: ekidin 

daitezkeen gaixotasunei eta istripuei aurrea hartzeko helburua du. Horretarako, 

gizabanakoaren eta ingurumenaren esparruak jorratzen dira, osasun-

hezkuntzaren eta prebentzio-medikuntzaren bitartez. 

Ingurumenari dagokionez, honako ardura hauek hartzen ditu, besteak beste:  

- Ura, lurra, airea, zarata eta bibrazioak zer egoeratan dauden 

aztertzen ditu eta  jarraipena egiten die. 

- Elikagaiak eta haien prozesuak kontrolatzen ditu. 

Osasunaren Erakunde Panamerikarrak (OPS), 2002. urtean, osasun publikoari 

oinarrizko hamaika funtzio esleitu zizkion, biztanleriaren osasuna hobetzeko 

asmoz: 

 1. Osasun-egoeraren azterketa, ebaluazioa eta jarraipena egitea. 

 2. Osasun publikoa zaintzeaz arduratzea. Osasun publikoak dituen arrisku 

eta kalteen ikerketa eta kontrola egitea. 

 3. Osasunaren sustapena bultzatzea. 
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 4. Osasun-arloan biztanleriaren parte-hartzea bultzatzea. 

 5. Osasun publikoa kudeatzeko ahalmen instituzionala garatzea.   

 6. Osasun publikoa arautzeko eta ikuskatzeko ahalmena indartzea.  

7. Pertsona guztiek osasun-zerbitzuak erabiltzeko aukera bera dutela 

bermatzea. 

 8. Giza baliabideak garatzea eta haiek osasun publikoaren arloan 

trebatzea. 

 9. Osasun publikoak kalitatezko zerbitzuak eskaintzea.  

 10. Berrikuntza bultzatzea osasun publikoaren esparruan. 

 11. Larrialdiek eta hondamenek osasunean sortzen dituzten kalteak 

gutxitzea. 

Aipatutako funtzioak xehetasun guztiz irakur daitezke OPSek Interneten 

zintzilikatuta duen dokumentuan:  

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Am

ericas.pdf 

Osasun publikoko zuzendaritzak Euskadin dituen funtzioei buruzko informazioa, 

berriz, esteka honetan eskura daiteke: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos

/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html 

 

1.4. Osasungintzan, estrategien plangintza egokia egin behar da osasun-arloko aurrekontuak 

zuzen banatzeko. 

 

 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Salud_Publica_en_las_Americas.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
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1.4.2. Bizi-kalitatea osasun publikoaren helburu  

Egun, osasun publikoaren helburu nagusietako bat biztanleriaren bizi-kalitatea 

hobetzea da. Talde hauetan bereziki garrantzitsua da: 

- adineko pertsonak 
- gaixo terminalak 
- gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak 
- desgaitasunen bat duten pertsonak   

Baina zein da bizi-kalitatearen esanahia? Eduki subjektiboa duen kontzeptua da. 
Izan ere, bizi-kalitateak hainbat esanahi izan ditzake pertsona bizi den 
inguruaren, bizi dituen baldintzen eta bizi-igurikimenaren arabera. Hala ere, 
funtsean, bizi-kalitatea bakoitzak nahi duen bezala bizitzea da. Beste modu 
batean esanda, autonomiaz bizitzea eta familia gertu izatea da, betiere 
oinarrizko beharrak asebeteta egon behar direla kontuan izanik. Hortik aurrera, 

bizi-kalitatea norberaren subjektibotasunaren araberakoa izango da. 

 OMEk bizi-kalitatearen oinarri diren  sei  eremu identifikatu ditu: 

- eremu fisikoa 
- eremu psikologikoa 
- independentzia-maila 
- giza erlazioak 
- ingurunea 

- norberaren sinesmenak 

Bizi-kalitatea osasunarekin guztiz lotuta dago. Orokorrean, norbera ondo 
sentitzen da bere beharrak eta bizi-igurikimenak betetzen ari direla uste 
duenean. Alabaina, norbanakoa bere buruaz arduratzeko zailtasunak izaten 
hasten denean, arretarik jasotzen ez badu, segurtasun falta eta 

babesgabetasun izugarria sortzen zaizkio. 

 

1.5. Irud. Bizi-kalitatea da norberaren beharrak asebetetzen ari direlako pertzepzio subjektiboa. 

 

1.4.3. Osasun publikoarekin harremana duten zientziak 
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Egun, inork ez du zalantzan jartzen alderdi sozialek osasunean duten eragin 

nabarmena. Izan ere, aspaldi ohartu ziren gaixotasunen etiologia ez zela soilik 

organikoa. Hori dela eta, osasun-arloan lan egiteko hemen aipatzen diren 

zientzien inplikazioa ezinbestekoa da: 

- Ekologia. Ingurumenak gizakiarengan duen eragina aztertzen du, 

baita haren organismoan sor ditzakeen ondorioak ere. 

- Epidemiologia. Gaixotasunek biztanlerian duten maiztasuna eta 

banaketa ikertzen ditu. 

- Estatistika. Pertsona edo elementu-multzoen ezaugarriak aztertzen 

ditu. Datuak bildu, antolatu, aztertu, eta informazio hori irakurtzen 

eta aurkezten laguntzen du. 

- Demografia. Giza populazioaren egitura eta alderdi dinamikoak 

aztertzen ditu ikuspuntu kuantitatibo batetik. Horretarako, indizeak 

eta ehunekoak erabiltzen ditu. 

- Ekonomia. Baliabideen erabilera zuzena eta arrazoizkoa egiten 

laguntzen duen zientzia da. 

- Soziologia. Gizartearen bilakaera, egitura eta funtzioa ikertzen dituen 

zientzia lagungarria da. Giza izaera duten arazoek eta giza egiturek 

gizartean duten eragina aztertzen du. 

- Antropologia. Gizakiaren bilakaera biologikoa eta egokitze fisiologikoa 

aztertzen ditu. Halaber, hizkuntzek, kulturek eta ohiturek nondik 

norako bilakaera izan duten ikertzen du. 

- Psikologia. Giza jokaera aztertzen du eta hura aldatzen laguntzen du 

beharrezkoa denean. 

- Pedagogia. Beste zientzietatik eratorritako esperientzien, balioen eta 

ezagutzen berri ematen duen zientzia da. Haren helburua heziketa da. 
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1.6. Irud. Demografiak erabiltzen duen tresnetako bat Burgdofer piramidea da. 

 

1.5. OSASUN KOMUNITARIOA 

Osasun komunitarioa osasun publikoaren adar bat da. Komunitatera 

hurbiltzen da eta komunitatea bera osasunaren kudeaketaren eta sustapenaren 

partaide eta protagonista bihurtzen du.   

Osasun komunitarioa komunitate jakin baten osasunaren adierazpen kolektiboa 

da. Norberaren ezaugarrien, familiaren, ingurune soziokulturalaren eta 

ingurumenaren arteko interakzioak zehazten du osasun komunitarioa, baita 

osasun-zerbitzuek ere. Faktore soziopolitikoek eta orokorragoek ere eragina 

dute.   

Tokian tokiko osasun publikoko programetara mugatzen da, komunitateko 

osasun-arazo jakinak aztertu ondoren. Osasun publikotik bereizten da alderdi 

parte-hartzailea eta gertukoa duelako. 

Osasun komunitarioan oso garrantzitsua da biztanleriak osasun-arloan 

formakuntza eta hezkuntza-maila egokia izatea nork bere osasuna babesteko 

eta osasun-programen eraginkortasuna baloratzeko. 

Osakidetzak osasuna ikuspegi komunitariotik lantzeko proposatu duen gida 

metodologikoa esteka honetan irakur daiteke:  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/

eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf
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1.6. ARIKETAK 

1- Zer da osasuna OMEren arabera? Definizioa zuzena al da? Arrazoitu 

erantzuna. 

2- Zer da gaixotasuna? 

3- Azaldu modu eskematikoan gaixotasunaren historia naturala (GHN) zer den. 

4- Zer dira osasun-determinatzaileak? Nola sailkatzen dira? 

5- Osasun-mailan dauden desberdintasun handienak osasunaren gizarte-
determinatzaileek eragiten dituzte, OMEren arabera. Irakurri Interneten jarraian 
datorren dokumentua eta aipatu OMEk zer proposatzen duen arazo hori 
arintzeko: http://www.who.int/social_determinants/es/  

6- Azaldu zer den osasun publikoa. Zein da haren ardura nagusia?  

7- Aipatu osasun publikoak antolatzen dituen neurri edo ekintzak.                                                   
8- Irakurri dokumentu hau: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos

/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html 

9- Zerrendatu dokumentu horretan aipatzen diren osasun publikoaren 
funtzioetako batzuk. 

10- Bilatu Interneten osasun publikoaren arloko programa bati buruzko 
informazioa.  Idatzi ideia nagusiak eta ondoren aurkeztu gelakideei. 

11- Azaldu xehetasunez zer den osasun komunitarioa. 

12- Irakurri Osakidetzak helbide honetan duen dokumentua: 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/
eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf.  

Eztabaidatu ideia nagusien inguruan. 
  

13- Osasun publikoaren gaur egungo funtzioetako bat da bizitzako azken 
uneetako bizi-kalitatea hobetzea. Zer dira gaixo terminalaren zainketa 
paliatiboak? Bilatu hiztegian “paliatibo” hitzaren esanahia. Zer da heriotza duina 

izatea? 

Eztabaidatu gelakideekin zer den hobea: zainketa paliatiboak ospitalean ematea 

edo norberak bere etxean jasotzea. 

14- Desgaitasunen bat duten pertsonek dituzten baliabideetan aurrerapauso 
handiak eman diren arren, oraindik lan asko egin beharra dago haien bizi-
baldintzak hobetzeko. 

http://www.who.int/social_determinants/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckserv01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_dir_saludpublica.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_comunitaria/eu_def/adjuntos/guia-metodologia-eus.pdf
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Egin zerrenda bat desgaitasunen bat duten pertsonen bizitza errazteko 
ezagutzen dituzun ekintzena edo gauzena. Ondoren, idatzi beste batean 
pertsona haien bizi-kalitatea hobetzeko bururatzen zaizkizun beste hainbat 

baliabide. 
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2. UNITATE DIDAKTIKOA 

OSASUNAREN SUSTAPENA ETA 

PREBENTZIOA  

 
 

2.1. PREBENTZIOA 

Denbora luzean, medikuntza tradizionalak ahalegin guztia osasuna 

berreskuratzera bideratu zuen, hau da, gaixotasuna sendatzera. Prozedura 

diagnostikoek eta gaixotasunen tratamenduek aurrerapen handiak izan 

dituztenez, ahalegin hori sakonki berraztertu da, eta, horren ondorioz, osasun-

sistemek arreta gaixotasunean jarri ordez osasunean jarri dute. Gaur egun, 

biztanleriaren osasuna hobetzeko apustua egin da, gaixotasunak sendatzearen 

garrantzia gutxietsi gabe, eta, horregatik, prebentzioari garrantzi handia 

ematen zaio.  

Prebentzioaren barruan, osasun-hezkuntzak leku nabarmena du, bereziki 

herritarrei behar duten trebakuntza emateko hainbat alorretan: sendagaien 

erabilera arduratsua, elikadura osasungarria izateko jarraibideak, bizitza-ohitura 

osasuntsuen sustapena eta abar. Laburbilduz, osasunari garrantzia ematea lortu 

da, ez soilik gaixotasunari, orain arte egin izan den bezala. 

Alabaina, prebentzioan denek egin behar dute lan, bai osasungintzako 

profesionalek, bai herritarrek. 
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2.1. Irud. Lehen mailako arretaren barruan, prebentzioaren ardatzetako bat txertatze-kanpainak 

dira. Irudian poliomielitisa duten hainbat haur ikus daitezke. 

 

2.1.1. Prebentzio-mailak 

Aurreko unitate didaktikoan aipatutakoaren arabera, prebentzioa da 

gaixotasuna ez gertatzeko edo haren kaltea gutxitzeko esku-hartzeen multzoa: 

prozedura diagnostikoak, tratamenduak, zainketak, esku-hartze sozialak eta 

abar. Gaixotasunaren bilakaera-fasearen arabera hiru prebentzio-maila daude: 

1. Lehen mailako prebentzioa: gaixotasuna azaldu aurretikoa da eta haren 

helburua gaixotasunik ez agertzea da. Hori dela eta, prebentzio-maila 

garrantzitsuena da. Beharrezkoak diren gauza bakarrak dira, batetik, neurri 

dietetikoak, eta, bestetik,  ohituren eta jarreren aldaketa. Hortaz, prebentzio-

mailetatik errazena da. Osasuna hobetzen duten eta arrisku-faktoreak gutxitzen 

dituzten neurriak barne hartzen ditu: neurri legegileak, osasunaren 

sustapenekoak, ingurumenekoak eta abar. 

2. Bigarren mailako prebentzioa: gaixotasunaren hasierako faseetan lan egiten 

du. Gaixotasunaren pronostikoa hobetzea du helburu, baina baita haren 

bilakaera eta ondorioak atzeratzea ere.   

3. Hirugarren mailako prebentzioa: gaixotasuna ezin denean sendatu, 

errehabilitazioaren eta hainbat tratamenduren bitartez gaixoaren bizi-kalitatea 

hobetzen saiatzen da. Helburu nagusiak dira gaixotasunaren progresioa etetea 

edo atzeratzea, heriotza goiztiarrak ekiditea eta ezgaitasun atzeraezinak 

saihestea. 
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Gai honen inguruan, Agurtzane Mujika Zabaletak “Prebentzioa eta ohitura 

osasungarriak” izenburuarekin lan interesgarria argitaratu zuen, 2014. urtean, 

Osasungoa Euskalduntzeko Erakundean: 

http://www.oeegunea.eus/biltzarrak/hitzaldiak/2014-04-04/24.-osasun-

biltzarra/160/?urtea=2025&hila=12 

 

 

 

2.2. Irud. Txertatzea lehen mailako prebentzioaren adibide bat da. 

 

2.1.2. OMEren biltzarra Alma-Atan 1  

1978. urteko irailean OMEk biltzar bat antolatu zuen Alma-Atan (Kazakhstan) 

lehen mailako osasun-arretaren inguruan. Bertan 2000. urterako helburu bat 

adostu zuten: lurralde guztiek bizitza sozial eta ekonomiko emankorra izateko 

behar zuten osasun-maila lortzea. Hori gauzatzeko lehen mailako arreta 

funtsezkoa zela adierazi zuten . 

Alma-Atan egin ziren adierazpenetatik munduko osasun-egoera asko aldatu den 

arren, han landu ziren kontzeptuek nazioarteko osasun-politiketan eragin 

nabarmena izaten jarraitzen dute: 

- Osasuna oinarrizko eskubidea da. 

- Herrialdeen artean eta baita herrialde baten barruan ere, 

biztanleriaren osasunaren egoeran dauden desberdintasunak 

onartezinak dira. 

                                                           
1
 Gaur egun Almaty du izena hiriak 

http://www.oeegunea.eus/biltzarrak/hitzaldiak/2014-04-04/24.-osasun-biltzarra/160/?urtea=2025&hila=12
http://www.oeegunea.eus/biltzarrak/hitzaldiak/2014-04-04/24.-osasun-biltzarra/160/?urtea=2025&hila=12
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- Herritarrek, bai bakarka, bai kolektiboki, beren osasunaren arretan 

parte hartzeko eskubidea eta betebeharra daukate. 

Biltzarrean, gobernuei hainbat gomendio eman zitzaizkien:  

- Gobernuek lehen mailako arreta indartu beharko dute beharrezko 

baliabideak emanez eta komunitatearen parte-hartzea bultzatuz. 

Norbanakoari eta komunitateari informazio egokia emango zaie nork 

bere osasunaren ardura har dezan.  

- Osasun-arloko politiketan eta plangintzetan gizarteko sektore guztien 

ekarpenak kontuan hartuko dira, eta tokian tokiko beharrei 

lehentasuna emango zaie. 

- Lehen mailako arretak ohiko osasun-gaiei buruzko informazioa 

emango du: elikadura, edateko ur-horniketa, ama-haurrentzako 

arreta-plana, familia-plangintza, gaixotasun kutsakorrak saihesteko 

txertaketa, tokian tokiko gaixotasun endemikoen prebentzioa eta 

tratamendua, bestelako tratamenduak, osasun mentalaren sustapena 

eta sendagaien administrazioa, besteak beste. 

- Lehen mailako osasun-arreta sustatuko da. 

- Biztanleriaren osasun-arazoak konpontzeko  ekintzak indartuko dira.  

- Lehen mailako osasun-arretan, lehentasuna haurrei, emakumeei, 

esposiziopeko langileei eta pertsona behartsuei emango zaie. 

- Giza baliabideak bete-betean erabiliko dira. Profesionalek berariazko 

formazioa jasoko dute eta haien funtzioak ondo zehaztuta egongo 

dira.   

- Osasun-arreta hobetzeko beharrezko teknologia garatuko da. 

- Gobernuek sendagaiak bermatuko dituzte, eta, aldi berean, botiken 

neurriz gaineko kontsumoa saihesteko neurriak hartuko dituzte.  

- Gobernuek lehen mailako osasun-arretaren plangintza egiteko eta 

hura abiarazteko kudeaketa-metodo egokiak ezarriko dituzte. 

 

2.2.OSASUNAREN SUSTAPENA 

1986. urtean, Otawan, Osasunaren Sustapeneko lehen biltzarra egin zen. Han 

ezarri ziren osasunaren sustapenaren oinarriak.  

Otawako biltzarrean, Otawako Gutuna izeneko dokumentua sortu zen. Idatzian, 

osasunaren sustapenaren inguruan erabiltzen den oinarrizko hiztegia jaso zen; 

denborarekin hiztegi hori zabaltzen joan da. 
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Harrezkero, munduan zehar osasunaren sustapenaren inguruko nazioarteko 

hainbat biltzar ospatu dira: 

- Osasunaren Sustapeneko I. Nazioarteko Batzarra: osasun publikoaren 

egite berri baten aldeko ekimena. Ottawan (Kanada) ospatu zen, 

1986ko azaroaren 17aren eta 21aren artean. 

- Osasunaren Sustapeneko II. Nazioarteko Batzarra: osasunaren aldeko 

politika publikoak. Adelaidan (Australia) egin zen, 1988ko apirilaren 

5aren eta 9aren artean, eta osasunaren aldeko politika publikoei buruzko 

Adelaidako Gomendioak kaleratu zituen. 

- Osasunaren Sustapeneko III. Nazioarteko Batzarra: ingurune egokiak 

osasunarentzat. Sundsvallen (Suedia) ospatu zen, 1991ko ekainaren 

9aren eta 15aren artean. Osasunarentzako ingurune egokiei buruzko 

Sundsvalleko Adierazpena sortu zuen. 

- Osasunaren Sustapeneko IV. Nazioarteko Batzarra. Aro berria, antzezle 

berriak: osasunaren sustapena XXI. mendera egokitzea. Yakartan 

(Indonesia) ospatu zen, 1997ko uztailaren 21aren eta 25aren artean. 

- Osasunaren Sustapeneko V. Batzarra. Osasunaren sustapena: 

zuzentasun handiago baterantz. Mexikon ospatu zen, 2000ko ekainaren 

5aren eta 9aren artean. 

1998ko maiatzaren 16an, munduko 51. Osasun Batzarra egin zuten, “Munduko 

osasun-adierazpena” izenburupean. Batzar horretan balioetsi zuten Otawako 

Gutuna osasunaren sustapena garatzeko gida izan dela. Gutun horretan, 

osasunaren aldeko politika  publiko bat ezartzeko helburuarekin,  honako ildo 

estrategikoak aipatzen dira: 

- Ingurune aproposak sortzea. 

- Komunitate-jarduera indartzea. 

- Norbanakoaren gaitasunak garatzea. 

- Osasun-zerbitzuak bideratzea. 

OMEko partaide diren estatuei eskaera  ere egin zitzaien aipatutako batzarrean: 

- Osasun-arloko gizarte-erantzukizuna sustatzea. 

- Osasun-arloaren garapenean inbertsio gehiago egitea. 

- Komunitateen ahalmena gehitzea. 

- Herritarrek formakuntza jasotzea osasungintzako gaietan. 

- Osasun-arloan eta osasunaren sustapenean dauden beharren 

azterketa indartzea. 
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- Osasunaren sustapenaren inguruan lan egiteko, datu jakinetan 

oinarritutako ikuspuntua hartzea, hainbat metodologia-aukera 

erabiliaz.  

2.2.1. Osasunaren Munduko Egunak 

Osasunaren sustapenaren inguruko nazioarteko biltzarrak ospatu aurretik, 

OMEk osasunaren munduko egunak antolatzen zituen. 

1948. urtean Munduko lehen Osasun Batzarrak Osasunaren Munduko Egun 

baten sorrera proposatu zuen. 1950az geroztik, Osasunaren Munduko Eguna 

apirilaren 7an ospatu izan da urtero. Helburua du OMEk lehentasuna ematen 

dion osasun-gai jakin baten inguruan mundu osoan kontzientzia sortzea. Egun 

horrek, epe luzera, osasunaren sustapeneko programak ezartzeko balio izaten 

du. 

2004. urteko Osasunaren Munduko Eguna bideko segurtasunari eskaini zitzaion. 

Hori dela eta, “ibilgailuen zirkulazioak eragindako traumatismoen 

prebentzioaren inguruko txostena” argitaratu zuten. OMEk eta Munduko 

Bankuak batera idatzi zuten lehen txostena izan zen, modu arriskutsuan 

gidatzeak osasun publikoari eta munduaren garapenari eragiten dion kalte larria 

azpimarratzeko helburuarekin. Txosten horren arabera, zenbatesten da bide 

publikoetan gertatzen diren talken ondorioz munduan urtero 1,2 milioi pertsona 

hiltzen direla eta beste 20 eta 50 milioi bitartean zaurituta edo ezgaituta 

gelditzen direla.   

Dirudienez, 2000. eta 2020. urteen artean ibilgailuen zirkulazioaren ondorioz 

gertatuko diren heriotzak % 30eraino jaitsiko dira diru-sarrera handiak dituzten 

herrialdeetan, baina nabarmen igoko dira diru-sarrera txikiak eta ertainak 

dituztenetan. Neurririk hartzen ez bada, aurreikusten da 2020. urterako 

trafikoak eragindako lesioak munduko gaixotze-tasaren eta gainerako lesioen 

zamaren hirugarren erantzulea izatea.  

Munduan, egunero, ibilgailuen zirkulazioak eragindako lesioen ondorioz, 3000 

pertsonatik gora hiltzen dira; % 85 herrialde azpigaratuei dagozkie. Hala ere, 

bideko segurtasunari ez zaio behar bezalako garrantzia eman. Gai horren 

inguruan kontzientziazio eta informazio falta egon izan da orokorrean. 2004. 

urtean argitaratu zen txostenean, herrialde bakoitzari gomendatzen zitzaion 

bideko segurtasunaren esparruan funtzio hauek beteko zituen erakunde bat 

sortzea: 

- koordinazio-lanak 
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- bideko segurtasunak dituen ezaugarrien eta garrantziaren ebaluazioa 

- istripuen prebentzioen inguruan heziketa 

- hainbat estrategien eta ekintza planen prestaketa 

2.2.2. Kanpaina nazionalak eta autonomikoak 

Kanpaina ugari egin izan dira osasuna sustatzeko helburuarekin, bai maila 

nazionalean eta autonomikoan, bai tokian tokikoan. Ohikoa izaten da kanpainak 

erakunde publikoek antolatzea eta koordinatzea (Trafikoko Zuzendaritza 

Nagusia, osasun- eta hezkuntza-sailak, gaixoen elkarteek, profesionalen 

elkargoek, lantoki pribatuek eta abar), eta, ondoren, herritarrari osasun 

zentroen, institutuen, hedabideen… bitartez iristen zaizkio. 

 Batzuetan publizitate-diseinu erakargarria duten kanpainak izaten dira 

eta poster, kartel, iragarki, liburuxka, eranskailu… formatuan banatzen dira 

mezuaren jasotzaileak izaten diren tokietan (ikastetxeak, gaztelekuak, osasun-

zentroak…). Besteak beste, kanpaina hauek egiten dira: 

- drogen-mendekotasunari buruzkoak  

- tabakoaren aurkakoak 

- istripuak prebenitzekoak  

- haurrak txertatzekoak 

- hiesa prebenitzekoak 
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2.3. Irud. Tabakoaren aurkako nazioarteko eguna. 

 

 

2.4. Irud. Nahiz eta zenbait gauza begien bistakoak izan, kontzientziazio kanpainak 

beharrezkoak dira. 

 



19 
 

Drogen-mendekotasunari buruzko kanpainak ezinbestekoak dira, bereziki 

nerabeen artean. 

Beste batzuetan medikuntza-jardunaldiak egiten dira biztanleriari 

azterketak egiteko. Helburua da gaixotasun jakin batzuk modu goiztiar batean 

hautematea, baita jendea prebentzioaren garrantziaz ohartaraztea ere. Adibide 

gisa honako hauek ditugu: 

- melanomaren eguna 

- bularreko minbiziaren aurkako eguna 

- glaukomaren eguna 

Aldizka, kanpainak pabiloietan, erakustazoka moduan, edo ibilgailu ibiltarietan 

egiten dira: 

- Odola emateko. 

- Desgaitasunak ikusgarri egiteko. 

- Xiringak eta preserbatiboak banatzeko, hiesa prebenitzeko 

helburuarekin. 

Alabaina, kontzientziazioa bultzatzeko beste modu eraginkorrak ere badaude:  

- ikastaroak eta hitzaldiak 

- aldizkarietan osasunaren inguruko artikuluak eta erreportajeak 

- erakundeen iragarkiak (ONCE, hainbat gobernuz kanpoko erakunde…) 

- mahai-inguruak, telebistako erreportajeak eta abar 

 

2.3. GOMENDIO OSASUNGARRIAK 

Egunean zehar, hedabideek gomendio ugari ematen dituzte osasuna zaintzeko 

eta sustatzeko helburuarekin. Alabaina, elikagaien kontsumoa arduratsua, 

osasuntsua eta zuzena izateko ematen den informazioaren iturriak fidagarria 

izan behar du ezinbestean.  

Jateko produktuak erostean, informazioa arretaz irakurri behar da (osagaiak eta 

nutrizio-informazioa, besteak beste) osasunean ondorio kaltegarriak izan 

ditzaketelako, hain zuzen ere. 

Adibide bat produktuak egiteko erabiltzen diren olio motak dira. Etiketa askotan 

landare-olioa erabili dutela idazten dute gehiago zehaztu gabe. Zergatik egiten 

dute hori? Zer landare-olio motaz ari dira? Ekilore-olioaz? Arto-olioaz? Espainiak 
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atzerrian palma-olioa eta koko-olioa tonaka erosten ditu elikagai-industrian 

erabiltzeko. Olio mota horiek odoleko kolesterol-maila igotzea eragiten dute 

nahiz eta landare-olioak izan. Zer produktuk daramate olio-mota hori beren 

osaeran? Nork daki hori? Kontuan izan behar da pertsona askok eta askok 

landare-olioa erosten dutela bihotzarentzako eta odol-zirkulazioarentzako ona 

delakoan.  

Batzuetan, etiketetan ez dira osagaien xehetasun guztiak azaltzen, eta, beste 

batzuetan, aldiz, ezjakintasuna izaten da osagai horien inguruan. Adibide gisa 

azukrerik gabeko jogurta ipin daiteke: jende askok ez du kontuan hartzen esne-

gaina duela eta horrek ere loditu egiten duela, ez bakarrik azukreak. 

 

 

2.5.Irud. Erostean kritikoak eta zorrotzak izan behar gara. 

 

2.3.1. Minbiziaren aurkako kode europarra 

Minbiziaren aurkako kode europarra minbizia prebenitzen duten gomendioen 

multzoa da. Minbizia jasateko arrisku nagusiak, detekzio goiztiarreko metodoak 

eta sintoma susmagarriak azaltzen ditu.  

Helburua da jendea kontzientziatzea eta informatzea. 



21 
 

Hauexek dira gomendioak:  

- Erretzeari utzi behar zaio; ezin bazaio utzi, gutxienez, ez da erre 

behar  erretzailea ez den jendearen aurrean. 

- Obesitatea saihestu behar da. 

- Egunero ariketa fisikoa egin behar da neurrian . 

- Egunean, gutxienez, bost anoa fruta eta barazki jan behar dira.  

- Animalia-koipeen kontsumoa gutxitu behar da. 

 

 

 
2.6. Irud. Umeak eta helduak eguzkitik babestu behar dira. 

 

 

 

- Hobe da ardo beltza edo garagardoa edatea graduazio altuko edari 

alkoholdunak edatea baino. Ez dira edan behar egunean bi kopa 

baino gehiago gizona izanez gero, eta, bakarra, emakumea izanez 

gero. 

- Ez da eguzkitan luze egon behar. Betiere eguzkitako krema ipini 

behar da, eta eguerdiko 12etatik arratsaldeko 15etara eguzkia 

hartzea saihestu behar da. 

- Umetoki-lepoko minbiziaren detekzio goiztiarreko frogak egin behar 

zaizkie 25 urtetik gorako emakumeei. 

- Bularreko minbizia modu goiztiarrean detektatzeko, 50 urtetik gorako 

emakumeei aldizka mamografia bat egin behar zaie. 

- Koloneko eta ondesteko minbiziaren detekzio goiztiarreko frogak egin 

behar zaizkie 50 urtetik gorako emakumezkoei eta gizonezkoei. 
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- Babes-erradiologikoko arauak aplikatu behar dira. 

- Substantzia kantzerigenoen inguruko gomendioak bete behar dira. 

2.3.2. Dieta mediterraneoa 

Dieta mediterraneoa, besteak beste, Espainiako, Greziako eta Italiako 
elikaduran oinarritzen da. Herrialde horietan bihotzeko gaixotasunen eta neurriz 
gaineko kolesterolak sortzen dituen gaixotasunen indizea askoz ere baxuagoa 

denez, nutrizioan adituak diren profesionalek dieta mota hori gomendatzen dute. 

Elikagaien piramidearen eta dieta mediterraneoaren arteko desberdintasun 
nagusia da dietan haragiaren (bereziki gorria) garrantzia piramidean baino 

txikiagoa dela. Bestetik, dieta mediterraneoak gazta eta jogurt gutxiago du. 

Dieta mota honetan, ohikoa da egunero irensten diren kalorien % 30 oliba-
olioaren ekarpenetik etortzea. Elikagaien piramidearen arabera, berriz, gantz-
azido monoasegabeen ekarpena irensten diren kalorien % 15 baino handiagoa 

ezin da izan. 

Dieta mediterraneoaren ezaugarriak hauexek dira: 

- Fruta freskoa eta barazki ugari dituenez, koloneko minbizitik babesten 
du.   

- Haragi gorri gutxi dauka. Batez ere haragi gaztea eta giharra jaten 
denez, gantz-azido aseen ekarpena txikiagoa da. 

- Lekale ugari dituenez, zuntz eta proteinen ekarpena altua da eta 
gantzen ekarpena, aldiz, txikia. 

- Arrain asko jaten denez (hein handi batean urdina), gantz-azido 
poliasegabeen eta kaltzioaren kontsumoa handia da. 

- Hegazti-haragi asko jaten da (gantz gutxi dute). 
- Plater asko oliba-olioarekin kozinatzen direnez, gantz-azido 

monoasegabeen eta E bitaminaren (antioxidatzailea) ekarpena handia 
da.  

- Kontsumitzen den energiaren % 60 zereal eta karbohidratoetatik 
dator. Azukre sinple gutxi kontsumitzen da. 
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2.8. Irud. Dieta osasungarria. 

 

2.3.3. Tabakismoa alde batera uztea. Minbiziaren Aurkako Espainiako 

Elkartearen kanpaina. 

- Lau milioi pertsona hiltzen dira urtero tabakoaren erruz. Zifra 
ikaragarri handia da, kontuan hartzen bada erretzea ez dela 
gaixotasun bat, borondatezko ekintza baizik.  

- Tabakoak mendekotasun fisikoa eta psikikoa sortzen ditu. 
Mendekotasun hau dela eta, tabakoa drogatzat hartzen da, nahiz eta 
gizartean erabat zabalduta eta onartuta dagoen substantzia izan. 

- Droga bat izan arren, bertan behera utz daiteke. Nahikoa da 
erabaki tinkoa hartzea erretzeari uzteko. Hala ere, noiz edo noiz, 
laguntza profesionala behar izaten da.  

- Lehen egunetik nabarmenak dira ez erretzearen abantailak. 
Erretzailearen osasunak, ongizateak eta bizi-kalitateak berehalako 
hobekuntza sumatzen dute. Poltsikoak ere azkar eskertzen du, baita 
familiartekoek eta lagunek ere. 

- Tabakismoak guztioi eragiten digu. Erretzaileek (populazioaren 
% 28) sortzen dituzten kalteak guztiok ordaintzen ditugu. 

- Denbora aurrera doan heinean, erretzailearen bizi-kalitateak 
okerrera egiten du. Denborarekin erretzailea den pertsonak 
bronkitis kronikoa, enfisema, minbizia edo infartua izango du, 
halabeharrez. 

- Erretzailea oro har, urte gutxiago bizi da. Urte askoan tabakoa 
erre izanak eragiten ditu gaur egungo heriotza asko. Bestalde, 
erretzaileak gazteago hiltzen dira.  

- Erretzaileekin bizi diren pertsonek (erretzaile pasiboek) 
erretzaileen arrisku berberak dituzte. 

- Haurdunaldian ez da erre behar. Erretzeak antsietatea eta 
errudun-ustea sortzen du haurdun dauden emakumeengan. 
Jaioberriarengan, berriz, pisu gutxi, hiperaktibitatea eta bat-bateko 
heriotza eragin ditzake.   

- Ez esan behar zaio beti lehen zigarroari. Ahalegin guztiak 
nerabeak babestera bideratuko dira heziketaren bitartez.  
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2.9. Irud. Tabakoaren aurkako kartela: hautsi tabakoa. 

2.3.4. Jarduera mentala 

Egiaztatuta dago jarduera intelektuala izateak osasun mentalari laguntzen diola. 
Bizitzan zehar egin den buru-lanak zahartzaroan garunak jasaten duen 

narriadura atzeratu edo saihestu dezake.  

Besteak beste, hauexek dira adineko pertsonek egin ditzaketen hainbat ekintza 

narriadura kognitiboa atzeratzeko edo zenbait kasutan hura saihesteko: 

- Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerei ekin.  
- Ariketa fisikoa egin.  
- Jendearekin harremana eduki eta ez isolatu.  
- Elikadura osasungarria izan. 
- Mahai-jolasetan aritu.  
- Irakurri eta aldizka zerbait idatzi. 
- Arrisku-faktoreak kontrolatu. 

- Egunkaria irakurri eta albisteak jarraitu eguneratuta egoteko.  

  

 
2.10. Irud. Irakurtzea burua lantzeko ohitura ona da. 

 
 
Bizitzan zehar jarduera intelektual handia izan duen pertsonak baliabide eta 
neurona erreserba gehiago izango ditu neuronen narriadurari aurre egiteko. 
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Horrek sintomak agertzea ekidingo du, edo haiek beranduago agertzea 

eragingo du.  

2.3.5. Ariketa fisikoa 

Egunero ariketa fisikoa egitea funtsezkoa da osasun ona izateko. Kirola egiteak 
gaixotasun kardiobaskularrak prebenitzen laguntzen du: arterien paretetan 
malgutasuna sortzen duenez, tentsio arteriala jaisten da, dentsitate handiko 
lipoproteinen zifrak igotzea eragiten du, triglizeridoak jaistea eragiten  eta 
bihotza trebatzen. Horretaz gain, sistema muskuloeskeletikoarentzat ere 
onuragarria da: osteoporosia prebenitzeaz eta atzeratzeaz gain, muskuluak eta 
giltzadurak egoera onean mantentzen ditu. Gainera, obesitatea ere prebenitzen 

du eta gogo-aldartea hobetzen du. 

Oinez ibiltzea ariketa fisikoa egiteko modu erosoena da. Ibiltzea oso ona da 
osasunarentzat: tentsio arteriala jaisten da eta pisu egokia edukitzen laguntzen 
du. Gainera, ibiltzea ia denek egin dezaketen jarduera da, edozein unetan egin 
daiteke, baita edozein tokitan ere. 
 

Komeni da ariketa fisikoa egiten hasi aurretik eta bukatu ondoren luzatze-
ariketak egitea, baita aldizka pultsua kontrolatzea eta hidratatzea ere.  
 
 

 

2.11. Irud. Korrika egitea onuragarria da bihotzarentzat. 

  

 
2.3.6. Aldeko jarrera 

Norberak bizitzaren aurrean duen jarrerak osasunean eta bizi-kalitatean eragin 

zuzena du.  

Zer izaten duzu buruan egunean zehar? Pentsamendu baikorrak edo ezkorrak 
dira? Gauzen alderdi onak ikusteko joera al daukazu? Gizakiak gaitasuna dauka 
nahi duena pentsatzeko eta bere barnean nahi duen pentsamenduei bakarrik 
sartzen uzteko. Zeinu bereko pentsamenduek elkar erakartzen dute eta 
elkarrekin lotzen dira: baikorrak baikorrekin eta ezkorrak ezkorrekin. Horrek 
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gogo-aldartean eragin zuzena dauka, zeharka egoera immunologikoan eta, 

beraz, osasun-egoeran. 

Inguratzen gaituen mundua geure buruaren isla da. Nork bere burua gaitzesten 
badu, besteak ere gaitzetsiko ditu. Aldiz, nor bere buruarekin gustura egonez 

gero, inguruko pertsonak zoragarriak direla irudituko zaio.  

Baikorra izateak ezinbesteko garrantzia du. Nork bere burua modu baikorrean 
ikusi behar du eta nork bere buruaz ondo hitz egin. Gizabanakoa aldatzen 

denean aldatzen da bizitza bera ere.  

Hauek dira buru osasuntsua izateko funtsezko jarraibideak: 

- Bizi gogoz. 
- Gozatu une guztiez. 
- Ez protestatu  edozer gauzagatik.  
- Baloratu eta eskertu bizitzak oparitzen dituen gauzak. 
- Hartu egunero une bat burutik pentsamendu ezkorrak ateratzeko eta 

hausnarketa positiboak egiteko. 

  

  

    

 

 

2.12. Irud. “Umore ona arimaren osasuna da, tristura, berriz, arimaren pozoia da”. Lord 
Chesterfield, diplomazialari britainiarra.  

 

2.3.7. Ahoaren eta hortzen osasuna 

Azken urteotan odontologiak lortu duen garapenari esker, herrialde garatu 
askok neurri prebentiboak eta sendatzaileak ezartzera fokatu dituzte bere 
ahaleginak. Hori dela eta, txantxarraren intzidentzia- eta prebalentzia-indizeak 
nabarmen jaitsi dira.  

Espainian, eskola-adineko haurrei egin zaizkien aho-azterketek eta hortz-
haginetako fisuren zigilatzeek oso emaitza onak eman dituzte. Hortzak betiko 
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direnez, hortz-haginak eta hortzoiak kontu handiz zaindu behar dira, eta hori 

lortzeko egin beharrekoa hauxe da: 

- Hortzak eta haginak gogotik eskuilatu, gutxienez egunean behin. 
Zerbait jan ondoren ere eskuilatu.  

- Fluorra duen hortzetako pasta erabili. 
- Hortzetako haria edo eskuila interproximala egunean behin pasa 

hortzen eta haginen artetik. 
- Aldizka odontologoarena joan azterketa egitera. 
- Ez jan otorduen artean. 
- Ez jan azukrea duten jakiak. 
- Ez erre. 
- Ez jan azazkalak eta pipitak. 
- Hortz-haginak ez erabili modu desegokian (hortzekin intxaurrak 

puskatzea, esaterako). 

Oso garrantzitsua da hortzak ondo eskuilatzea eta hortzetako haria zuzen 
erabiltzea. Ez da nahikoa hortzak edozein eratara garbitzearekin. Hortzetako 
bakterio-plaka guztiz ezabatu behar da kalitatezko eskuila batekin.  Horretarako, 
ordena bati jarraitu behar zaio eta hortz bakoitzaren aurpegi guztiak garbitu 
behar dira. Arreta berezia ipini behar da hortzoiaren beheko ertzean. Hortzetako 
eskuila hiru hilean behin aldatu behar da.  
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2.4. ARIKETAK 

1- Aipatu gaixotasun kardiobaskularren kasuan hartu beharreko neurriak 

prebentzio-maila bakoitzean.   

2- Noiz desagertu zen poliomielitisa Europan? Munduko zer tokitan dago 

oraindik gaixotasun hori? Bilatu gaiari buruzko informazioa. 

3- Lotu zutabe bateko kontzeptuak beste zutabekoekin. 

Eguzkitako krema Lehen mailako prebentzioa 

Tumore baten erauzketa 

B hepatitisaren aurkako txertoa 

Jardunbide egokiak elikagaien 
manipulazioan 

Bigarren mailako prebentzioa 

Metadona 

Oxigenoterapia 

Argaltzeko dieta Hirugarren mailako prebentzioa 

Kolostomia 

Mamografia 

4- Nola erlazionatzen dira prebentzio-mailak gaixotasunaren historia naturalaren 

faseekin? Azaldu taula baten bitartez. 

5- Zertaz arituko da aurtengo Munduko Osasun Eguna? Bilatu informazioa. 

6- Ba al dago mundu-mailan oraindik aztertu ez den osasun publikoko arazorik? 

Egin iradokizunak. 

7- Ba al daude munduan  helburu gisa osasuna sustatzea duten beste bilkurarik, 

OMEk antolatzen dituenaz gain? Zein? Ikertu Interneten. 

8- Saiatu gogoratzen urteetan egin diren osasunaren aldeko hainbat kanpaina, 

eta azaldu idatziz. 

9- Diseinatu osasunaren aldeko kanpaina bat. Eskatu horretarako behar den 

material guztia irakasleari. 

10- Inguruan dituzun arrisku-faktoreek zure osasunean eragina izan dezakete. 
Zerrendatu arrisku-faktore horiek duten garrantziaren  arabera. Egin gauza bera 
dituzun ohitura osasungarriekin. Nolakoa izango da zure osasuna hemendik urte 

batzuetara, zure ustez? 

11- Zer neurri hartu behar dira kirola egiten hasi aurretik? 
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12- Bilatu Interneten elikagaien taula bat, eta kalkulatu itzazu atzo irentsitako  

kaloriak. 

13- Idatzi Alma-Atako biltzarrari buruz dakizun guztia. 

14- Irakurri Interneteko: http://www.cnpt.es/ web orrialdea, eta irakurritako 

ideia nagusiei buruz hitz egin klasean. 

15- Batu osasun-gomendioak, eta hitz egin haien inguruan klasean. 

16- Bildu etxean dituzuen jakien etiketak, eta ikusi zer osagai dituzten.  

17- Esan zer ariketa mota gomendatuko zeniokeen honako hauei: 

- 4 urteko haurrari 
- 13 urteko mutikoari  
- 22 urteko emakumeari 
- 45 urteko gizonari  

- 60 urteko emakumeari 

18- Ordu-erdi erritmo lasaian korrika egiteak zenbat kaloria kontsumitzen ditu? 

19- Zein da dieta mediterraneoaren elikagai bereizgarria?  

20- Aipatu elikagaien piramidearen eta dieta mediterraneoaren arteko 

desberdintasunak. 

21- Irakurri Interneten artikulu hau: http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/eitb-
maratoia/alzheimer/, eta erantzun galderak: 

- Zer da alzheimerra? 
- Zein dira zahartzaroko dementziaren hasierako sintomak? 
- Noiz agertzen da alzheimerra? 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

http://www.cnpt.es/
http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/eitb-maratoia/alzheimer/
http://www.eitb.eus/eu/eitb-taldea/eitb-maratoia/alzheimer/
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3. UNITATE DIDAKTIKOA 

OSASUN-HEZKUNTZAREN EGUNGO 

IKUSMOLDEA 

 

3.1. SARRERA 

Osasun-hezkuntza XX. mendean hasi zen jendearengan interesa sortzen, eta 

geroztik hona interes hori handituz joan da. Mundu grekolatindarrean aparteko 

garrantzia ematen zitzaion norbanakoaren eta taldearen osasunari. Erromatar 

Inperioa desagertu ondoren, Europako iparraldetik zetozen kulturak ezarri ziren, 

baina ez zioten hainbesteko garrantzia ematen osasun publikoari; izan ere, Erdi 

Aroan norbanakoaren osasun espirituala osasun fisikoari gailentzen zitzaion.  

Garai hartan egon ziren izurriteek sarraskia eragin zuten biztanleen artean; 

haurren heriotza-tasa oso altua zen eta bizi-itxaropena oso laburra. 

Errenazimentutik aurrera biztanleriak osasuna zaintzeko interesa berreskuratu 

zuen eta higieneari ere ezinbesteko garrantzia eman zitzaion. Ordutik hona 

interes hori handitu besterik ez da egin. Egun, osasuna guztion ondarea da. 

 

3.1. Irud. Gaixotasunak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko tresna garrantzitsua da osasun-

hezkuntza. 
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3.2. OSASUN-HEZKUNTZA GAUR EGUN 

Osasun-hezkuntzak norbanakoarekin, taldearekin eta ingurunearekin lan egiten 

du. Norberaren jokaerak ez du ezertarako balio inguruneko faktoreak 

kaltegarriak badira. Hori dela eta, osasun-hezkuntzak helburu jakin batzuk 

lortzeko jarduerak jorratzen ditu: 

1- Biztanleriari osasunaren, gaixotasunaren eta desgaitasunaren inguruko 

informazioa ematen dio, baita norbanakoaren eta taldearen osasuna hobetzeko 

eta babesteko jarraibideak ere. 

2- Ohitura osasungarriak irakasten ditu eta haiek izaten laguntzen du. 

3- Ingurumenean aldaketak sustatzen ditu bizitza osasungarriagoa izateko. 

4- Komunitateko osasun-hezitzaileei formakuntza ematen die. 

5- Ikerketa bultzatzen du. 

Laburbilduz, osasun-hezkuntzaren helburua hau da: biztanleria informatzea, 

motibatzea eta bizi-ohitura osasungarriak hartzen eta haiek izaten laguntzea. 

Horrekin batera, ingurunea hobetzen saiatzen da, osasun-hezitzaileak trebatzen 

ditu eta prebentzioaren arloan ikerketa garatzen du. 

Osasun-hezkuntzako beste atal garrantzitsua gaixotasun kronikoak dira: 
pazienteei gaixotasunari buruzko informazioa ematen die eta tratamendua nola 

hartu erakusten die. 

Biztanleriak politika-esparruan  parte-hartzea ere azpimarratzen da, betiere 
osasuna hobetzeko asmoarekin. Baina, parte-hartze hori ez litzateke posible 
izango herritarrek osasun-arloko gaien inguruan formakuntzarik ez balute. Hori 
dela eta, osasun-hezkuntzak osasun-arloko trebakuntzari garrantzi handia 

ematen dio. 
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3.2. Irud. Egungo osasun-hezkuntzak gobernuei ingurune osasungarriak sustatzea eskatzen die. 

Irudian, zaborra ibaian bertan ikusten da.   

 

3.2.1. Osasun-hezkuntzaren helburuak 

 Gaur egun, osasun-hezkuntzaren helburuak hauexek dira: 

- Osasuna guztion ondare bihurtzea. 
- Publizitate-kanpainen bitartez, ohitura osasungarriak sustatzea.  
- Norbanakoaren ingurune fisikoa, psikosoziala eta soziokulturala 

aldatzen saiatzea ohitura osasungarriak izateko. 
- Biztanleriaren parte-hartzea bultzatzea osasunari lotutako gaien 

inguruan, eta esparru politikoan hartzen diren erabakietan parte 

hartzeko aukera ematea. 

 

Osasun-hezkuntzako webgune interesgarria da honako hau:   

http://www.fundaciondelcorazon.com/ejercicio.html 

 

http://www.fundaciondelcorazon.com/ejercicio.html
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3.3. Irud. Denok gara osasunaren sustapenaren eragile. 

 

3.3. ARITZE-EREMUAK 

Osasun-hezkuntzaren ekintza-eremua biztanleria da. Hala ere, ekintza-eremu 
zabal hori bi talde handitan banatu beharra dago: biztanle osasuntsuak eta 

gaixorik dauden biztanleak. 

3.3.1. Gaixorik dauden biztanleak. Hainbat taldetan banatu daitezke: 

-  gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak 
-  gaixotasun akutuak dituzten pertsonak 

-  gaixorik daudenen familiartekoak 

Nahiz eta azpitalde bakoitzarentzat osasun-hezkuntza berariazkoa izan, 
orokorrean ekintza-eremuak hauexek izaten dira, besteak beste: gaixoen 
elkarteak, farmaziak eta errehabilitazio-zentroak. Indar berezia ipintzen da 
osasun-zentroetan. 

Ospitaleetan eta osasun zentroetan ematen den osasun-hezkuntza 
gaixo dauden pertsonei zuzenduta dago, nahiz eta osasuntsu dauden pertsonak 
ere ospitalera eta osasun-zentroetara joaten diren laguntzaile moduan. Medikua 
eta zenbaitetan erizaina dira osasun-hezkuntzaren arduradunak. Pazienteari eta 
haren familiartekoei gaixotasunaren arrazoiak eta tratamendua xehetasunez 

azaltzen zaizkie, gaixotasunaren zaintzan  rol aktiboa izan dezaten.   

3.3.2. Biztanle osasuntsuak. Osasuna sustatzeko mezuei beste era bateko 
arreta eskaintzen diete. Ekintza-eremuak honako hauek izaten dira: familien 
egoitzak, kiroldegiak, zentro militarrak, kartzelak, aisialdiko zentroak, 
profesionalen elkargoak, zaharren egoitzak, errehabilitazio-zentroak, denda eta 

saltoki handiak… eta, bereziki, eskolak eta lantokiak.   

Eskolan, helburua da haurrei eta nerabeei osasunaren garrantzia 
azaltzea. Ohitura onei eta txarrei buruzko informazioa ematen zaie praktikan 
jarri ahal izateko. Eskoletan ematen den osasun-hezkuntza oso eraginkorra 
izaten da, haurrak erabateko garapen fisiko, mental eta sozialean baitaude. 



34 
 

Bestalde, klasera joatea nahitaezkoa denez, irakasten dizkieten kontzeptuei 

jarraipena ematen diete. 

Lantokian, langileek laneko eragileek sortutako lesio edo gaixotasunak 
pairatzeko arriskua dute. Lan-izaera duen osasun-hezkuntzaren helburua da 
langileei arriskuei buruzko informazioa ematea eta haiek gutxitzeko edo 
saihesteko praktikan jarri behar dituzten neurriak azaltzea (kaskoaren erabilera 
egokia edo aulkietan zuzen esertzearen garrantzia, besteak beste). Alabaina, 
osasun-hezkuntza lantokietako zuzendaritzari ere bideratu behar zaio, langileek 
dituzten arriskuez jabetu dadin eta beharrezkoak diren segurtasun-neurriak eta 

kontrolak ezar ditzan.  

Komunitatean, osasun-hezkuntzak biztanleriari formakuntza ematen 
dio, bizitzeko eraren aldaketak gaixotasunen prebentzioan duen garrantzia 

azpimarratzeko. Alabaina, horretarako, hainbat ekintza jorratu behar ditu: 

-Arrisku-taldeak identifikatu behar ditu ikerketa 
epidemiologikoetan oinarrituta.  
- Komunitatea limurtu behar du osasungarriak diren 
ohiturak hartzera eta  ez direnak alde batera uztera.  
- Gaixotasunen detekzio goiztiarrerako, biztanleria osasun-
kontrolen garrantzian hezi behar du (lehen mailako 
prebentzioa). 
-Biztanleei hainbat gaixotasunen sintomatologia azaldu 
behar die. Zerbait susmagarria nabaritzen dutenean, 
norengana jo behar duten esan behar die (bigarren mailako 

prebentzioa). 

Hori guztia gauzatzeko berariazko eragileak lehen arretako langileak dira 
(sendagileak, erizainak eta gizarte-langileak). 

Bukatzeko, aipamen berezia merezi du osasun-plan autonomikoak. 
Programa horren zeregin nagusia da osasun-arloko ikerketa bultzatzea eta 
osasun-arloko legeak proposatzea. Osasunari kalte egiten dioten faktoreak 
aurkitu behar dira eta legezko bidetik nola aldatu daitezkeen aztertu. Ez da 
nahikoa biztanleria kontzientziatzea, klase politikoa ere kontzientziatu behar da, 
haiek egiten baitituzte legeak. Espainian autonomia erkidegoek dituzte osasun-
arloko eskumenak. Bakoitzak bere osasun-programak egin ditzake, baina 
ezinbestekoa da administrazio guztien (autonomikoak, tokian tokikoak eta 
zentrala) arteko koordinazioa egotea osasun-programek dituzten ildoak eta 
kontzeptuak adosteko. Horrek bermatuko du biztanleek jasotzen duten osasun-
hezkuntzako informazioa berbera izatea.  

 

3.4. HEZITZALEAK 

Oro har, gizabanakoari informazioa hainbat bidetatik iristen zaio. Umeak 
familiarengandik jasotzen duen informazioa da bere bizitza osoan eragin 
handiena izango duena. Familia batek ohitura osasungarriak baditu, seme-
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alabei transmitituko dizkie. Seme-alabek  bizitza osoan ohitura horiei eutsiko 
diete eta ondorengoei ere transmitituko dizkiete, eta horrela behin eta berriro 
errepikatuko da zikloa. Familia-inguruneari gehitu behar zaio haurrek eta 
helduek hedabideetatik jasotzen duten informazioaren eragina. Telebista, 
esaterako, osasun-hezkuntzarako tresna oso baliagarria izan daiteke, betiere 

bertan ematen den informazioa zuzena bada. 

Hala ere, medikuak eta osasungintzako profesionalak dira osasun-hezkuntzaren 

arduradun nagusiak.  

Hezitzaileek ez badute osasun-arloko berariazko formakuntzarik eta 
eskarmenturik, formatu beharra dute; izan ere, hezitzaile-lana ardura handikoa 

da. 

 

 

 

3.4. Irud. Medikuak osasun-hezkuntzaren eragile nagusiak dira. 

 

Osasun-hezkuntzaren arloan ez da inoiz erori behar intrusismoan, eta nork bere 
mugak ezagutu behar ditu.    

Garrantzitsua da osasun-hezkuntzan laguntzea, baina betiere arduraz jokatu 

behar da. 
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Osasun-arloko 
profesionalak 
 

Osasungintzakoak ez 
diren profesionalak 

Medikuak 
Erizainak 
Odontologoak 
Farmazialariak 
Nutrizionistak 
Fisioterapeutak 
Erizaintzako 
laguntzaileak 
 

Irakasleak 
Kazetariak 
Zeladoreak 
Zaintzaileak 
Gizarte-langileak 
Erlijiosoak 
Boluntarioak 

 
 

 

3.5. Irud. Etxez-etxeko laguntza osasun-hezkuntza egiteko modu bat da. 
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OSASUN-HEZKUNTZA 
 

  

EREMUAK 

Familien egoitzak 
Ikastetxeak 
Lantokiak 
Kiroldegiak 
Zentro militarrak  
Kartzelak 
Aisialdirako lokalak 
Profesionalen 
elkargoak 
Zaharren egoitzak 
Osasun-zentroak 
Errehabilitazio-
zentroak 
Denda eta saltoki 
handiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERAGILEAK 
Osasun-arloko 
profesionalak 

Osasungintzakoak 
ez diren 
profesionalak     

Medikuak 
Erizainak 
Odontologoak 
Farmazialariak 
Nutrizionistak 
Fisioterapeutak 
Erizaintzako 
laguntzaileak 
 

Irakasleak 
Kazetariak 
Zeladoreak 
Zaintzaileak 
Gizarte-langileak 
Erlijiosoak 
Boluntarioak 
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3. 5. ARIKETAK 

1- Bilatu zure autonomia-erkidegoan edo estatu-mailan osasun-zentroak edo 

bestelako erakunde ofizialak  egiten ari diren osasun-kanpainen inguruko 

kartelak, liburuxkak, bideoak eta abar. Esan zein diren azpimarratzen dituzten 

alderdiak, nori zuzenduta dauden eta zer helburu duen kanpaina bakoitzak. 

2- Osasun-hezkuntzako programa bat egin behar duzu. Pentsatu zein izango 

den ekintza-eremua, eta bilatu programa hori egiteko informazioa Interneten. 

3- Nolako harremana dute hainbat profesionalek osasun-hezkuntzarekin? 

4- Irudikatu osasun-hezkuntzan intrusismoa eta arduragabetasuna gertatzen 

diren hiru egoera, eta idatzi koadernoan. 

5- Zein da osasun-hezkuntzaren xedea? 

6- Noren ardura da osasun-hezkuntza? 

7- Zer desberdintasun daude osasun-hezkuntza tradizionalaren eta gaur 

egungoaren artean? 

8- Zerrendatu lehen egindako eta orain bertan egiten ari diren osasun-

kanpainak. Bilatu informazioa Interneten, beharrezkoa izanez gero. 

9- Sartu Interneteko web orri honetara: http://redescuelasaragon.blogspot.com.es/ 

Zertaz ari da? Interesgarria iruditzen al zaizu? Zergatik? Nola sartu daiteke 

osasun-hezkuntza eskoletako edukietan? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://redescuelasaragon.blogspot.com.es/
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4. UNITATE DIDAKTIKOA 

KOMUNIKAZIOA OSASUN-
HEZKUNTZAN 
 

 
 
 
Komunikazioa da pertsona batetik bestera informazioa transmititzeko sistema, 
haiengan eragina izateko asmoarekin. Komunikazioaren helburu nagusia ez da 
informazioaren transmisio hutsa, baizik eta hartzailearengan erreakzio bat 

sortzea. 

Osasun-hezkuntzan agerian gelditzen da hori: komunikazioaren bitartez 
hartzailea zerbaitez konbentzitu nahi da, eta motibazioaren bitartez, berriz, 
haren jokaera aldatu. Mezua transmititzen den modua oso garrantzitsua da hori 
lortzeko.  

 

4. 1. Irud. “Ideia bat adierazteko abilezia ideia bera bezain garrantzitsua da”. Bernard Baruch. 
 



40 
 

4.1. KOMUNIKAZIOA 

Komunikazioan igorleak hartzaileari mezu bat bidaltzen dio kanal baten bitartez. 

Osasun-hezkuntzaren arloan funtsezkoa da komunikazioaren prozesua ulertzea 
eta hura eraginkorra egiten duten arauak ezagutzea. 

 

 

 
   

 

 
 

                                            

 

 

                                              

 

 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Komunikazioaren elementuak 

Sistema hori elkarri modu dinamikoan eragiten dieten hainbat elementuk 
osatzen dute. Sistemako elementu bakoitzak beste guztiei eragiten die. 

Hauexek dira elementuak: 

- igorlea 
- hartzailea 
- mezua 
- kanala 
- modua 

- testuingurua 

 

MEZUAREN 
ITURRIA 

KANALA 

MEZUAREN 
HELMUGA 

KANALA 

  KOMUNIKAZIOA 

 IGORLEA  HARTZAILEA 

 KODETZEA  DESKODETZEA KODEA 

         BIDEA 

 ZARATAK EDO 

INTERFERENTZIAK 
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Igorlea  

Mezua eta haren edukia sortzen ditu, eta nori bidali behar dion aukeratzen du. 
Mezua hitzetan, keinuetan edo ekintzetan kodifikatzen du, eta transmisio-kanala 
aukeratzen. Hartzaileak ulertu duen egiaztatzen du, hark bidalitako erantzuna 
jaso eta deskodetu ondoren. Igorleak ere, jarraian, hartzailearen erantzunaren 
aurrean erreakzioa izaten du. 

Mezuaren sorrera kontzeptu abstraktu batekin hasten da, transmititu behar den 

ideia batekin;  horretarako, igorleak sortu duen mezua kodifikatu behar du. 

Prozesu horri igorleak dituen berezitasunek eta errealitatea ulertzeko duen 
moduak eragingo diote. Norbanakoak dituen ametsek, esperientziek eta 
motibazioek haren portaeran eragin nabarmena dute. Denborarekin, mundua 
ulertzeko modua aldatzen joaten da. Askotan, hainbat lekuk, pertsonak edo 
egoerak sortarazten diguten lehen inpresioa, denbora pasatu ondoren, oso 
bestelakoa izaten da. Horri guztiari erantsi behar zaio igorlearen mezua, 
besteak beste, kulturaren, gizartearen eta jarreren ezaugarriek baldintzatzen 

dutela. 

Hartzailea 

Mezua jasotzen duen pertsona da. Mezua deskodetzen du, eta dagokion 
feedbacka bidaltzen dio igorleari.  Hau da, mezua jaso eta deszifratzen duen 
pertsona da. 

Igorleak erabakitzen du komunikatzeko modua zein izango den: idatziz, hitz 
eginez edo ekintza baten bitartez. Igorleak mezua idatzi egiten badu, 
hartzaileak irakurri bakarrik egin dezake. Mezua ahozkoa bada, aldiz, hartzaileak 
entzun egingo du eta igorlearen keinuak ikusi egingo ditu. 

Igorle batek mezu bat bidaltzen badu, baina, hartzailerik ez badago, ez dago 
komunikaziorik. 

Deskodetzeari dagokionez, igorlearen kodifikazio lanaren aurkakoa da: jasotako 
mezua berregiten saiatzea da. Mezua deskodetzean, hartzaileak dituen 
baldintzatzaileen eragina ere kontuan izan behar da; izan ere, jasotzen den 
mezua ez da inoiz izaten bidalitakoaren berdina.  

Eta bukatzeko, komunikazio eraginkorra egoteko, ezinbestekoa den feedbacka 
aipatu beharra dago. Pareko adibide bat jartzearren, feedbacka jasotzen ez 

duen igorlearen egoera da pasea itzultzen ez dioten tenislariaren berbera.   

Hartzaileak deskodetzean akatsen bat egin badu, feedbackak igorleari 
erakutsiko dio. Hala ere, igorleak beste mezu bat bidal diezaioke mezuaren 
esanahia argitzeko, eta, ondorioz, hartzaileak jokaera okerra ez dezan izan. 
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4.2. Irud. Entzute aktiboa da beste pertsona bati benetako interesarekin entzutea. 

 

    
Mezua 

Mezua transmititu nahi den informazioa da. Alabaina, norbanakoaren emozioek, 

portaerek eta sinesmenek mezuari informazio gehigarria ematen diote. 

Igorleak eta hartzaileak mezu nagusia bigarren mailako informazioekin 
kutsatzen dute. Hori dela eta, igorleak bidaltzen duen mezua ez da izaten 

hartzaileak jasotzen eta deskodetzen duen berbera. 

Hiru mezu mota bereiz daitezke: 
- Igorleak bidali nahi duena: haren buruan dago eta berak bakarrik uler 

dezake. 
- Komunikazioaren kanalean hitzetan edo ekintzetan kodifikatuta 

dagoena. 
- Mezua jaso ondoren, hartzaileak ulertzen duena: haren buruan dago 

eta berak bakarrik ezagutzen du. 

Zenbat eta antz handiagoa izan hiru mezu motek elkarrekin, orduan eta hobea 
izango da komunikazioa. Antzekotasun hori igorlearen eta hartzailearen 
ahalegin bateratuaren emaitza izaten da. Beraz, komunikazioa eraginkorra izan 

dadin, igorlea eta hartzailea, biak, saiatu behar dira. 
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4.3. Irud. Gaur egun, mugikorraren erabilera oso hedatuta dago. 

 

Kanala eta bidea  

Kanala eta bidea dira mezuaren transmisioa posible egiten duten elementuak. 
Ahozko mezuaren kasuan, igorleak mezua bidaltzeko erabiltzen duen kanala 
laringea eta ahots-kordak dira, eta hartzaileak hura jasotzeko erabiltzen duena 
entzumeneko organoak dira. Bidea, berriz, airea, telefonoa, bozgorailua, diskoa 

eta irratia izaten dira, besteak beste.  

Hala ere, batzuetan, kanalean zaratak edo interferentziak egoten dira eta 
horrek mezuari eragin diezaioke. Inguruan zaratak daudenean (zulatzaile baten 
zarata, esaterako), mezua ezin izaten da ondo entzun, eta, ondorioz, 

hartzaileak zaratatik aldendu beharko du. 

Bestalde, noizean behin, mezuaren kodetze eta deskodetze prozesuari eragiten 
dioten hainbat arazo ere suertatzen dira: gortasuna, entzumen-galera, disartria, 

afasia eta totelka hitz egitea, besteak beste. 

Modua 

Modua da igorleak, kanalaren bitartez, mezua bidaltzen duen era eta baita 
hartzaileak jasotzen duena ere. Funtsean, mezua igortzeko hiru modu daude: 
hitz egitea, idaztea eta aritzea. Mezua jasotzeko eta ulertzeko, berriz, haiei 
dagozkien beste hiru modu daude: entzutea, irakurtzea eta begiratzea. Zenbat 
eta modu gehiago erabili mezua igortzeko eta jasotzeko, hainbat eta 

eraginkorragoa izaten da komunikazioa .  

Moduen, kanalen eta bideen arteko harremana oso estua da; izan ere, 
erabiltzen den moduaren araberakoa izaten dira erabiltzen diren kanala eta 
bidea. Hortaz, aukeratutako modua idatzizkoa denean, bidea liburua, eskutitza, 
posta elektronikoa, web orrialdea, arbela, liburuxka eta abar izaten dira. 
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4.4. Irud. “Entzun, ikusi eta isilik egon”. Carlos Sierra, Oviedoko margolaria. 

 

Testuingurua 

Testuingurua komunikazioa inguratzen duten baldintzek osatzen dute: denbora, 
tokia, norberaren gogo-aldartea, parte-hartzaileen kopurua eta haien arteko 

harremana, besteak beste. 

Komunikazioan erabiltzen diren modua eta bidea guztiz baldintzatzen dituzte 
testuinguruak, mezuaren helburuak eta haren edukiak. Demagun, adibidez: 
haurtxo bat ama ohartu gabe errepidea zeharkatzera doa. Ohartarazpen-mezua 
ez da idatziz edo telefonoz igortzen, ahalik eta azkarren oihukatuta baizik. Aldiz, 
pertsona talde handi bati mezu jakin bat helarazi nahi bazaio, ekitaldi batera 

joateko gonbidapena, esaterako, ohikoa izaten da idatzizko modua erabiltzea. 

Informazioa lehentasunezkoa denean eta jende askori eman behar zaionean, 
telebista, prentsa eta sare sozialak izaten dira zabaltzeko bidea. 

Sekretupeko mezuak, normalean, ahoz bidaltzen dira eta baimendu 

beharrekoak aldiz, idatziz.  

Testuinguruan interferentzia asko sortzen dira, eta horrek hartzailea 
adigabetzen duenez edo urduri ipintzen duenez, haren pertzepzioa eta 
erantzuna aldatu egiten dira.  Beraz, komunikatzaile on batek mezua hartzaile 
jakin bati, helburu zehatz batekin eta testuinguru jakin batean bidaltzeko, 

modua eta bidea kontu handiz aukeratzen ditu. 
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4.5. Irud. Gertakizun bera testuinguru desberdinetan. 

 

4.1.2. Ez-hitzezko komunikazioa pertsonen arteko harremanetan 

Komunikazioaren prozesuan hitzek informazio orokorraren heren bat besterik ez 
dute betetzen. Beste guztia ez-hitzezko jarreraren bitartez transmititzen da. Ez-
hitzezko mezuak itxura fisikoarekin, begiradarekin, aurpegierarekin, keinuekin, 

gorputz-espresioarekin eta paramintzairarekin egiten dira. 

Aurpegiera 

Aurpegia da adierazkortasun gehien duen gorputzeko atala. Norbanakoaren 
gogo-aldartea, emozioak, jenioa, adimena eta abar islatzen ditu. Begiak eta 
ahoa dira gehien transmititzen duten atalak; izan ere, begietako muskulu 
orbikularra borondatez manipulatzea zaila denez, pertsonaren sentimenduak 
ondoen salatzen dituen atala da. Ondorioz, zaila izaten da irribarre batek 
sinesgarritasuna izatea begiradak ez badio laguntzen. 

Paramintzaira 

Igorlearen hitz egiteko modua eta ahotsaren ezaugarriak dira hitzei benetako 

zentzua, indarra eta zehaztasuna ematen dietenak.   

Esaten dena garrantzitsua da, baina baita esaten den modua ere. 

Ahotsaren bolumena, intonazioa, erritmoa eta etenaldiek paramintzaira osatzen 
dute. Beste modu batera esanda, hitzezko komunikazioari laguntzen dion ez-
hitzezko komunikazio mota da. Ez da ikusten; izan ere, gure ahotsarekin 
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igortzen ditugun hainbat soinu eta intonazioen bitartez adierazten den mintzaira 
da. Horrek bidaltzen den mezuari adierazkortasun jakin bat ematen dio. Ama 
batek bere haur jaioberriari hitz egiten dionean,  adibidez, hitzek bakarrik ez 
dute adierazten maitasuna, erabiltzen duen ahots-tonuak ere samurtasuna 
adierazten du. 

Jokabide espaziala 

Gorputz-jarrera, keinuak, solaskideen arteko distantzia eta kontaktu fisikoa dira, 

besteak beste, ez-hitzezko mezua komunikatzen duten beste alderdi batzuk. 

4.1.3. Johariren leihoa 

Nortasunak eta pertzepzioak solaskideengan eragin handia izaten dutenez, 

elkarren arteko komunikazioan arazoak sortzen dira. 

Psikologian, bestea objektibotasun handiagoz pertzibitzeko, Johariren leihoa 
izeneko teknika erabiltzen da. Hori erabilita, nork bere burua hobeto ezagutzen 

duenez, oztopoak ezabatzen dira eta komunikazioa hobetzen da. 

Teknika horren arabera, ni-a lau eremutan zatitzen da. 

Eremu bakoitzak nortasunaren atal jakin bat adierazten du: 

- “Ni” irekia: bi solaskideek ezagutzen dute. 

- “Ni” ezkutukoa: norberak bakarrik ezagutzen du eta besteri 

ezkutatzen dio. 

- “Ni” itsua: geurea izan arren, norberak ezin du ikusi; beste 

pertsona batek hura ikustarazten du. 

- “Ni” ezezaguna: subkontzientearen baliokidea da. Ez dute ez 
subjektuak ezta solaskideak ere ezagutzen. Eremu hau zabaltzeak 

oztopoak ezabatzea eta komunikazioa aberastea eragiten du. 

 

 Norberarentzat ezaguna Norberarentzat 

ezezaguna 

Besterentzat ezaguna 

 

Eremu irekia Eremu itsua 

Besterentzat ezezaguna 

 

Ezkutuko eremua Eremu ezezaguna 
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4.2. KOMUNIKAZIOA OSASUN-HEZKUNTZAN 

Osasun-hezkuntzan, komunikazioaren helburua ez da informazioaren edo 
ezagutzaren transmisio soila. Helburu nagusia osasuna hobetzen duten 
jokabideak eta jarrerak aldatzen laguntzea da. Jokabideak aldatzeko, ordea, 
informazio asko eta argia ematea ez da nahikoa; beste zerbait ere behar izaten 
da: aldez aurretiko jarrera aldatzea aldeko jarrera sortuta, ekimenari bidea 

emanez.  

4.2.1. Faseen sekuentzia 

Egun, limurtze-prozesua azaltzen duten teorietatik onartuenetakoa eta 
ezagunena Hovland psikologoarena da. Haren arabera, limurtzea lortzeko sei 
fase gauzatu behar dira: 

 

1. Mezua agertzea. 

2. Mezuari arreta ipintzea.  

3. Mezua ulertzea. 

  

4. Mezuaren edukia onartzea edo gaitzestea.  

5. Jarrera aldaketaren pentsaerari eustea . 

6. Jarrerak eta ohiturak aldatzea. 

 

- 1. faseak adierazten du pertsona batek informazioaren aurrean 
erreakzionatzeko aurrez informazioarekin harremanetan egon behar izan 
duela. 

- 2. faseak dio norbanakoak arreta selektiboa ipini behar duela iristen 
zaion mezuan, gainerako estimuluetatik bereizteko eta aldentzeko. Hori 

gerta dadin, mezuak esanahi berezia izan behar du harentzako.  

- 3. fasean esaten da aurreko guztia bakarrik ez dela nahikoa 
norbanakoak mezua ez badu zuzen ulertzen eta interpretatzen.   

- 4. fasea konbentzitze-fasea da. Edukia onartzen da edo ez. Onartzen 

bada, pertsonak bere jokabidea aldatzeko joera azaltzen du. 

- 5. fasea denetan zailena da; izan ere, pertsonak jarrera aldaketaren 
pentsaerari eutsi behar dio eta bere asmoak ez ditu ahaztu behar; horri 

jarraipena egiteak ezinbesteko garrantzia du. 

- 6. fasea erabakiaren fasea da. Pertsonak jarrera berri horrekin hainbat 
ekintza gauzatzen ditu.  

 Informazioa iristen da 

 

Jarrera aldatu dezakete 
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Lehen hiru faseetan informazioa iristen da eta pertsonak mezua jasotzen du. 

Beste hiruretan pertsonak jarrera aldatzen du eta espero zen efektua sortzen da.  

 

 

 

4.6. Irud. “Norbanakoak ez du bere jarrera aldatzen, beharrik sentitzen ez badu”. Henry Ford 

(1863-1947), industrialari estatubatuarra. 

 

4.2.2. Informazio eraginkorra 

Informazioak ezaugarri batzuk bete behar ditu osasun-hezkuntzak onar eta 

erabil dezan: 

- Egiazkoa izan behar du, hau da, informazioaren agiriek eta 
iturriek fidagarriak izan behar dute. Hezitzailearen aldetik ere ezin da 
inolako manipulazio subjektiborik egin. 
- Argia izan behar du. Informazioak txukun aurkeztuta egon behar 
du eta horretarako baliabide egokiak erabiliko dira. Ezin da kontraesanik 
egon, ezta inkoherentziarik ere. 
- Ulergarria izan behar du. Lehenik, hezkuntza-jarduera nori 
zuzenduta dagoen aztertu behar da, eta, ondoren, heziketa-programa 
dagokion mailara egokitu behar da. 
- Osoa izan behar du. Ezin dira hutsuneak egon eta hartzaileen 
zalantzak argitu behar dira. 
- Hartzailearentzat interesgarria izan behar du, zaila izaten 
baita interesa sortzen ez duen zerbaitetan arreta ipintzea. 
- Iturriek ziurtatuta egon behar dute. Pertsonen ohituretan eta 
bizitzeko eretan aldaketak bultzatzeko, ematen diren gomendioen iturria 
ezaguna izan behar da. 
- Behin eta berriz eman behar da. Informazioa hainbat bideren 
eta kanalen bitartez errepikatuko da hartzaileek ez ahazteko. 
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- Laburra behar du izan. 

4.2.3. Komunikazio limurtzailea eta jarrera-aldaketa 

Jarrera aldatzeak adierazten du mezua onartu dela eta mezuak dakarren 

jarrera-aldaketa gauzatu dela. 

Jarrera osagai kognitiboaren eta afektiboaren  arteko batuketaren emaitza da. 

Norbanakoaren pentsamoldea norberak dituen ezagutzek eta iritziek osatzen 
dute. Osagai kognitiboa da haurtzarotik hasita ezagutza eta iritzi haien 

bilduma.   

Pertsonaren pentsamoldea aldatzea oso zaila da, nahiz eta okerra izan. Batetik, 
uste sendoak norberak bizitako esperientzietatik datoz, bestetik, besteren 
esperientziak ikustetik, eta, azkenik, hainbat bideren bitartez ematen den 

informaziotik. 

Osasun-hezkuntzan hartzailea konbentzitzeko garrantzitsua da, lehenik, hark 
bere uste faltsuak zalantzan jartzea. Hori egiteko modu bat da uste faltsuei 
buruz galdetzea, galderak eremu kontzientera eramatea eta pertsona horrek 
bere buruari galdera hauek egitea lortzea: zergatik pentsatzen dut horrela? 

Zergatik daukat iritzi hori? Egia ote da betidanik pentsatu izan dudana? 

Osagai afektiboa osagai kognitiboei lotutako sentimenduak eta zirrarak dira. 
Norbanakoa zerbaitez jabetzen denean, modu jakin batean jokatzeko 

sentimendua eragiten dio.  

Hortaz, limurtzeak katean lan egiten du: jokabideak aldatzeko sentimenduak 

aldatu behar dira, baina aurrez pentsamenduak aldatu beharko dira. 
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Hiru egoera hauek pertsonen jarrera aldatzen dute eta osasun-hezkuntzari 
mesede egiten diote: 

1- Osasun-arazo batekin harreman zuzena izatea edo gertutik bizitzea. 
Demagun, moto-gidari batek denbora laburrean moto-istripu hilgarri 
ugari ikusten dituela bere inguruan. Horrek zirkulazio-arauei erreparatzea 

eta kaskoaren erabilerari garrantzia ematea eragingo du. 

2- Zerbaitekiko muga, debekua edo betebeharra ezartzen duten neurri 
legegileak eta arauemaileak abiaraztea. Horrek biztanleriarengan ohitura 
osasungarrien kontzientziazioa sortzen du. Adibideetako bat da toki 

publikoetan erretzearen debekua. 

3- Talde bateko partaide izatea. Taldeko erabakiek eragin handiagoa 
dute norbanakoarengan kanpoko agente batenak baino. Hori jakitea 
garrantzitsua da osasun-hezkuntzako programa bati ekin aurretik. Hobe 
da, beraz, taldeko liderrean eragitea, kanpotik taldekide guztiengana 

batera iristen saiatzea baino. 

 KOMUNIKAZIO 

LIMURTZAILEA 

PENTSAMOLDEAREN 

ALDAKETA 

 SENTIMENDUEN ALDAKETA 

 MOTIBAZIOAREN ALDAKETA 

 JOKABIDEAREN ALDAKETA 
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4.3. MOTIBAZIOA 

Motibazioa, ekintzara bultzatzen duen arrazoietako bat denez, osasun-
hezkuntzan oinarrizkoa da. Gizakiaren beharrak motibazio-iturri dira, eta, 
Maslowren piramidearen bidez, gizakiaren oinarrizko behar funtsezkoenen bost 

taldeak ezagutzen ditugu:  

1- Behar fisiologikoak. Gizakiarentzat oinarrizkoenak dira; jakiekin, 
etxebizitzarekin eta bizirik irautearekin loturiko guztiarekin zerikusia dute. 

2- Segurtasun-beharra. Arriskutik kanpo egotea eta norbanakoari eraso egin 

diezaioketen ekintzetatik urrun izatea da. 

3- Behar sozialak. Maitatua izateko eta taldean integratuta egoteko beharra 

sentitzen du gizakiak. 

4- Autoestimua. Norbera bere buruarekin eta bizitzarekin ondo aurkitzeko 

beharra da. 

5- Autogarapen-beharra. Maila altuena duen beharra da. Ahalmen guztiak 
garatzeko beharrean eta bizi-proiektu batekin konplitzean datza.   
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4.7. Irud. Maslowren piramidea. 

 

Osasun-arloko hezitzaileek oinarrizko beharren hierarkia kontuan izan behar 
dute heziketa-programak egiteko, oinarrizko beharrak asebeteta ez dituen 

pertsona bat ezin baita motibatu piramidearen mailarik gorena lortzeko. 

Pertsonak ez dira jabetzen osasuntsu daudela gaixotu arte. Hori dela eta, 
osasuna, izatez, ez da motibazio arrazoi izaten osasuntsu dauden pertsonentzat; 
beraz, hezigaiarentzat gertukoak diren motibazioak bilatu behar dira. Erretzaile 
batek, adibidez, erretzearen aurka egin diren kanpaina guztiei ez die arretarik 
ipini, baina, agian, erretzeari uzteko gai izan daiteke behar duen lanpostu bat 

lortzeko baldintza ez erretzea  bada.  

Egiaztatuta dago osasunaren galerarekin mehatxatzen duten mezuak eta 
gehiegizko beldurra sortzen dutenak ez direla eraginkorrak, norbanakoak ihes-
jarrera hartzen baitu. Mezu hezitzaileek gehiegizko kezka sortzen badute, 

norbanakoak  saihestu egiten ditu edo beste alde batera begiratzen du. 

Behin gizabanakoa motibaturik dagoenean, ekintzara pasa behar da, eta, 
horretarako, nola egin jakin behar du. Hori dela eta, mezu hezitzaileak motibatu 
eta irakatsi, biak egin behar ditu. 

    

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Autogarapen  

-beharra 

Autoestimua  

Behar sozialak  

Segurtasun-beharrak  

Behar fisiologikoak 
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4.4. ARIKETAK 
 

1- Egin bosteko taldeak. Parte-hartzaile bakoitzak idatziz, bere burua laburki 
baloratu behar du, eta, jarraian, beste taldekideak baloratuko ditu. Ozen irakurri 

ondoren, egin bakoitzaren Johariren leihoa. 

2- Begiratu etxean dituzun argazkiak eta interpretatu itzazu aurpegietako 
espresioak eta keinuak. Idatz ezazu zer ikusten duzun.  

3- Ireki egunkari edo aldizkari bat eta ipini marka gorri bat gehien interesatzen 
zaizkizun artikulu eta iragarkiei: marka berdea jakin-min ertaina sortzen 
dizutenei, eta marka horia batere ez zaituenei erakartzen. Ondoren, ikusi beste 

gelakideek egin duten aukeraketa eta alderatu emaitzak. 

4- Osasun-hezkuntzaren helburuetako bat pertsonen ohituretan aldaketa 
eragitea da. Horretarako, garrantzitsua da mezu hezitzailearen aurka  lehiatzen 
duten beste mezurik ez egotea. Ba al daude mezu kontraesankorrak inguruan? 
Idatzi pare bat adibide. Osasun-hezitzaileak nola egin diezaieke aurre mezu 
haiei? Idatzi telefono mugikorrari buruzko iragarki baten kontrako iragarkia.  

5- Komunikazioan, zer da feedbacka? 

6- Idatzi limurtu hitzaren sinonimo bat. 

7- Zer aldatu behar da lehenik aldaketa pertsonal bat gertatzeko? 

8- Zein da igorlearen azken helburua komunikazioaren prozesuan? 

9- Zer behar daude Maslowren piramidearen erdian?  

10- Zer da paramintzaira? 

11- Azaldu zer den Johariren leihoko eremu itsua. 

12- Idatzi zerrenda batean ohikoak diren hamar espresio-keinu eta haien 
esanahia. 

13- Ikertu adimen emozionala kontzeptuaren inguruan. 

14- Zein dira komunikazioaren elementuak? 

15- Asmatu zeri esaten zaion portaera asertiboa komunikazioan. 

16- Zer fase gauzatu behar dira limurtze-prozesua lortzeko?  

17- Zer ezaugarri ditu konbentzitzen dakien pertsona batek? 

18- Aipatu pertsonen arteko komunikazioan egiten diren ohiko akatsak. 

19- Zertarako kodetzen eta deskodetzen dira mezuak? 

20- Zer esan nahi dute disartria eta afasia hitzek? 
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21- Zer alderdi dira beharrezkoak osasun-hezkuntza onartua eta eraginkorra 

izan dadin? 
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5. UNITATE DIDAKTIKOA 

ESKU-HARTZE HEZIGARRIA 

 
 
Nola publizitatea produktuarentzat, hala esku-hartze hezigarria osasunarentzat. 
Biak sustatu egin behar dira eta herritarrek onartu egin behar dituzte. 
Parekotasun hori dela eta, bietan antzeko metodoak eta baliabideak erabiltzen 
dira. Batean eta bestean, esku-hartzea programatu eta diseinatu egin behar da 
fase hauei jarraituz: plangintza, gauzatzea eta ebaluazioa. 
Ezinbestekoa da zer transmititu nahi den eta nori transmititu nahi zaion jakitea, 
eta, horretarako, galdera hauei erantzuna eman behar zaie: 

- Zer mezu transmititu nahi da? 
- Nori zuzendu behar zaio mezua? 
- Zertarako transmititu nahi da mezua? 
- Nolakoak dira mezuaren hartzaileak? Nolako pentsamoldea dute? 

Zer amesten dute? Nolako sentimenduak dituzte? 
- Non eta nola bizi dira mezuaren hartzaileak? 

 

 
5.1. ESKU-HARTZE HEZIGARRIAREN FASEAK 
 
Lehenik eta behin, komunitate batek duen osasun-arazoa ikertu behar da. 
Horretarako, beharrezkoa den dokumentazioa jaso eta, hainbat baliabide 
(elkarrizketak, galdetegiak, iritzi-azterketak…) erabiliz, landa-lana egin behar da. 
Ondorengo pausoa esku-hartze hezigarriko programa egitea da. Programa hori 

hainbat fasetan gauzatzen da: 

5.1.1. Plangintza.  

Programa planifikatzeko orduan, hauek dira kontuan izan beharreko alderdiak: 

- Proiektuaren zeregin nagusia erabakitzea. 
- Heziketa-programaren helburuak zerrendatzea.  
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- Ikertu den osasun-arazoa konpontzeko moduak banan-banan 
aipatzea eta azaltzea. 

- Aldatu nahi diren jokabideak aztertzea. 
- Programaren hartzaileek arazoaren inguruan dituzten ezagutzek 

eta eragozpenek zer eratara eragiten dieten aztertzea. 
- Behar diren giza baliabideak eta finantza-baliabideak zerrendatzea 

eta baita erabiliko diren heziketa-metodoak ere.  
- Beharrezkoak diren ekintzak nola gauzatu pentsatzea. Zer 

estrategiari jarraituko zaion eta zer ekintza gauzatuko diren 
planifikatzea, baita nork egingo dituen pentsatzea ere. 

- Beharren lehentasuna ezartzea. Nondik hasi behar den eta zer 
pauso eman behar diren zehaztea.  

- Amaiera-data aurreikustea. 
- Esku-hartzean parte hartuko duten eragileen funtzioak eta ardurak 

zehaztea. 
- AMIA analisia (aukera, mehatxu2, indargune eta ahulezia) egitea. 

 
 
AMIA analisia proiektu bat zuzen gauzatzeko erabakigarriak diren aukerak, 

mehatxuak, indarguneak eta ahuleziak zerrendatzean datza. Ahuleziak eta 

indarguneak proiektua bideratuko duten pertsonen barne-ezaugarriak edo 

pertsonei atxikitzen zaizkien ezaugarriak dira. Aukerak eta mehatxuak, berriz, 

proiektuan eragina duten alderdiak dira, baina pertsona horiekin zerikusirik ez 

dutenak. 

5.1.2. Plana gauzatzea. 

Plangintzaren ondoren ekintza dator. Ekintza-plana da mezu hezitzailea 

transmititzeko euskarri egokiak lortzea eta nork egingo duen erabakitzea.   

Horren ostean, aurrez erabakitako hitzaldiak, bilerak eta beste hainbat ekintza 

gauzatuko dira.  

Dirua nondik lortu ere landu behar da. Osasun-hezkuntzako programa batek 

irabazi-asmorik ez duenez, ezinbestekoa da proiektuan interesa duten 

babesleak, erakundeak, lantokiak edo  ekonomia-baliabideak dituzten pertsonak 

egotea. Haien babesa lortzeko, ordea, txosten erakargarri eta xehatu bat 

aurkeztu behar izaten da; proiektua saldu egin behar izaten da. 

5.1.3. Proiektuaren ebaluazioa.  

Prozesu guztian zehar, eta baita bukaeran ere, programaren eraginkortasuna 

egiaztatu behar da, helburuak lortu diren edo ez jakin eta egindako akatsetatik 

ikasi, aldaketak egiteko. Batzuetan, gertatzen da identifikatzen zaila baina 

konpontzen erraza den xehetasun txiki batengatik dena gaizki ateratzea: mezua 

                                                           
2
 Mehatxu-gisa ulertzen diren arrisku-faktoreak. 
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ez zaio hartzaileari iristen, eta ondorioz feedbackik ez dago. Hori dela eta, 

proiektuaren ebaluazioak ezinbesteko garrantzia du, eta beharrezkoak diren 

ahaleginak eta denbora eskaini behar zaizkio. Kanpainaren lehen ebaluazioa 

galdeketen bitartez egin behar da, hain zuzen ere, gauzatzen hasi aurretik: zer 

iritzi duten proiektuaren inguruan, akatsen bat edo beste ikusi duten eta abar. 

Behin kanpaina hasten denean, irauten duen bitartean, aldizkako ebaluazioak 

egin behar dira.  

 

5.2. TEKNOLOGIA HEZITZAILEA: METODO ETA BALIABIDE 

HEZITZAILEAK 

Aipatutako helburuak lortzeko, hartzaileen ezaugarrien arabera, hainbat 

baliabide erabiltzen dira. 

Hezitzailearen eta programaren hartzaileen artean dagoen harremanaren 

arabera, metodo zuzenak edo zeharkakoak erabiltzen dira. Zuzenetan, 

pertsonekin harreman estua izaten da, eta, zeharkakoetan, urrutiko baliabideak 

edo metodoak erabiltzen dira. Metodo zuzenek feedbacka edo bi aldeen artean 

informazioaren trukea egotea ahalbidetzen dute. Hau da, mezua jasotzen duen 

pertsonak, tokian bertan dagoenez, erantzun egin dezake. Zeharkako edo 

norabide bakarreko metodoetan, aldiz, mezua bidaltzen da, baina ez da bere 

jatorrira itzultzen. 

 

METODOAK 
 

METODO ZUZENAK 
 

ZEHARKAKO METODOAK 

- Elkarrizketak   
- Eskolak ematea 
- Mintzaldiak 
- Taldeko eztabaidak 
- Formakuntza-tailerrak 
- Erakusketak eta azokak 

- Ikusizko baliabideak: 
- Kartelak 
- Liburuxkak, diptikoak, triptikoak, 
gidak eta agerkariak 
- Prentsa, aldizkariak, liburuak, 
blogak eta webguneak 
- Aurkezpenak 
- Jokoak 

- Soinudun baliabideak: 
- Irratia 

          - Haurrentzako abestiak 
- Ikus-entzunezko baliabideak:  

- Zinema 
- Bideoa 
- Telebista  
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- Bideokonferentziak 
 
- Web orrialdeak 

 

5.2.1. Metodo zuzenak 

5.2.1.1. Elkarrizketa edo hizketaldia 

Osasun-arloan, medikuek asko erabiltzen duten tresna da elkarrizketa. 

Pazientea medikuaren kontsultara sartzen denean, medikuak galdeketa egiten 

dio. Hasieran, familiako aurrekariak eta aurrekari pertsonalak dituen galdetzen 

dio; ondoren, egungo gaixotasunari edo kontsultara joateko arrazoiari buruz. 

Galdeketa horrek bien arteko hizketaldia arina eta emankorra izatea 

ahalbidetzen du. Medikuak egiten duen galdeketak anamnesia izena du; 

grezieraz oroitzapen esan nahi du. 

Elkarrizketaren arrakasta baldintzatzen duten hainbat alderdi daude, esaterako: 

- Medikuak galderak egiteko duen trebetasuna. 

- Pazienteak komunikatzeko duen gaitasuna. 

- Egun horretan medikuarekin hitzordua duten pazienteen kopurua.  

- Medikuaren gertuko jarrera. 

- Pazienteari kontsultara sartu aurretik eman zaion arreta. 

- Pazienteak itxaron behar izan duen denbora eta duen presa. 

- Medikua pazientearen ulermen-mailara egokitzea. 

Medikuaz gain, badaude beste hainbat osasun-arloko profesional eta profesional 
parasanitario informazioa lortzeko eta emateko, eta, batez ere, harreman 
gertukoa izateko elkarrizketa erabiltzen dutenak tresna gisa. Horretarako, 
ezinbesteko garrantzia du hizlariari hitzik kendu gabe entzuteak eta ezinegon 
sentsaziorik ez emateak. Hitz egiten ari den pertsonari arreta jartzen bazaio, 
nolakoa den jakin daiteke, zein diren haren interesak, zer kultura-maila duen 
eta zertan lan egiten duen, ahalik eta datu gehien beharko baitira pertsona 

horri aholkuak eman ahal izateko.  

Oharra: profesional parasanitarioek, osasun-arlokoak izan gabe, lan paralelo bat 
egiten dute eta osasuna sustatzen dute; esaterako, gizarte-langileak eta 
hezitzaileak. 
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5.1. Irud. Medikuaren gorputz-jarrerak eta begiradak pazienteari adierazten dio arretaz 
entzuten ari zaiola. 

5.2.1.2. Eskolak ematea 

Irakaskuntza formalean metodo ohikoena da. Hezitzaileak ahalbidetzen duen 
parte-hartze neurriaren arabera, norabide bakarrekoa edo bikoa izaten da. 
Hainbat programa erabiliz, ordenagailuko pantaila horman proiektatuz osatzen 

da.  

Desabantaila nagusia hartzailearen pasibotasuna da; izan ere, gaiak ez badu 
haren interesa erakartzen, informazioa jasotzera mugatzen da. Horretaz gain, 
egiaztatuta dago pertsonen arreta-gaitasuna denboran zehar oso mugatua dela. 
Klaseak eraginkorra izateko, hizlariak laburra eta atsegina izan behar du; 
naturaltasunez hitz egin behar du, eta parte-hartzea eta elkarrizketa bultzatu 
behar ditu. Garrantzitsua da jorratzen ari den gaiaren inguruan entzuleek duten 
ezagutza-maila jakitea. 

 

5.2. Irud. Klasean ematen diren azalpenek laburrak izan behar dute, eta ikasleen parte-hartzea 

bultzatu behar dute. 
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5.2.1.3. Mintzaldia 

Osasun-hezkuntzan gehien erabiltzen den metodo zuzena da. Klase magistralak 

edo hitzaldiak baino formaltasun gutxiago du, eta entzuleentzat gertukoagoa da.  

Oro har, pertsona gutxik osatzen duten talde bati ematen zaio mintzaldia. 
Ohikoa izaten da talde hori (eskolako gurasoen taldea, erretiratuen taldea eta 
abar) aldizka biltzea denentzako interesgarria den gai baten inguruko azalpenak 
aditu bati entzuteko.    

Garrantzitsua da hitzaldirako gelak baldintza egokiak betetzea: ez egotea ez 
bero ez hotz, aulkiak erosoak izatea eta kanpoko zaratarik ez entzutea, besteak 

beste. Beharrezkoa bada, mikrofonoa erabili behar da.  

Hitzaldia ondo ateratzeko, prestatu eta egituratu egin behar da. Ezin da 
inprobisaziorik egin. Hizkuntzak erraza izan behar du eta entzuleei egokitua 

egon behar du.  

Normalean, eskarmentua duen hizlariak ez du irakurtzen, hitz egiten du eta 
naturaltasunez portatzen da, konbentzitzen duen estilo zintzoa erabiliz. Hizlariak, 
aditua izateaz gain, bihotzetik eta gogo handiz hitz egiten badu, arrakasta 
ziurtatuta egoten da.  

Azalpenen ondoren, galde-erantzunetarako denbora utzi behar da. Zailena 
lehenengo galdera egitea izaten denez, interesgarria izan daiteke aurrez taldeko 
liderrarekin hitz egitea norbaitek hori egin dezan. Oro har, horren ondoren 
jendea parte-hartzera animatzen da.  

5.2.1.4. Taldeko eztabaidak edo mintegiak 

Metodo hau ohikoa da osasun-hezkuntzan, norbanakoaren jarrerak eta ohiturak 

aldatzeko metodo eraginkorrena delako. 

Gizatalde baten barruan hainbat talde txiki egiten dira, eta partaideek aurrez 
mahaigaineratu den arazo baten inguruan eztabaidatzen dute. Liskarrak 
saihesteko eta pertsona batzuk bakarrik nabarmendu ez daitezen, moderatzaile 
bat edo koordinatzaile bat egotea beharrezkoa da. 

Taldeko koordinatzaileak eginkizun hauek bete behar ditu: 

- Hizketaldien txandari hasiera eman. 
- Etenaldiak eta geldiuneak egin. 
- Hainbat gauza azpimarratu. 
- Galderak egin. 
- Partaide guztien bidezko parte-hartzea sustatu. 
- Eztabaidagairen bat argi gelditu ez bada, berriro galdetu. 
- Eztabaida ahulduz gero, piztu. 
- Eztabaida bide onetik doan balioetsi eta beharrezkoa bada, 

bideratu. 

- Gatazkak eta liskarrak konpondu. 
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Idazkari-lanak egiteko beste norbait behar izaten da, esaten denari buruzko 

oharrak idazteko edo grabatzeko, denborarekin hitzak haizeak eraman ez ditzan.  

5.2.1.5. Osasun-hezkuntzako tailerra 

Pertsonei osasunaren alde jarduteko gaitasunak eta trebetasunak garatzen 
laguntzen dien tresna da. Oro har, hainbat pertsonak osatzen dituzten taldeekin 

egiten dira tailerrak. 

 

 

5.3. Irud. Larrialdietako eta lehen sorospenetako tailerra.  

 

Asko dira osasuna sustatuz egiten diren ikaskuntza- eta trebakuntza-saioak. 
Hauek dira adibideetako batzuk: 

- Erditzea prestatzeko, haurdun dauden emakumeentzat antolatzen 
diren saioak.  
- Mendekotasunak dituzten pertsonen familiartekoekin egiten diren 
aldizkako bilerak. 
- Hainbat teknika eta prozedura erakusteko antolatzen diren tailer 
praktikoak: hezitzaileak azalpenak ematen ditu, eta, ondoren, taldeko 
partaideek hainbat kasuren aurrean zer egin praktikatzen dute, esaterako, 
nola jokatu istripu bateko biktimekin.  

5.2.1.6. Azokak eta erakusketak 

Azoka edo erakusketa oso leku aproposa da liburuak banatzeko eta opari 
moduan eranskailuak, txapelak, globoak, etab, jendeak arreta handiz begiratzen 

baititu standak.   

Azoketan, beste hainbat ekintza ere gauzatu daitezke: dastatzeko jakiak eskaini, 
kartelak zintzilikatu, publikoarekin hitz egin, elkarrizketak egin, etab. Nahi adina 

ikus-entzunezko erabil daitezke, filmak eta hitzaldiak, kasu.  

Erakusketa batek lekua eskatzen du eta hormak edo beira-arasak egon behar 
dira gauzak erakutsi ahal izateko. Kartelak ere behar izaten dira bisitariak 

bideratzeko. 
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Azken batean, metodo guztien bilduma da, zuzenena eta zeharkakoena, eta 

horri etekina atera behar zaio. 

5.2.2. Zeharkako metodoak  

Zeharkako metodoek ez dute ahalbidetzen informazioaren feedbacka, hau da, bi 

aldeen artean informazioaren trukerik ez da gertatzen: mezua bidaltzen da, 

baina ez da bere jatorrira itzultzen. Hori dela eta, zailagoa da metodo horiek 

ebaluatzea. Mezuak errazak izan behar dira mundu guztiak uler ditzan; izan ere, 

zeharkako metodoek askoz ere hedatze handiagoa dute metodo zuzenek baino 

eta pertsona askorengana iristen dira.  

Baliagarriak dira informatzeko, ezagutza-maila hobetzeko, jarrerak indartzeko 

eta jendea sentsibilizatzeko. Metodo zuzenek baino eraginkortasun txikiagoa 

dute.  

Biztanleriarengan jarrera-aldaketa lortzea, ordea, ez da gauza erraza, pazientzia 

eta iraunkortasuna behar dira, eta, oro har, hainbat ekimen gauzatu behar 

izaten dira eta metodo desberdinak nahasi. 

Hedabideek, gutxinaka, kontzientzia soziala sortzen dute, eta horrek 

gizabanakoak aldaketak gauzatzera bultzatzen ditu. Baina inork ez du jakiten 

zenbat kanpaina egin beharko diren aurreikusitako emaitzak lortzeko. 

Pazientzia- eta denbora-kontua izaten da, baina, azkenean, dena iristen da. 

Adibide garbia erretzaileak dira: alde guztietatik mezuak eta aholkuak jasotzen 

dituzte erretzeari uzteko, baina asko kostatzen zaie erabakia hartzea. Hala ere, 

egun, gero eta gehiago dira erretzeari uzten diotenak. Batzuek azkar egiten 

dute, baina beste batzuek, aldiz, urteak behar izaten dituzte erretzeari uzteko.  

5.2.2.1. Ikusizko baliabideak 

5.2.2.1. 1. Kartelak 

Kartelak asko erabiltzen dira haien ikusgarritasunagatik; jendea erakartzen dute 

eta urrutira ikus daitezke. Lehen begiratu batean atentzioa emateko diseinatuta 

daude. 

Kartelak toki askotan banatu daitezke hormetan poster moduan itsatsiz. Hainbat 

neurritakoak izan daitezke; zenbat eta handiagoak izan, orduan eta eragin 

handiagoa izaten dute. Dena den, batzuetan, nahiz eta kartela oso ondo egina 

egon, urrutitik ulergaitza da. Akats hori konpontzeko, ezinbestekoa da irudia 

oso sinplea eta  tamaina handikoa izatea. 

Karteletan, eslogan bat egoten da, hau da, irudiari laguntzeko eta transmititu 
nahi den mezua indartzeko idazten den esaldi motza, argia eta irmoa. Haren 
helburu nagusia da zirrara sorraraztea, mezua gogoraraztea eta hura 
irakurritakoan zerbaitekin lotzea. Esloganak ahalik eta sinpleena izan behar du, 
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motza eta erraz ulertzen dena. Irudiaren modura, kartel barruan ondo ikusten 

den tokian kokatu behar da. 

Bassat diseinatzailearen arabera, hauek dira esloganak izan behar dituen 

ezaugarriak: 

- motza eta gogoratzeko modukoa 
- bikaina 
- sinplea eta bakarra 
- txundigarria 
- sinesgarria 
- esanahitsua 

 

 

5.4. Irud. Esloganak sinplea izan behar du. 

5.2.2.1. 2. Kanpoko euskarriak 

Kanpoan ipintzen diren euskarriak dira: muralak, errepideetako iragarkiak, 
panelak, autobusen atzealdeak edo alboak, banderatxoak, mupiak eta abar. 
Osasun-hezkuntzan ez dira askotan erabiltzen.  

Desabantaila dute garestiak direla. Abantaila, berriz, neurri handia dutela eta 
toki estrategikoetan ipintzen direla. Jende asko ibiltzen den tokietan ipintzen 
direnez, zirrara eragin behar dute, kartelek eragiten duten moduan. 
Informatzeko, ordea, ez dute balio, inork ez baititu irakurtzen; jendeak, 
pasaeran, begiratu bakarrik egiten ditu. Ikustearen poderioz memorian iltzatuta 

geratzen direnez, irudi handi batekin eta eslogan batekin nahikoa izaten da. 
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5.5. Irud. Gazteei zuzendutako eslogana. 

 

5.2.2.1. 3. Liburuxkak, diptikoak eta triptikoak 

Osasun-hezkuntzan asko erabiltzen den formatua da xumetasuna eta 

eskuragarritasuna direla eta.  

Funtzioa, nagusiki, informatzea da. Hainbat egoeratan erabiltzen dira, besteak 

beste: 

- Paziente kronikoei mesedegarriak zaizkien aholkuak eta 
gidalerroak emateko. 
- Ospitaleko alta ematen zaien pazienteei jarraibideak emateko.  
- Gaixotasunen bat duten gaixoen familiartekoak gidatzeko, besteak 
beste, alzheimerra dutenak. 
- Txertaketari buruzko informazioa zabaltzeko. 

- Laneko arriskuei buruz informatzeko. 

Osasun-hezkuntzako hainbat liburuxka mota daude: orri batzuetako 

koadernotxoak eta bi edo hiru orrikoak (diptikoak eta triptikoak). 

Oso baliagarriak dira dibulgazio-hitzaldi baten, mintzaldi baten edo elkarrizketa 
baten ondoren, entzulea esku-hutsik joan ez dadin eta ikasitakoa etxean  

berrikus dezan.   

Hizkuntza garbian idatzita egon behar dute eta tipografiak ez du oso txikia izan 
behar, batez ere, adineko pertsonei zuzenduta badago. Irakurketa errazteko, 
testuan tarteak egon behar dute. 
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5.6. Irud. Triptikoa hirutan tolesten den orria da, beraz, informazioa sei zatitan banatu daiteke. 

 

Kanpainak egiten diru asko gastatzen denez, liburuxkak egoki banatu behar dira, 
kanpaina alferrik gal ez dadin; ez dira itsu-itsuan banatu behar, eraginkorrak 

diren tokietan baizik.  

Hainbat ekimen bultzatzeko (odola eta organoak ematea, esaterako), flyerrak, 
txartelak eta eranskailuak diseina daitezke eta ondoren jendeari banatu. 
Flyerrak paperezko formatua du, liburuxka baino txikiagoa da, baina txartela 
baino handiagoa: jardunaldien berri emateko edota kanpaina jakinetarako 
erabiltzen da. 

5.2.2.1. 4. Gidak eta agerkariak 

Liburuxken oso antzekoak dira, baina orri gehiago dituzte. 

Diseinua erakargarria izatea garrantzitsua da, baita irudiek kolore ikusgarriak 
izatea ere, batez ere umeei eta gazteei zuzenduta baldin badaude. Irudiek poza 

transmititu behar dute eta ez tristura edo kezka. 

Oro har, doakoak izaten dira eta erakunde publikoek zein pribatuek babesten 
dituzte. Era askotakoak egiten dira, besteak beste, diabetikoentzat, gaixo 
ostomizatuentzat eta haurdun dauden emakumeentzat.  

5.2.2.1.5. Prentsa, aldizkariak, liburuak, blogak eta webguneak 

Biztanleriak osasunarekiko duen interesa dela eta, osasuna hizpide bihurtu da 

bai modu digitalean, bai paperekoan. 

Gaur egun, osasun-aldizkari asko eta osasun-arloko hainbat berri formatu 

digitalean kaleratzen dira. Hona hemen horietako batzuk: 
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http://www.dsalud.com/ 

https://www.grupocomunicar.com/index.php?coleccion=aulac 

http://www.edex.es/ 

http://www.mapama.gob.es/es/ 

https://www.bayer.es/ 

5.2.2.1. 6. Hainbat programa erabiliz egiten diren aurkezpenak 

Egun, informazioa modu errazean eskematizatu daiteke informatikak eskaintzen 

dituen hainbat programa erabiliz, hala nola PowerPoint edo Prezi programak: 

errazak dira eta sarean haiek erabiltzen ikasteko tutorialak daude. Oro har, 

horman edo panelean proiektatzen diren diapositibak egiteko balio dute. 

Diapositibetan erabiltzen den hizki motaren eta tamainaren arabera, hartzaileak 

ideien hierarkia eta antolamendua garbi ikus dezake. Horretaz gain, testuak 

irudiz hornitu daitezke eta grafikoak erabil daitezke, besteak beste. 

5.2.2.1. 7. Jokoak 

Antzara-jokoaren moduko jokoak edo Trivial estiloko galdera-erantzunen jokoak, 

besteak beste, erabil daitezke osasun-arloko informazioa helarazteko eta 

ohitura osasungarriak sustatzeko. 

5.2.2.2. Entzunezko baliabideak 

5.2.2.2.1. Irratia 

Osasunaren inguruko informazioa zabaltzeko, oso bide aproposa da. Zeharkako 
metodoa bada ere, askotan, mikrofonoa entzuleen deietara irekita egoten denez, 

jendeak parte hartzen du, eta, hortaz, oso eraginkorra da.  

5.2.2.2.2. Haurrentzako abestiak 

Umeek abestiak gustuko dituztenez, osasun-hezkuntzako tresna baliagarriak 

izaten dira. Kanten eraginkortasuna dela eta, etxean zein eskolan erabiltzea 

gomendatzen da. Umeengan ohitura osasungarriak sustatzeko (kirola egitea, 

elikadura egokia izatea, eskuak eta hortzak modu egokian garbitzea…) hainbat 

kanta sortu dira. Interneten bertan aurki ditzakegu haietako batzuk. 

5.2.2.3. Ikus-entzunezko baliabideak 

5.2.2.3.1. Zinema eta bideoa 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan egiten diren osasun-hezkuntzako kanpainetan 
zinema da asko erabiltzen den tresna. Horregatik, aukera originala izan daiteke 

film labur bat grabatzeko gidoi bat sortzea edo antzezlan baterako testua egitea. 

 

http://www.dsalud.com/
https://www.grupocomunicar.com/index.php?coleccion=aulac
http://www.edex.es/
http://www.mapama.gob.es/es/
https://www.bayer.es/


67 
 

5.2.2.3.2. Telebista 

Ikus-entzunezko baliabideen artean telebista errege izanik ere, oso garestia da; 

hortaz, kanpaina instituzionaletan bakarrik erabiltzen da. 

5.2.2.3.3. Web orrialdeak eta bideokonferentziak 

Egun, erakunde publikoek, lantoki pribatuek eta partikularrek asko erabiltzen 
duten baliabidea da. Interneten osasun-arloko informazio ugari dago, alabaina, 
askotan, iturrien fidagarritasuna zalantzazkoa izaten da.   

 

5.3. PROIEKTU HEZITZAILEAREN EBALUAZIOA 

Osasun-hezkuntzako eta -sustapeneko edozein programa ebaluatu egin behar 
da gauzatu bitartean, eta baita bukatzen denean ere. Programa hori nola 

gauzatzen ari den eta nola hobetu daitekeen etengabe galdetu behar da. 

Denbora luzean, ebaluazioa gauzatutako ekintzen eraginkortasunaren balorazio 
soil bat besterik ez zen izan. Emaitzen arabera, ondorioak ateratzen ziren, eta, 

kanpaina edo programa berrietarako hobekuntza-proposamenak egiten ziren. 

Egun, osasun-proiektuen ebaluazioari beste orientabide bat ematen zaio eta  
emaitzak soilik baloratu ordez, prozesu osoaren kalitatea ebaluatzen da; hau da, 

kalitatearen ebaluazioak eraginkortasunaren ebaluazioa ordezkatu du. 

Eraginkortasunaren ebaluazioak baieztatzen du lortutako emaitzak 

proposatutako helburuen araberakoak diren. 

Kalitatearen ebaluazioak prozesua ebaluatzen du: nola gauzatzen ari den 
eta, azken emaitzak lortu aurretik ere, prozesuaren ondorioak. Prozesua da 
kalitatearen ebaluazioaren helburu nagusia. Horrek eskatzen du ebaluazioa 
jarraitua izatea eta ez bukaeran bakarrik egiten den zerbait izatea. Baloratzen 
dena eguneroko lana da eta espero ez diren zailtasunak nola gainditzen diren. 
Programak hasieran eragiten dituen efektuak eta programa aurrera doan 
heinean lortzen diren segidako erantzunak, biak, baloratzen dira. Horrek garaiz 
erantzuteko maniobra-gaitasuna ematen du, baita, beharrezkoa bada, 
norabidea eta estrategiak aldatzekoa ere. Zerbait aldatu behar bada, ez da zain 

egon behar kanpaina berria hasi arte; abian aldatzen  da, aurrera doan heinean.   

Epe luzera, osasun-hezkuntzako programekin lortzen diren emaitzak modu 
orokorrean ebaluatu behar dira, eta hori egiteko aurretiko osasun-adierazleetan 
dauden aldaketak neurtu behar dira. Epe luzeko emaitzak lortzen diren 
bitartean, epe laburreko eta  epe ertaineko efektuak ebaluatzen dira. 

Osasun eta Kontsumo Sailaren Ministerioa Osasunaren Sustapenaren eta 
Osasun Hezkuntzaren Nazioarteko Batasuneko kidea da duela hirurogei urte. 
Orain dela hamabost bat urte, “osasunaren sustapenaren eraginkortasunaren 
ebidentzia” izeneko txostena argitaratu zuen. Txosten hori Osasunaren 
Sustapenaren eta Osasun Hezkuntzaren Nazioarteko Batasunak OMEren 
batzorde europarrarentzako egin zuen. Txosten horren helburua zen 
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osasunaren sustapenaren inguruan azken hogei urtean lortu ziren emaitzak 
ebaluatzea. Txostena bi zatitan banatuta zegoen, eta, bertan, hainbat 

akademiko ospetsuk hamabi hilabetean egin zituzten ikerketak jaso ziren.  

Batzorde horren ondoren, politika-, ekonomia-, osasun- eta gizarte-
sektoreetako adituek nazioarteko bilerak ospatu zituzten Bruselan eta Parisen. 
Aurrenengo ondorioen inguruan eztabaidatu ziren, eta osasun-sustapeneko 

estrategiek osasun publikoan zuten eraginkortasuna aztertu zuten. 

Txosten horrek balio izan zuen Europan, azken hogei urteetan, osasun-
sustapeneko estrategiek esparru guztietan eragindako ondorioak agerian 
ipintzeko. Osasunaren sustapenaren eraginkortasunaren azterketa irmoa da, eta 
gobernatzen dutenei eta erabakiak hartzen dituztenei osasunaren sustapenean 

non inbertitu behar duten argitzen die. 

Osasunaren sustapenaren ebaluazioan galdeketak, testak, eskalak, elkarrizketak 
eta ikerketa sozialeko hainbat metodo erabiltzen dira. Ikerketa-programaren 
hasieran bezala, galdeketa eta miaketa berdinak egiten jarraitu behar da 

eboluzioa eta lortzen ari diren aurrerapenak ikusteko. 

Ikusi behar da bizi-ohiturak aldatzen ari diren, arreta-zerbitzuak hobetzen eta 
ingurune fisiko eta sozialeko baldintzak hobetzen. Biztanleen portaeran eta 
motibazioan aldaketarik egon den jakin behar da. Erikortasun-tasa jaisten ari 

den eta neurri legegileak aldatzen ari diren ere ikusi behar da. 

Gauza asko egiten direnez aldi berean eta hainbat eragilerekin elkarlanean, 

proiektuaren ebaluazio jarraituan asko dira baloratu beharreko alderdiak.   

 

5.7. Irud. Egungo baliabide hezitzaile mota bat web orrialdea da.  

 

 

 



69 
 

GAKO-IDEIAK 

ESKU-HARTZE HEZIGARRIAREN FASEAK 
 

 

 

  
  

METODO ZUZENAK 
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ZEHARKAKO METODOAK 

 

 

 

 

  
  

 

  

 

  

  

 
 
 

  

 PLANGINTZA 
 GAUZATZEA 

 EBALUAZIOA 

Elkarrizketak   

Eskolak ematea 

Mintzaldiak 

Taldeko eztabaidak 

Formakuntza-tailerrak 

Erakusketak eta azokak  

 Ikusizko baliabideak: 

- Kartelak 

- Liburuxkak, diptikoak 

eta triptikoak 

- Gidak eta argitalpenak 

- Prentsa, aldizkariak, 

liburuak, blogak eta 

webguneak. 

-Hainbat programa 

erabiliz egiten diren 

aurkezpenak  

- Jokoak 

Entzunezko baliabideak: 

 - Irratia 

 - Haurrentzako abestiak 

Ikus-entzunezko baliabideak:  

- Zinema 

- Bideoa 

- Telebista 

- Web orrialdeak 

- Bideokonferentziak 
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5.4. ARIKETAK 

1. Zer motatako metodo hezitzailea da irratia? Zergatik? 

2. Zer galdetu behar da esku-hartze hezitzailea planifikatzean? 

3. Zer da anamnesia? 

4. Zer ezaugarri izan behar ditu esloganak? 

5. Zer da flyer bat?  

6. Zer ordenagailuko programa erabil daitezke diapositibak egiteko? 

7. Zer ezaugarri izan behar ditu hitzaldi batek? 

8. Egin lauko taldeak eta hasi proiektu hezitzaile bat planifikatzen. Hausnartu 
alderdi garrantzitsuenen inguruan eta idatzi plangintza-fasean egin beharreko 
galderak eta haien erantzunak. 

Behin zer egin eta nola egin erabaki duzuenean, utzi jasota planean edo 

txostenean. 

9. Inoiz ikusi al duzu telebistan bereziki gustatu zaizun osasunaren inguruko 

filmeren bat edo programaren bat? Zergatik?   

10. Hainbat medikuk diote zigarro-paketeetan idatzita dauden mezuak ez direla 
eraginkorrak. Zergatik izan daiteke? Zer egin daiteke hori hobetzeko? 

11. Esku-hartze hezitzailearen kasu praktikoa. 

Dagoeneko, esku-hartze hezitzailea planifikatu duzue. Proiektuaren xedea, 
helburuak, hartzaileak, haien ezagutza-maila eta abar jasota dituzue. Badakizue 
zer baliabide dituzuen, zer metodo hezitzaile erabiliko dituzuen, zer ordenari 

jarraituko diozuen, denbora eta lana nola banatuko duzuen eta abar.  

Hasteko, AMIA analisia egin behar duzue.  

Lehenik, zer ahulezia dituzuen ikusi behar duzue, indarguneak, mugak eta 
gainditu ezineko zailtasunak. Demagun ez duzuela kamera digitalik eta ezin 
dituzuela argazkirik atera. Edo behar duzuen informatikako programa bat 
erabiltzen ez dakizuela, edo taldeko inork ez duela jendaurrean hitz egiteko 

erraztasunik.  

Bigarrenik, kontrakoa aztertu behar duzue: indarguneak, hau da, oso ondo 
egiten dakizuena (marraztea, jendeari elkarrizketak egitea…). Beste indargunea 
izan daiteke, adibidez, taldeko norbaitek irratian edo telebistan lana egiten duen 

ezagun bat izatea.  

Jarraian, proiektuaren garapena erraztuko dizueten aukeretan pentsatu behar 
duzue. Adibidez, egun batzuk barru, azoka bat egingo da zuen herrian eta horri 
probetxua atera diezaiokezue; zubi bat dago eta denak elkarrekin bildu 

zaitezkete eta abar. 
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Ondoren, arrisku-faktoreak aztertu behar dituzue, hau da, agerikoak diren 
arazoak, esaterako, azterketa-garaia gertu egotea edo taldeko partaideren bat 

aldi batean ez egotea, besteak beste. 

Agertutako eragozpenentzako eta arazoentzako konponbideak aurkitu behar 

dituzue. 

Azkenik, plana gauzatu behar duzue: norbera dagokion lanean arituko da. 
Kanpainan erabiltzea erabaki dituzuen ekintzak eta baliabideak prestatu eta 
egin behar dituzue. Eslogana asmatu behar duzue, kartelen diseinua egin behar 
da… Behar dituzuen gauzak erosteko dirua lortu behar duzue eta norbaitek 
zerbait uztea nahi baduzue, eskaera egin behar diozue.  

Prozesuak irauten duen bitartean, egiten den guztia idazkariak egunerokoan 
jaso behar du. Sortzen diren arazoak, ematen zaizkien konponbideak eta 

taldeari bururatzen zaizkion ideia berriak ere jaso behar ditu. 

Koordinatzaileak taldea aldian behin bildu behar du planaren eboluzioaz eta 
garapenaz hitz egiteko. Bileretan, kanpainaren lehen eraginak ere ebaluatu 
behar dira.  
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6. UNITATE DIDAKTIKOA 

OSASUN-SUSTAPENEKO KANPAINA 

 

 

 

Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena izeneko ikasgaiaren azken xedea 
da osasunaren alorrean osasun-arloko teknikariak trebatzea. Horri esker, 
biztanleriari zuzenduta dauden osasun-arloko heziketa-kanpainetan eta esku-
hartzeetan lagundu ahal izango dute, betiere, osasunaren sustapena garatzeko 

asmoarekin.  

Unitate honetan, osasunaren aldeko esku-hartze hezitzaileko programa bat 

gauzatzeko eman behar diren pausoak berrikusiko dira. 

Unitatearen bukaeran gida lagungarri bat dago eskema gisa. 

Helburua heziketa-kanpaina bat gauzatzea denez, lehenik, proiektua aukeratu 
behar da. Ez du axolarik proiektua handia edo txikia den, baina ez da 
nolanahiko lana egin behar; jakin-mina izan behar da, eta, ondoren, lan hori 

ezagutzera eman behar da. 

 

6.1. Irud. Osasun-hezkuntzako kanpaina zabaldu egin behar da lortu nahi den eragina izan 

dezan.  
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6.1. KANPAINA HEZITZAILEA GAUZATZEA 

Kanpaina hezitzailea bi fasetan banatzen da: 

- ikerketa-fasea 

- esku-hartze hezitzailearen fasea 

Bi faseekin plangintzari, gauzatzeari eta ebaluazioari dagozkion urratsak egin 
behar dira.  

6.1.1. Ikerketa-fasea 

Osasun-arazo bati heldu nahi bazaio osasun-hezkuntzako teknikak erabiliz, 
ikerketa-fasea egotea nahitaezkoa da. Arazo jakin bat konpondu nahi bada, 
lehenik, hura ondo ezagutzeko ikertu egin behar da. Hori egiteko urrats batzuei 

jarraitu behar zaie. 

6.1.1.1. Taldea eratzea 

Ezer egin aurretik, esku artean dagoen proiektua gauzatu ahal izateko talde bat 
eratu eta antolatu behar da. Egokia da taldea bost bat kidez osatuta egotea. 
Hobe da ezaugarri desberdinak dituzten pertsonak izatea, hartara, egin behar 
dituzten lanetan elkarren osagarri izan daitezke. Taldea eratu aurretik, hainbat 
soziograma egitea gomendatzen da. Koordinatzaile edo arduradun batek egon 
behar du, eta baita idazkari batek ere. Denbora antolatu egin behar da, bileren 
maiztasuna ezarriaz. Nahi izanez gero, betebeharrak eta eskubideak jasotzen 
dituen arautegi bat ere sor daiteke. Asmo handiko proiektua bada, bi edo hiru 
talde elkar daitezke lanak banatzeko. 

 

 

6.2. Irud. Talde-lana ezinbestekoa da osasun-hezkuntzan. 

6.1.1.2. Osasun-arazoa aukeratzea eta kanpainaren mintzagaia adieraztea 

Gogoan izan behar da prozesua osasun-arazo baten ikerketarekin hasten dela. 
Horretarako, lehenik, inguruan dauden arazoak aztertu egin behar dira eta 
osasun-arlokoak ez direnak baztertu egin behar dira. Ondoren, taldeak esku-
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hartze hezitzaileko proiektu bat gauzatzeko egokiena den osasun-arazoa 
aukeratu behar du, taldeak dituen baliabideen eta gaitasunen arabera. Egun, 
dauden osasun-arazoen berri izateko hainbat estrategia erabil daitezke: ideien 
ekaitza, adituei elkarrizketak, osasun-aldizkarietako informazioa eta espezialistei 
bisitak, besteak beste. Internet ere tresna baliagarria da landu nahi den arazoa 
aukeratzen laguntzeko: hemeroteketan dauden osasun-publikoko artikuluetatik 
ideia asko lor daitezke. Zerrenda bat egin daiteke eta, ondoren, aukeraketa egin 
daiteke. 

Hona hemen Interneten aurki ditzakegun artikuluetako batzuk: 

- Tabakoak familien pobrezia-maila igotzen du. 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,490611,00.html 

Tabakorik gabeko Munduko Eguna dela eta, OMEk ohartarazten du 
erretzaileen % 84 herrialde txiroetan bizi dela, tabakoa eta 

pobrezia sorgin-gurpila bilakatzen direlarik. 

- Aurki, osasun-arloak gazteei zuzendutako kanpaina 
egingo du gidatu behar dutenean alkoholik ez dutela edan 
behar gogorarazteko. 

http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=34652 

- 14 eta 16 urte bitarteko gazteen artean alkoholaren 

kontsumoa bikoiztu egiten da gauerditik aurrera. 

Jano On-line y agencias14-2-2002 

- Espainian, alkoholaren kontsumoa igo egin da neska 

nerabeen artean. 

Jano On-line y agencias, 17-4-2001 

- OMEren arabera, europar gazteen artean gertatzen diren 
lau heriotzetatik batek alkoholarekin zerikusia du. 

Jano On-line y agencias, 19-2-2001 

- Asmaren inguruko heziketa gehiago eta haren aurkako 

terapia samurragoak behar dira. 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,402144,00.html 

- Anorexiaren eta bulimiaren arrisku-faktoreak azaltzen 

dituzte. 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,236951,00.html 
 

- Biztanleriak gehien eskatzen duen informazioa elikagaien 

alergiei buruzkoa da. 

 http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=25014 

http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,490611,00.html
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/press.plantilla?ident=34652
http://www.diariomedico.com/edicion/noticia/0,2458,402144,00.html
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Unitate didaktiko hau garatzeko oso hedatuta dagoen osasun-arazo bat 
aukeratu da: alkoholaren kontsumoa nerabeen artean eta horren 

ondorioak. 

 

 

6.3. Irud. Trafiko Zuzendaritzako Segurtasun Sailak eginiko kanpaina. 

 

6.1.1.3. Informazio- eta dokumentu-iturriak bilatzea 

Aukeratu den gaia mugatu eta bideratu ahal izateko, ezinbestekoa da 
informazioa batzea. Horretarako, hainbat ikuspuntu ematen dituzten informazio-
iturriak aurkitu behar dira. Liburu, aldizkari eta egunkarietan informazio ugari 
eta fidagarria aurki daiteke. Internet ere tresna baliagarria da osasun-arloko 
informazioa bilatzeko; alabaina, askotan, iturrien fidagarritasuna zalantzazkoa 

izaten da. 

Aukeratu den adibideari jarraituz, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun 
Ministerioaren web orrialdean, drogei buruzko plan nazionalaren barruan, 14 
eta 18 urte bitarteko Bigarren Hezkuntzako ikasleei bi urtean behin egiten zaien 
inkestaren emaitzak aditzera ematen dira. Nerabeen artean, drogen kontsumoa 
nolakoa den ikus daiteke xehetasun handiz, eta, bi urtean behin egiten den 

inkesta denez, joera ere ikus daiteke. 

Inkesta horrek bi helburu nagusi ditu: 

Batetik, drogen kontsumoaren egoera eta joera ezagutzea, baita drogen 

kontsumoari lotutako alderdiak ikustea ere, eta Bigarren Hezkuntzako 14 eta 18 

urte bitarteko ikasleek hainbat drogen inguruan (alkohola, tabakoa, kanabisa, 

kokaina, estasia…) duten iritzia eta jarrera jakitea. Bestetik, kontsumoa eta hari 

lotutako arazoak gutxitzeko egiten diren esku-hartzeen garapena eta ebaluazioa 

bideratzea. 
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Web orrialdean agertzen diren azken datuak 2014. urtekoak dira. Galdeketa 

37.486 ikasleri egin zitzaien. Lortutako emaitzek drogen kontsumoaren jaitsiera 

erakutsi zuten. Oro har, mutilek neskek baino legez kontrako droga gehiago 

kontsumitzen zituzten. Neskek, berriz, mutilek baino tabako, alkohol eta 

lasaigarri gehiago kontsumitzen zituzten, droga legalak, alegia. Azken urtean, 

285.700 ikasle hasi ziren alkohola kontsumitzen: haietatik 131.100 mutilak ziren 

eta 154.600 neskak. 

 

 

6.4. Irud. Botiloia aisialdiko jarduera arriskutsua da.  

 

6.1.1.4. Hipotesia eratzea eta ikerketa antolatzea 

Landa-lana egin aurretik, hasierako plangintza egin behar da eta galdera hauei 

erantzun behar zaie: 

Zein da hipotesia? 

Zer eragin dauka gizartean? 

Garrantzi handiko arazoa al da? 

Zer gizatalderi eragiten dio? 

Arazoa nola ikertu behar da? 

Arazoak zer nolako zailtasuna dauka? 

Zer informazio-iturri erabiliko dira? 

Informazioa lortzeko zer metodo erabiliko da: galdeketa, elkarrizketa edo 

zuzeneko behaketa? 

Nola banatuko da lana? 
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Kanpo-laguntzarik beharko al da? 

Zer baliabide daude? 

Epe luzeko eta epe laburreko zer helburu daude ezarriak? 

Zer lehentasun daude? 

Zer irizpide erabiliko dira proiektua arrakastatsua izaten ari ote den jakiteko? 

Noiz ebaluatuko da? 

Lehenengo galderari erantzuteko, hau da, hipotesiari buruzkoa, arazoa zehaztu 

behar da. Lehen esan den moduan, unitate honetan lantzea erabaki den arazoa 

hau da: gazteek alkohola kontsumitzeak eragiten dituen ondorioak. Arazo hori 

hobeto zehaztu daiteke edo horrela utz daiteke. Nahi izanez gero, beste 

enuntziatu batzuk asma daitezke: nerabea noiz hasten den alkohola edaten, 

esaterako. Nerabeei eta gazteei eragiten dien arazoa denez, gizartean inpaktu 

handia sortzen du.  

Bestalde, aipatu beharra dago alkoholaren kontsumoa egungo gizartean 

errotuta dagoen ohitura bat dela. Hori dela eta, arazo larria bihurtu da, batez 

ere, epe luzera begira aurreikusten den alkoholiko kronikoen kopuruagatik. 

Informazio-iturri hauek, besteak beste, eman diezagukete alkoholaren 

kontsumoari buruzko informazio baliagarria: Trafiko Zuzendaritzako Segurtasun 

Saila, Alkoholiko Anonimoen Elkartea, hainbat egunkaritako hemerotekak, 

Lehen Mailako Arretako kontsultak, tabernarien elkarteak, botiloiak eragiten 

dieten bizilagunen elkarteak, Osasun Inkesta Nazionala, larrialdietako zerbitzuak 

eta Gazteria Saila. Aurrez-aurreko arretaguneak direnez, hitzordua eskatzea 

komeni izaten da. Hori egiterakoan, garrantzitsua da nork bere burua teknikari 

gisa aurkeztea eta proiektuaren xedea azaltzea bisita egunean ahalik eta 

informazio zehatzena lortzeko. Bisita egunerako, berriz, galdera guztiak ondo 

prestatuta eraman behar dira eta lasai entzuteko jarrera eduki behar da, hori 

baita informazio xehea lortzeko bidea. 

6.1.1.5. Proposaturiko hipotesia egiaztatzeko landa-lana egitea 

Ikerketa zer gizatalderi zuzenduko zaion jakitea lortu da, baita haren neurria eta 

kokapen geografikoa ere. Orain, aldagai sozioekonomikoak eta kulturalak 

gehiago ikertu behar dira, ingurunearen ezaugarriekin batera. Horretarako, 

barne-behaketa egin daiteke, botiloian bertan parte hartuaz, adibidez; beste 

aukera bat kanpotik begira egotea izango litzateke. 

Ikerketa-lanean lagungarri izango den edozein tresna erabiltzeko unea da: 

ohar-liburua, galdetegia, argazki-kamera, grabagailua… Garrantzi handia du 

tokiak bisitatu eta bertakoekin hitz egiteak, gertutasunetik lortutako informazioa 
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bibliografian jasoa izan dena baino aberatsagoa izango baita beti, ñabarduraz 

josia, eta ikerketa behar bezala bideratuko baitu. 

Arreta botiloian jartzen bada, pertsona askori galdetu behar zaie ahalik eta datu 

gehien biltzeko: botiloia egiten den tokitik gertu bizi diren auzotarrei, saltokiak 

dituzten pertsonei, osasun-larrialdietako langileei, botiloian parte hartzen duten 

gazteei, botiloia egiten ez duten gazteei eta abar. Galderak ikastetxeetan, 

kiroldegietan edo kalean bertan egin daitezke. Haiek egiteko erabiliko den 

laginean, arazoak eragiten dien gizatalde guztiek ordezkatuta egon behar dute. 

Galderak hauek izan daitezke, besteak beste: 

- Zer adinekin hasten diren alkohola kontsumitzen. 

- Taldean zenbat lagun diren. 

- Taldekideek elkarrekin zer nolako harremana duten. 

- Ikasleen kasuan,  zer ikasten ari diren. 

- Eskolan zer nolako emaitzak lortzen dituzten . 

- Ikasleak ez diren kasuetan, zertan pasatzen duten eguna. 

- Gurasoek alkohola kontsumitzeko zer ohitura duten.  

- Zer zaletasun dituzten. 

- Tabakoa edo porroak erretzen dituzten. 

- Intoxikazio etilikoaren arriskua ezagutzen duten.  

- Ba ote dakiten alkoholismo kronikoa zer den. 

- Zergatik egiten duten botiloia. 

- Astean zenbatetan mozkortzen diren. 

 

 
 

6.5. Irud. Landa-lana egitea eta jendearekin harremana izatea ezinbestekoa da gizarte-

ikerketa egin nahi bada.  
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6.1.1.6. Lortutako datuak antolatzea eta aztertzea 

Landa-lanaren ondoren, informazioa bildu eta antolatu egin behar da. 

Informazioa txukun edukitzeko, tauletan multzokatzea gomendatzen da, baita 

datu-baseak kudeatzeko sistema sortzea ere. Horrela, datuekin lan egitea askoz 

errazagoa izango da: eragiketa estatistikoak egitea, adierazleak eta tasak 

kalkulatzea eta abar. 

Unitate didaktiko honetako adibideari jarraituz, hainbat adierazle kalkula 

daitezke, esaterako: 

- Eremu berean botiloia egiten duten talde-kopurua. 

- Talde bakoitzeko parte-hartzaileen kopurua. 

- Botiloiaren maiztasuna. 

- Parte-hartzaileen batezbesteko adina. 

- Talde bakoitzeko kirolari-kopurua. 

- Etxera iristen diren ordua. 

- Gazte bakoitzak duen asteroko alkohol-kontsumoaren tasa. 

- Adinaren araberako asteroko alkohol-kontsumoaren tasa. 

- Sexuaren araberako asteroko alkohol-kontsumoaren tasa. 

- Taldeko mozkortze-tasa. 

- Liskarren ehunekoa. 

- Alkoholaren eraginez, larrialdietara joaten diren gazteen kopurua. 

- Trafiko-istripuen ehunekoa. 

6.1.1.7. Txostena egitea eta hedatzea 

Osasun-arazoaren maiztasunaren eta banaketaren balorazioa eta zenbatespena 

egin da, arazoaren arrazoi posibleen ondorioak atera dira eta arazoaren 

sorrerari eta eusteari eragiten dioten aldagaiak identifikatu dira. Horren ondoren, 

emaitzak txosten batean, modu grafikoan, aurkeztu behar dira. Alkohol-

kontsumoak eragiten dituen kalteak idatziz utzi behar dira, osasunari eragiten 

diotenak bereziki nabarmenduz. 

Txostenak argia eta erraz interpretatu daitekeena izan behar du; laburra eta 

zehatza izan behar du, baina baita xehea ere. Tipografia, marjinak, lerro-artea 

eta paragrafoen arteko tarteak irakasleak irakatsitakoaren araberakoak izango 

dira. Ezin da bukatutzat eman esku-hartze hezitzailearen programazioa bertan 

jaso arte. Orduan egingo da behin betiko koadernatzea.  

Ondoren, komeni da kanpainaren oroitza egitea bildutako dokumentu, 

ebaluazioen emaitza eta suertatutako zailtasun eta gainerako emaitzekin. 
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6.1.1.8. Ikerketaren emaitzak ebaluatzea 

Plangintza hasten denetik, ebaluazioa modu jarraituan egin behar da. Hori 

egiteko, metodologia eta ordena bati jarraitu behar zaio. Ebaluazioen 

maiztasuna ezarri behar da, baita erabiliko den metodoa ere. Ebaluazioa modu 

askotara egin daiteke: aukeretako bat da ematen diren pauso guztiak 

errepasatzen dituen galdera-sorta bati erantzutea; izan ere, urrats batean 

akatsen bat egoteak ikerketaren ondorengo fase guztiei eragin diezaieke.  

6.1.2. Esku-hartze hezitzailearen fasea 

Osasun-arazoa zorroztasunez aztertu da, haren garrantzia ikusi da, gizatalde 

jakin batengan eragiten dituen edo eragin ditzakeen kalteak baloratu dira eta 

datu guztiak txosten batean jaso dira. Horren ondoren, esku-hartze hezitzaileko 

proiektuarekin hasi behar da.   

Ziurrenik, hainbat pertsonaren laguntza beharko da, baita diru-laguntza ere. 

Esku-hartze hezitzailearen lehen urratsa plangintza denez, hasteko, hainbat 

galderari erantzun behar zaio, besteak beste: 

- Zenbat pertsonari helarazi nahi zaie mezua? 

- Kanpaina eraginkorra izan dadin, zenbat iraungo duela 

aurreikusten da ? 

- Non egongo dira hezitzaileak? 

- Zer baliabide erabiliko dira? 

- Zein izango da kanpainaren goiburua? 

- Zenbateko aurrekontua aurreikusten da? 

- Diru-laguntzarik edo babeslerik behar al da? 

- Nori eskatuko zaio diru-laguntza? 

- Zer jarraipen egingo da kanpainaren eragina baloratzeko? 

 

Oso interesgarria izaten da hainbat baliabide eta euskarri erabiltzea; denak 

batera zein bata bestearen atzetik erabil daitezke. Ahalik eta pertsona 

gehienengana iritsiko den kanpaina deigarria sortu behar denez, ideien ekaitza 

egitea ezinbestekoa da. Norbera barregarri geratzeko beldurra alde batera utzi 

behar da, eta irudimena erabili behar da. Sortzen diren ideia guztiak idatziz 

jasoko dira, bat bera ere baztertu gabe. Taldean hainbat partaide direnez, ideia 

ugari sor daitezke, besteak beste: 

 

- Data jakinetan, globoak, liburuxkak, galdetegiak eta abar 

banatzeko standak ipintzea. 

- Aldizkari edo agerkari bat sortzea eta hainbat tokitan banatzea. 
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- Kirol-ekitaldi bat antolatzea (lasterketa, futbol-partida…..), eta 

parte-hartzaileei kanpainaren mezua idatzita duten petoak 

banatzea. 

- Web orrialde bat sortzea. 

- Mozorroak sortzea kanpainaren goiburuarekin, eta hura jantzita 

liburuxkak banatzea.  

- Alkoholik gabeko edariak dastatzeko lehiaketa antolatzea. 

Babesleak, besteak beste, udala, lantegiak, saltokiak eta ikastetxeak izan 

daitezke. Beste aukera bat da parte-hartzaileek edarien osagaiak 

eramatea. 

- Tonbola bat antolatzea botiloiaren ordu berean. Helburua da 

alkoholimetroari putz egiteko prest dauden gazteen artean (kanpainari 

babesa adierazten dutelarik), hainbat opari zozkatzea.  

 

 

6.6. Irud. OMEren tabakoaren aurkako prebentzio-kanpaina. 

 

Behin ideien ekaitza amaitu denean, jasotako proposamenak txukundu 

eta sailkatu egin behar dira.  

Jarduerak lantzeko hainbat modu daude: esaterako, jarduera jakin bat 

toki jakin batean bakarrik gauzatu daiteke, edo hainbat tokitan gauzatu 

daiteke. Batzuetan, horretarako ez da laguntzarik beharko, baina beste 

batzuetan, aldiz, hainbat pertsonaren laguntza beharko da. Adibidez, 

edarien dastatze-lehiaketa egiteko hainbat modu daude: zenbait 

ikastetxetan egin daiteke irakasleen laguntzarekin, pabiloi batean egin 

daiteke udalaren laguntzarekin, edo parkean egin daiteke auzotarren 

laguntzarekin. Ikus daitekeen bezala, ideia asko daude, eta hainbat 

modutara landu daitezke, baina taldeak proiektua nola saldu erabaki 

behar du. 

Gogoratu dena idatziz jaso behar dela kanpainari buruz egingo den 

txostenean.  
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Laguntza eta babesa nori eskatu behar zaion erabakitzeko, aurrena, 

dauden baliabideekin nolako kanpaina egin nahi den erabaki behar da. 

Gazteek duten alkohol-kontsumoaren adibideari eusten bazaio, gizarteari 

neurri handian eragiten dion arazoa denez, errazagoa izango da elkarte 

eta erakunde askoren laguntza izatea. Arazoak zenbat eta pertsona 

gehiagori eragiten dion, orduan eta laguntza gehiago lortzen da.  

Laguntza eta babesa lortu ondoren, erabakiak hartu behar dira, eta, 

planifikatutakoaren arabera, lana egiten hasi behar da. Egingo diren 

jarduerak abiarazten lagunduko duten enpresa eta entitateen publizitatea 

egitea garrantzitsua da. 

Gogoan izan behar da malgutasunez aritzea ezinbestekoa dela, zaila 

izaten baita planifikatutakoa zorrozki betetzea. Hori dela eta, ebaluazio 

jarraitua egitea oso garrantzitsua da sortzen diren beharren araberako 

aldaketak egiteko.  

Azalpenen ondoren, unea iritsi da talde bakoitza bere proiektuarekin 

lanean hasteko. 
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GAKO-IDEIAK 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 PLANGINTZA  GAUZATZEA  EBALUAZIOA 

Taldea eratzea 

Osasun-arazoa aukeratzea eta kanpainaren mintzagaia 

adieraztea 

Informazio- eta dokumentu-iturriak bilatzea 

Hipotesia eratzea eta ikerketa antolatzea 

Proposaturiko hipotesia egiaztatzeko landa-lana egitea 

Lortutako datuak antolatzea eta aztertzea 

Txostena egitea eta hedatzea 

Ikerketaren emaitzak ebaluatzea 

 

 

 

 

 

 

 PLANGINTZA  GAUZATZEA  EBALUAZIOA 

 ESKU-HARTZE HEZITZAILEAREN FASEA 

 IKERKETA-FASEA 
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6.2. ARIKETAK 

1- Aipatu ikerketa-fasean egin beharreko urratsak. 

2- Zein da botiloiaren prebentzio-kanpainaren xede nagusia? 

3- Zergatik izan daiteke probetxugarria kanpainaren web orrialdea sortzea? 

4- Ikerketa-fasean, noiz egiten da ebaluazioa? Zergatik? 

5- Zer da ideien ekaitza? Noiz gomendatzen da hura egitea?  

6- Zergatik gomendatzen da ideien ekaitza egitea? 

7- Nor izaten dira, oro har, proiektu baten babesleak? 

8- Zer helburu du kanpainaren txostena egiteak?   

9- Zer da kanpainaren memoria eta zertarako egiten da? 

10- Proiektu baten plangintza hainbat eratara egin daiteke. Aipatu ideiaren bat 

plangintza-fasearen inguruan. 

11- Osasun-kanpaina bat egitea garestia izan daiteke eta batzuetan proiektua 

ez da bideragarria izaten aurrekontu faltagatik. Zer egin daiteke aurrekontua ez 

bada nahikoa egin nahi den kanpainarentzat? Eta ideia oso ona dela eta 

benetan aurrera ateratzea merezi duela ematen badu, zer egin daiteke? 

Eztabaidatu taldean.   
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7. UNITATE DIDAKTIKOA 

ARRISKU-FAKTOREAK 

 

 

 

7.1. KONTZEPTUA ETA EZAUGARRIAK 

Gizatalde batzuk bereziki kalteberak dira. Hau da, komunitate, gizatalde, familia 

edo norbanako batzuk aukera gehiago izaten dituzte etorkizunean gaixotasunak, 

istripuak eta heriotza goiztiarrak jasateko. Ebidentzia zientifikoak egiaztatu du 

gizatalde haiengan gaixotasunak ez direla modu aleatorioan agertzen, eta, 

sarritan, kalteberatasun horrek baduela arrazoirik, ingurumeneko ezaugarrien, 

ezaugarri genetikoen, biologikoen eta psikosozialen ondorioa delako. Ezaugarri 

horiek bakarka edo elkarrekin eragiten dute, eta prozesu bat sortzen da. 

Arriskua hau da: ondorio kaltegarrien probabilitatea handitzen duten ezaugarri 

edo faktore bat edo batzuk egotea; hau da, etorkizunean nahi ez den 

gertakizun bat jazotzeko zer aukera dauden adierazten duen estatistikako 

probabilitate-neurria da arriskua.  

Beste era batera esanda, ezaugarri edo faktore bat egoteak ondorio 

kaltegarriak agertzeko probabilitatea handitu egiten du. Probabilitate horren 

neurketak arriskuaren ikuspuntua eratzen du.  

Arrisku-faktorea da prozesu erigarri bat izateko, garatzeko edo bereziki 

arriskuan egoteko probabilitatea handitzen duen edozein ezaugarri edo egoera, 

gizabanako edo gizatalde batengan antzeman daitekeena. Arrisku-faktoreek 

(biologikoak, ingurumenekoak, soziokulturalak, ekonomikoak, ohiturazkoak….), 

elkartuz gero, faktore bakoitzak berez bakarrik sortuko lukeen eragina handitu 

lezakete, eta, horren ondorioz, interakzio fenomenoa gertatzen da. Pertsona 

batek hainbat arrisku-faktore batera dituenean, esaterako, hipertentsio arteriala, 

hiperkolesterolemia, erretzeko ohitura, diabetes mellitusa eta obesitatea, 

arteriosklerosia izateko arriskua eta haren konplikazio nagusia, kardiopatia 
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koronarioa, askoz ere handiagoa da. Faktore horietako batzuk batera gertatzeak 

efektu kaltegarri guztiak areagotzea eragiten du; hau da, arrisku sinergikoak 

gertatzen dira: batera jarduten dutenez, efektuak ez dituzte batzen, biderkatzen 

baizik.  

 

 

7.1. Irud. Modu sinergikoan jarduten duten bi arrisku-faktore dira ausarkeriaz gidatzea eta 

alkohola. 

 

Askotan, arrisku-faktore bakarrak eragin dezake denboran zehar batera edo 

bata bestearen atzetik agertzen diren hainbat patologia agertzea.  

Ohikoa da ikerketa batean parte hartzen duten pertsonetako batzuek 

intzidentzia bat baino gehiago jasatea. Arrisku lehiakorra izeneko egoera 

sortzen da espero ez den gertakari batek interesatzen den intzidentzia 

behatzeko zailtasuna sortzen duenean; hau da, intereseko intzidentzia 

behatzeko aukerak aldatzen edo zail bihurtzen dituen gertakariari arrisku 

lehiakor esaten zaio. Dementziari buruzko ikerketa batean, adibidez, 

garezurreko traumatismo larria arrisku lehiakortzat har daiteke, izan ere, horrek 

sortarazitako pazientearen jokaeraren aldaketek dementziaren diagnostikoa 

egitea ezinezkoa bihur dezakete. Hona hemen, beste adibidea: 200 pertsonako 

lagin batean, dementzia ikertu nahi da. 25 urte ondoren, haietatik 50ek 

dementzia garatu dute. 30 pertsona, ordea, dementzia izan aurretik hil egin 

direnez, dementzia ezin da behatu. Hortaz, dementzia gabe hil izana da 

dementziaren balorazioarentzako arrisku lehiakorreko gertakari bat. 

Beraz, arrisku-faktoreak dira ikertzen den gertakariarekin estatistikoki 

harremana duten aldagaiak. Epidemiologian arrisku-faktoreak ikertzeko, egoera 

hauek kontuan izan behar dira: 

- Arrisku-faktore terminoa kontrako zein aldeko gertakarientzat 

erabil daiteke. Gaixotasun baten intzidentziarekin duen harremana da 

kontrako gertakaria, eta hainbat patologiaren aurrean duen funtzio 
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babeslea da, berriz, aldeko gertakaria. Afrikako anemia faltziforme 

izeneko gaixotasun endemikoa da ohiko adibidea: batetik, anemia 

hemolitiko jakin batzuk pairatzeko arrisku-faktore bat da; bestetik, 

malariaren aurrean, funtzio babeslea dauka. 

- Faktore batek estatistikoki egoera jakin batekin harremana izateak 

ez du esan nahi egoera hori faktore horrek eragindakoa izan denik. Hori 

erraz uler daiteke tabakoaren adibidearekin: tabakoa kardiopatia 

iskemikoa izateko arrisku-faktorea da, baina ez da haren kausa; izan ere, 

erretzaile guztiek ez dute pairatzen kardiopatia iskemikoa. Bestalde, inoiz 

erretzaile izan ez diren eta kardiopatia hori duten paziente asko daude. 

Faktore bat gaixotasun jakin baten kausa dela esaten da, faktorearen 

maiztasuneko aldaketa batek (edo neurtzeko aukera egonez gero, haren 

neurketan) gaixotasunaren maiztasunean ere aldaketak sortzen 

dituenean. 

- Arrisku-faktoreen eraginpean jarri ondoren, kalteak sortzeko behar 

duten denboraren arabera, arrisku-faktoreak hiru taldetan sailka daitezke: 

-Berehalako arrisku-faktoreak: arrisku-faktorearen 

eraginpean jarri ondoren, ondorioak berehala sortzen dira. 

Esaterako, traumatismoak edo istripuak. 

-Aldi baterako arrisku-faktoreak: denbora batean 

arrisku-faktoreen eraginpean egon beharra dago, edo, 

ondorioak sortzeko baldintza jakin batzuk elkartu behar dira. 

Esaterako, neguko hilabeteetan, hotzaren eraginpean 

jartzeak hoztura arrunta edo gripea eta tankerako 

gaixotasunak izateko joera handitzen du.   

- Arrisku-faktore jarraituak: arrisku-faktore hauek epe 

luzera ondorioak agertzea eragin lezakete. Hipertentsio 

jarraitua izateak, adibidez, epe luzera gaixotasun 

kardiobaskularrak pairatzeko joera handitzen du. 

- Arrisku-faktoreen izaeraren arabera, beste sailkapen bat egin 

daiteke: 

-Kanpo-jatorria duten arrisku-faktoreak: arrisku-faktore 

guztiak organismoaren kanpotik datoz. Jatorri fisikoa, 

kimikoa, biologikoa eta soziala izan dezakete. 

-Barne-jatorria duten arrisku-faktoreak: norberaren 

osaera-faktoreak (hipertentsioa, hiperkolesterolemia…) eta 

faktore psikologikoak barne hartzen dituzte. 
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7.2 Irud. Tentsio arteriala kontrolatzeak etorkizunean gerta litezkeen arazoak prebenitzen ditu.  

 

7.2. ARRISKU-FAKTOREEI BURUZKO EZAGUTZAREN 

HELBURUAK 

Arrisku-faktoreei buruzko ezagutzak eta informazioak hainbat helburu ditu: 

1- Aurreikustea 

Pertsona batek arrisku-faktore bat badu, etorkizunean gaixotasun jakin bat 

pairatzeko arrisku handiagoa du, arrisku-faktore hura ez duten pertsonekin 

alderatzen bada. Zentzu horretan, etorkizunean gaixotasun jakin bat gertatuko 

dela aurresateko baliagarria da. 

2- Kausalitatea 

Arrisku-faktore bat egoteak ez du esan nahi ezinbestean hura dela ondorio 

kaltegarri baten kausa. Arrisku-talde batean gaixotasun jakin baten intzidentzia 

igotzea arrisku-faktore jakin batek eragindakoa izan liteke. Alabaina, lotura hori 

hirugarren aldagai batek ere eragin dezake: hari nahaste-aldagai esaten zaio. 

3- Diagnostikoa 

Arrisku-faktore bat egoteak gaixotasun bat agertzeko probabilitatea handitzen 

du. Ezagutza hori prozesu-diagnostikoan erabiltzen da; izan ere, froga- 

diagnostikoek gaixotasunaren prebalentzia handiagoa duten pazienteengan 

aurresateko balio positibo altuagoa dute. Arrisku-faktoreen ezagutza erabiltzen 

da baita ere baheketa-programen eraginkortasuna hobetzeko, arriskua 

areagotua duten pazienteen azpitaldeak aukeratuz. 
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4- Prebentzioa 

Jakiten bada arrisku-faktore batek gaixotasun baten agerpenarekin lotura duela, 

hura ezabatzean, gaixotasuna agertzeko probabilitatea jaitsiko da. Lehen 

mailako arretak hori egiten du, besteak beste, obesitatea hipertentsioarekin 

erlazionatu, hiperkolesterolemia gaixotasun koronarioarekin eta tabakoa 

biriketako minbiziarekin. 

 

7.3. ARRISKU ABSOLUTUEN ETA ARRISKU ERLATIBOEN 

KALKULUA 

Arrisku terminoak esan nahi du ezaugarri edo faktore bat egoteak ondorio 

kaltegarrien probabilitatea handitzen duela. Ondorio kaltegarriak jasateko 

arriskua edo probabilitatea zenbat den, ordea, ezin da zehazki jakin. Hori dela  

eta, arrisku horri zifrak jartzeko edo kuantifikatzeko beharrari erantzuna 

emateko, kontzeptu hauek sortu dira: 

- arrisku absolutua 

- arrisku erlatiboa 

- arrisku egozgarria 

Horri esker, zehaztasunez jakin daiteke zer nolako erlazioa dagoen talde jakin 

batek dituen ezaugarri edo faktoreen eta ondorio kaltegarriak agertzeko 

maiztasunaren artean. 

  

Arrisku absolutuak biztanleriarengan kaltearen intzidentzia neurtzen du. 

Intzidentzia-tasa edo pairamen baten agerpen-maiztasun gisa defini daiteke. 

Intzidentzia gaixotasunaren maiztasuna neurtzeko erabiltzen da; hau da, 

gaixotasuna gizatalde batean zer maiztasunekin (kasuen kopurua) agertzen den 

neurtzen du. Intzidentziak zenbatzen ditu ikertzen ari den gaixotasunaren kasu 

berriak, betiere denbora-tarte batean.   

Arrisku absolutua zer den hobeto ulertuko da adibide honen bitartez: 

demagun 5000 biztanleko populazio batean biriketako intzidentzia-tasa urtean 

35 kasu berrietakoa izan dela. Arrisku absolutua zein den jakin nahi bada, kasu-

kopuruaren eta populazio guztiaren arteko zatiketa egin behar da, eta emaitza 

1000 biztanlerekin biderkatu behar da. Kasu horretan, biriketako minbizia 

izateko arrisku absolutua milako bost izango da (‰ 5). 

Arrisku erlatiboak arrisku-faktorea duten pertsonengan eta arrisku-faktore 

hori ez duten pertsonengan kaltea zer maiztasunekin sortzen den alderatzen du. 
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Beste modu batean esanda, arrisku erlatiboa arrisku-faktorea duen taldearen 

intzidentziaren eta arrisku-faktorea ez duen taldearen intzidentziaren arteko 

proportzioa da. Kalkulatzeko, gaixotasuna pairatzeko arriskuan daudenen 

maiztasuna (arrisku-faktorea duen taldearen intzidentzia) gaixotasuna 

pairatzeko arriskuan ez daudenen maiztasunarekin (arrisku-faktorea ez duen 

taldearen intzidentzia) zatitu behar da.  

 

Arrisku erlatiboa= gaixotasuna pairatzeko arriskuan daudenen 

maiztasuna/ gaixotasuna pairatzeko arriskuan ez daudenen maiztasuna 

Arrisku erlatiboak arriskuan egotearen eta gaixotasunaren arteko loturaren 

indarra neurtzen du. Arrisku-faktore jakin bat duten gizabanakoengan 

gaixotasuna garatzeko zer probabilitate dagoen adierazten du, arrisku-faktore 

hori ez dutenekin alderatuta.  

Adibide honetan, jarraipen-ikerketa baten emaitzak azaltzen dira: 853 emakume 

modu pasiboan tabakoaren eraginpean egon ziren haurdunaldi osoan, eta beste 

1620 emakume ez ziren tabakoaren eraginpean egon. Taulan, jaiotza-pisu 

eskasaren datuak jasotzen dira bien artean loturarik dagoen ikusteko. 

Tabakoaren 
eraginpean 
modu 
pasiboan 

PISU BAXUA 
JAIOTZEAN BAI 

PISU BAXUA 
JAIOTZEAN EZ 

GUZTIRA  

BAI 20 833 853  

EZ 14 1606 1620  

GUZTIRA 34 2438 2473  

 

Arrisku erlatiboa: 20/853  = 2,713 

        14/1620 

 

 

Arrisku erlatiboa 2,71 izateak esan nahi du tabakoaren eraginpean modu 
pasiboan egon ziren emakumeek tabakoaren eraginpean egon ez zirenek baino 
2,71 aldiz aukera gehiago dituztela jaiotza-pisu eskaseko umeak izateko.  

Arrisku egozgarriak faktore jakin bati egotzi dakiokeen arrisku absolutuaren 
zatia neurtzen du.  

Hura kalkulatzeko, arriskuan daudenenengan gaixotasuna agertzeko 
maiztasunaren eta arriskuan ez daudenengan gaixotasuna agertzeko 
maiztasunaren  arteko kenketa egin behar da. 
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Arrisku egozgarria= gaixotasunaren maiztasuna arriskuan daudenengan - 
gaixotasunaren maiztasuna arriskuan ez daudenengan. 

Alabaina, kalkulu horrek ez digu esaten zer erlazio dagoen arrisku-faktorearen 
eta gaixotasunaren artean. Hori dela eta, beharrezkoa da beste kalkulu bat 
egitea: frakzio etiologikoa arriskuan dauden pertsonengan, edo, beste era 
batera esanda, arrisku egozgarriaren ehunekoa. Honela kalkulatzen da:  

Frakzio etiologikoa arriskuan dauden pertsonengan = arrisku egozgarria / 
gaixotasunaren maiztasuna arriskuan dauden pertsonengan. 

Aurreko eragiketako emaitza bider ehun egiten bada, faktore horri egozten 
zaion arriskuaren ehunekoa lortzen da. 

Orain arteko kalkuluek arrisku-faktore jakin bat dutenei edo ez dutenei 
aipamena egiten badiete ere, kalkulu horiek biztanleria orokorraren datuekin 
alderatzeko ere egin daitezke, eta lortzen diren balioak hauek dira: 

Biztanleriari egotzitako arrisku egozgarria = biztanleriaren maiztasuna 
gaixotasuna jasateko - arriskuan ez daudenen maiztasuna gaixotasuna 
jasateko 

Biztanleriaren frakzio etiologikoa ere kalkula daiteke = arrisku egozgarria 
biztanleriarengan / gaixotasunaren maiztasuna biztanleriarengan 

Aurreko kasuan bezala, emaitza bider ehun egiten bada, arrisku egozgarriaren 
ehunekoa lortzen da. 

Ariketa honen bitartez landuko da orain arte azaldutakoa: ehundegi batean, 930 
pertsonak lan egiten dute. 819 langilek tindagai jakin batekin harremana izan 
dute (arrisku-faktorea izan dute) aldi batean. 819 langile haietatik, 457 langilek, 
denbora batera, albeoloetako pneumonitis interstiziala pairatu dute. Gainerako 
111 langiletatik eta arriskuan ez daudenetatik, 26 langilek pairatu dute. 

Datu guztiak kontingentzia-taula batean adierazi behar dira. 

 

Kontingentzia-taula. 

 

 Gaixorik BAI Gaixorik EZ Guztira 

Arrisku-faktorea 
izan dutenak 

457 362 819 

Arrisku-faktorea 
izan ez dutenak 

26 85 111 

Guztira 483 447 930 
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Maiztasuna arriskuan daudenengan = 26/111 = 0,23 

Maiztasuna langile guztiengan = 483/930 = 0,51 

Arrisku erlatiboa arriskuan dauden eta ez daudenengan = 0,55/0,23 = 2,39 
aldiz aukera gehiago dituzte arriskuan daudenek. 

Frakzio etiologikoa arriskuan daudenengan = (0,55-0,23)/0,55 = 0,58 

Frakzio etiologikoa biztanleria orokorrarengan = (0,51-0,23)/0,51 = 0,54 

 

7.4. KAUSALITATE EPIDEMIOLOGIKOA 

Epidemiologian, gaixotasunen kausak zein diren jakin ahal izateko, kausalitate-
irizpideak izeneko arau metodologikoak erabiltzen dira. Arau horiek 
iragankortasuna, faktore kausalaren eta gaixotasunaren arteko loturaren 
indarra eta abar kontuan hartzen dituzte. Alabaina, irizpide hauetako bat bera 
ere ez da nahikoa fenomeno bat bestearen kausa dela egiaztatzeko, nahiz eta 
zenbat eta irizpide gehiago bete, orduan eta errazagoa izango den haien artean 
harremana egotea. 

Egun, epidemiologian kausalitatea azaltzen ahalegintzen diren ereduak daude. 
Garrantzi berezia dute eredu determinista eraldatuak eta sare-ereduak 
izenekoak, besteak beste. 

7.4.1. Eredu determinista eraldatua 

Eredu determinista eraldatuaren arabera, faktore bat gaixotasun baten edo 
efektu baten kausa da, baldin eta faktore horren maiztasunean gertatzen diren 
aldaketek gaixotasunaren edo efektuaren maiztasunean aldaketak eragiten 
badituzte. 

Eredu horren arabera, kausa bakar batek ez du ahalmenik gaixotasuna sortzeko; 
hau da, gaixotasuna kausa osagarrien mukurua da. Kausa horiei arrisku-faktore 
esaten zaie eta elkarrekin batzen badira, gaixotasuna sortzeko ahalmena duen 
behar besteko kausa bilaka daitezke. Bestalde, gaixotasun bera hainbat behar 
besteko kausek sor dezakete eta haietako bakoitza hainbat kausa osagarriz 
osatua egon. Adibidez, erretzea eta biriketako minbizia elkarrekin oso lotuta 
daudela egiaztatuta dago; alabaina, ikusi da erretzaile guztiek ez dutela jasaten 
biriketako minbizia. Beste hainbat faktore (ingurugiroa kutsatua egotea, kearen 
eraginpean egotea, aurretiko joera genetikoa izatea….) elkarrekin batzean, 
biriketako minbizia garatzeko beharrezko baldintzak betetzen dituzten 
erretzaileek bakarrik pairatzen dute gaixotasuna. Hala ere, erretzaileak ez diren 
edo tabakoarekin harremanik izan ez duten pertsonek biriketako minbizia izan 
dutela ikusi da. Horrek pentsarazten du aurreko arrisku-faktoreen bestelakoak 
diren beste arrisku-faktore multzo batzuek ere biriketako minbizia gara 
dezaketela. 

Derrigorrezko kausa esaten zaio behar bestekoen artean dagoen kausa osagarri 
bati;  hura gabe ezin da gaixotasuna sortu. 
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Eredu horretatik abiatuta, hainbat printzipio epidemiologiko ondoriozta daitezke. 
Demagun gaixotasun bat hiru behar besteko kausaren ondorioz sortu dela. 
Kausa horien artean, lehenengoa gaixotasunaren % 20ren arduraduna da, 
bigarrena % 30ena eta hirugarrena falta den % 50ena. 

 

 

7.3. Irud. Eredu determinista eraldatua. 

 

Bada:  

1- Gaixotasuna prebenitzeko, behar besteko kausa bat osatzen duten kausa 
osagarri guztiak ezagutzea ez da beharrezkoa . Haietako bat kentzen bada, 
behar besteko kausa horrek eragindako gaixotasunaren kasu guztiak 
prebenitzen dira. E kausa kentzean, adibidez, lehenengo behar besteko kausak 
sortzen dituen gaixotasunaren kasuak agertzea eragozten da. Ondorioz, 
gaixotasun horren kasuen % 20ren arduraduna lehenengo kausa denez, E 
faktorea kentzean gaixotasunaren % 20 kentzen da. 

2- Gaixotasun baten arduradunak diren hainbat behar besteko kausaren 
ehunekoen baturaren emaitza %100 da. Bakoitzari dagokion ehunekoari frakzio 
etiologikoa esaten zaio. Hortaz, lehenengo behar besteko kausaren frakzio 
etiologikoa % 20 da. 

3- Hainbat behar besteko kausa amankomunean dituzten kausa osagarriak edo 
arrisku-faktoreak gaixotasunaren sorreraren arduradun direnez, neurri handi 
batean, lehentasun handiagoarekin tratatu behar dira. Marrazkietan ikus 
daitekeenez, A kausa osagarria da lehenik kendu behar den kausa. 

4- Kausa osagarrien efektu bateratua banaka sortzen dituzten efektuen batura 
baino handiagoa bada, sinergismoa dagoela esaten da. Efektu bateratua 
guztien batura baino txikiagoa bada, aldiz, antagonismoa dagoela esaten da.  

 

       

 

 

Behar adinako 
kausa I 

A

B

C

D

E

Behar adinako 
kausa II 

A

B

F

G

H

Behar adinako 
kausa III 

A

C

F

J

I
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7.4.2. Sare-eredua 

Sare-ereduan, epidemiologiak modu zuzenean edo zeharkakoan (hurbileko eta 
urruneko kausak hurrenez hurren), gaixotasunaren sorreran esku hartzen duten 
faktoreak aztertzen ditu.  

Oro har, bakarka edo elkarrekin lan egiten duten hainbat kausak sor dezakete 
gaixotasun bat. Hortaz, tabakoak, obesitateak, hiperkolesterolemiak, diabetesak 
eta hipertentsio arterialak, besteak beste, elkarrekin edo bakoitzak bere aldetik 
jardun dezakete kardiopatia iskemikoaren sorreran. Era berean, kausa bakarrak 
hainbat gaixotasunen sorreran esku har dezake. Horrenbestez, tabakoak ez du 
kardiopatia iskemikoaren sorreran bakarrik esku hartzen, baita beste hainbat 
patologiatan ere, esaterako, laringeko minbizian edo maskuriko minbizian.  

Hainbat kausatako sare-ereduan ikus daitekeenez, urruneko kausek bitarteko 
kausak aktibatzen dituzte bata bestearen atzetik eta bitartekoek, aldi berean, 
hurbileko kausak aktibatzen dituzte, azken emaitza gaixotasuna izanik, irudi 
honetan ikus daitekeen moduan. 
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7.3. Irud. Sare-eredua. Piedrola eta cols. Gizarte- eta prebentzio-medikuntza. 

 

Prebentzioaren eta epidemiologiaren ikuspuntutik, interesik handiena duten 
kausak sarean hierarkia-maila altuenak betetzen dituztenak dira: 
norbanakoaren ezaugarri sozialei dagozkienak dira, eta, ondorioz, bizitzeko erak 

eragiten dituztenak. 

7 UD. GAKO-IDEIAK 

Maila-sozioekonomikoa/gizarte-

maila 

   Hezkuntza 

   Errenta 

   Lanbidea 

 

Beste faktore batzuk        

edo haien 

konbinazioa  

 BIZITZEKO ERA: 

 Tabakismoa 

 Dieta 

 Sedentarismoa 

FAKTORE BIOLOGIKOAK: 

 Hiperkolesterolemia 

 Hipertentsio arteriala 

 Obesitatea 

 Diabetesa 

ARRISKU-FAKTOREAK: 

Maila sozioekonomikoaren 

adierazleak 

Adina 

Sexua 

Arraza 

Besteak 

 

Kardiopatia iskemikoa 

erikortasuna 

Osasun-arreta 

Kardiopatia iskemikoa. 

Hilkortasuna 

 - + 

+ 
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Gaixotasunaren jatorriarekin erlazionatzen diren fenomenoak dira 

  

 

                                                                                

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. ARIKETAK 

ARRISKU-FAKTOREAK 

Erlazioa kalkuluen bitartez iker 

daiteke 
 Jatorria 

 Barnekoa  Kanpokoa 

 Aldi berean 

Batera lan egin 

dezakete eta kalteak 

indartu 

Bakar bat hainbat 

gaixotasunen parte izan 

daiteke 

LEHIAKORRAK  SINERGIKOAK 

-Arrisku absolutua 

-Arrisku erlatiboa 

-Arrisku egozgarria 

 -Frakzio etiologikoa 

Haietan gertatzen diren aldaketek funtsezko eragina 

dute GAIXOTASUNAREN KAUSALITATEAREN 

ALDAKETAN 
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1- Egin unitate didaktikoaren eskema. 

2- Bildu astean zehar gertatu diren trafiko-istripuei buruzko informazioa, eta 

aztertu zein izan zitezkeen haien arrisku-faktoreak: abiadura, alkohola, 

eguraldia, adina… 

3- Egin lauko taldeak, eta aztertu ikastetxeko ikasleek dituzten arrisku-faktoreak. 

Eztabaidatu zein izan litezkeen arrazoiak. 

4- Aztertu zeure bizitzeko era. Ba al duzu ohitura arriskutsurik? Noiztik? Nola 

hasi zinen ohitura haiek hartzen? Inoiz pentsatu al duzu ohitura horiek nola 

aldatu?  

5- Haurdun dauden 888 emakumeri jarraipena egin zaie. 122 erretzaileak dira 

eta 766 ez. Erretzaileetako 27k pisu eskaseko jaioberriak izan dituzte; ez-

erretzaileetako 63k pisu-eskaseko jaioberriak izan dituzte. Kalkulatu arrisku 

erlatiboa, arrisku egozgarria eta frakzio egozgarria arriskuan daudenengan. 

6- Aztertu hiesa izateko arriskua duten gizataldeak zein diren. Zer arrisku-

faktore dituzte komunean? Zer neurri hartu behar dira gaixotasuna gehiago ez 

zabaltzeko?  

7- Zer gizataldek dute arriskua B, C eta D hepatitisa izateko? Hiesa pairatzen 

duten pertsonekin ba al dute bat datorren faktoreren bat? 

8- Pentsatu zein diren hiesa izateko arrisku-faktoreak. Ondoren, irudikatu 

sindromearen faktore kausalak eredu determinista eraldatuaren arabera, 

marrazki edo eskema batean. 

9- Egin bosteko taldeak. Identifikatu eskolako tailerrean dauden laneko 

arriskuak. 

10- Aurreko ariketan identifikatutako laneko arriskuen artean, ba al daude 

elkarren artean sinergikoak izan daitezkeen arriskuak?  

11- Aukeratu erantzun zuzena: 

1- Aukeratu esaldi hauetatik arrisku-faktoreei dagokiena: 

 a) Kontzeptua gertakari positiboei zein negatiboei aplika dakieke. 

b) Estatistikoki egoera jakin batekin erlazionatuta egoteak ez du esan 

nahi haren kausa denik. 

c) Arrisku-faktoreen eraginpean egon ondoren, kalteak sortzeko behar 

duten denboraren arabera, hiru taldetan sailka daitezke: berehalako 

arrisku-faktoreak, aldi baterakoak eta arrisku-faktore jarraituak. 



98 
 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2- Arrisku-faktore hauetatik zeinek ez dauka kanpo-jatorria? 

 a) Jatorri fisikoa duenak 

 b) Norberaren osaera-faktoreek 

 c) Jatorri soziala duenak 

 d) Jatorri biologikoa duenak 

3- Nola esaten zaie batera garatzen diren hainbat gaixotasunetan esku hartzen 

duten arrisku-faktoreei? 

 a) arrisku-faktore lehiakorrak 

 b) arrisku-faktore kausalak 

 c) arrisku-faktore absolutuak 

 d) arrisku-faktore sinergikoak 

4- Arrisku-faktorea duen taldearen intzidentziaren eta arrisku-faktorea ez duen 

taldearen intzidentziaren arteko proportzioa da: 

 a) arrisku absolutua 

 b) arrisku erlatiboa 

 c) arrisku egozgarria 

 d) arrisku kausala 

5- Zer da arriskuan dauden pertsonek duten arrisku egozgarria? 

 a) Gaixotasuna agertzeko maiztasunaren arteko kenketa da, arriskuan 

daudenen eta arriskuan ez daudenen artekoa. 

 b) Arrisku-faktorea duen taldearen intzidentziaren eta arrisku-faktorea ez 

duen taldearen intzidentziaren arteko proportzioa da. 

 c) Gaixotasun bat pairatzeko maiztasunean biztanleria orokorraren eta 

arriskuan daudenen arteko aldea da. 

 d) Aurreko erantzun guztiak oker daude. 

6- Kausalitate epidemiologikoaren eredu determinista eraldatuaren arabera, 

nola du izena bera gabe gaixotasuna sortu ezin den arrisku-faktorea? 
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 a) kausa bakarra 

 b) behar besteko kausa 

 c) kausa derrigorrezkoa 

 d) kausa osagarria 

7- Kausalitate epidemiologikoaren sare-ereduaren arabera, zein dira 

epidemiologiaren ikuspuntutik interes handiena duten kausak? 

 a) Hurbileko kausak. 

 b) Bitarteko kausak.  

 c) Maila hierarkiko altuenean dauden kausak. 

 d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. UNITATE DIDAKTIKOA 
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KOMUNITATEAREN OSASUN-
DIAGNOSTIKOA 

  

 

 

 

Osasun-diagnostikoa da esku-hartzearen plangintza-prozesuan eman beharreko 

lehen pausoa. Populazioak dituen arazoen eta beharren ikerketaren bitartez eta 

modu positiboan edo negatiboan osasun-mailan eragina duten faktoreen 

analisiaren bitartez, komunitate baten osasun-mailaren azterketa objektiboa 

egitean datza. Erregistro, dokumentu, inkesta, galdeketa eta abarren bidez, 

datuak jaso ondoren egiten da. Datuak osasun-adierazle bilakatzen dira. Haiei 

esker, populazioaren osasuna azter daiteke denboran zehar eta gizataldeen 

artean konparazioak eginez.   

1957an, OMEk, osasun-maila ebaluatzeko eta hainbat herrialdetako osasun-

arloko jokabidea bideratzeko, osasun-adierazle jakin batzuen erabilera 

gomendatu zuen.  

Osasun-adierazleak zenbaki absolutuak, proportzioak, arrazoiak, tasak eta 

indizeak izan daitezke. 
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8.1. Irud. Biztanleriaren osasun-diagnostikoa ezinbestekoa da osasun-arloko plangintzan. 

Unitate honetan, osasun-adierazleak zer diren azalduko da eta komunitate 

baten osasunaren diagnostikoa egiten irakatsiko da. 

 

8.1. MAIZTASUN-NEURRIAK: TASA, ARRAZOIA, EHUNEKOA, 

INTZIDENTZIA ETA PREBALENTZIA 

Biztanleria osoa aztertzea ezinezkoa denez, eta pertsonen osasun-egoera 

aldakorra denez, biztanleriaren osasunaren neurketak zeharkakoak izaten dira, 

eta, oro har, adierazleen bitartez egiten dira. Adierazleek determinatzaileak edo 

interesa sortzen duten beste aldagai batzuk (hilkortasuna , morbilitatea , 

osasuna eta bizi-itxaropena) neurtzen dituzte. Esaterako, haurren hilkortasuna 

biztanleriaren osasunaren adierazgarria da.  

Gerora, hipotesiak eratu eta hainbat gizatalderen edo biztanleren maiztasunen 

arteko konparazioak egin daitezke. 

Biztanleriaren osasuna neurtzeko modurik errazena da ikertzen ari den osasun-

aldagaia (diabetesa, obesitatea, trafiko-istripuen ondorioz gertatu diren 

paraplegiak…..) duten pertsonen kopurua zenbatzea. Alabaina, neurketa horrek 

ez du ezer esaten biztanleriaren osasunari buruz ez bada erlazionatzen 

populazioaren tamainarekin eta kasuak zenbatu diren denbora-epearekin. Hori 

dela eta, epidemiologian kasu-kopuruak laginarekin eta denbora-epe batekin 

erlazionatzen dituzten frakzioak (proportzioa, arrazoia, tasa eta indizea) 

erabiltzen dira: 
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- Proportzioa: zenbakitzaileak adierazten duen kopurua 

izendatzaileak jasoa du; bien arteko zatidura da. Adibidez, 250.000 

biztanleko populazio batean 25.000 hipertentso zenbatzen badira, 

hipertentsoen proportzioa hau da: 

25.000 / 250.000 = 0,1 (% 10) 

 Proportzioa zenbakietan edo ehunekotan adieraz daiteke. 

- Arrazoia: zatidura honetan zenbakitzaileak adierazten duen 

kopurua ez du izendatzaileak jasotzen. Aurreko adibideari jarraituz, 

arrazoia biztanle hipertentsoen eta ez hipertentsoen artean ezartzen da:  

25.000 / (250.000 - 25.000) = 1 / 9 = 0,1 

Emaitza: hipertentsoak ez diren 9tik batek hipertentsioa du. 

- Tasa: proportzioaren antzeko kontzeptua da. Denborarekin 

erlazioa dauka, adibidez zenbakitzailea pertsona hipertentsoek osatzen 

dute eta izendatzailea denboraldi horretan arriskuan egon diren pertsona 

guztiek. 

25.000 / 250.000 × 1 urte = 0,1 / urte 

- Indizea: ezaugarri jakin bat duten elementuak ezaugarri hori ez 
duten gainerakoekin zatitzen dira (esaterako, populazio bateko gizonak 
emakumeekin) eta emaitza bider ehun egiten da. Arrazoia edo ratioa 
kalkulatzean, amaierako biderketa hori ez da egiten. 
  

8.1.1. Prebalentzia 

Talde batean une jakin batean gaixotasun edo baldintza jakin baten kasu-
kopurua (bai zaharrak bai berriak) adierazten duen proportzioa da. Berez, neurri 
honek ez du balio osasunari eragiten dion edozein arazoren garrantzia 
zehazteko, beti egin behar baitzaio erreferentzia populazioaren tamainari eta 

kasuok identifikatu diren denbora-epeari. 

 

8.2. Irud. Prebalentzia argazki baten antzeko zerbait da. 
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Prebalentzia honela kalkulatzen da: 

Prebalentzia = une batean gaixotasuna duten norbanakoen kopurua / une 

horretako populazioaren norbanakoen kopurua. 

Prebalentzia puntuala da une jakin bateko neurketa ematen duena (arazoaren 
argazki bat); aldiko prebalentzia, berriz,  gaixotasun bat edo baldintza jakin 

bat denboraldi batean zehar izan duten pertsonen proportzioa. 

 

 

8.3. Irud. Garrantzitsua da hipertentsioaren prebalentzia ezagutzea miokardioko infartu 
akutuaren aurkako prebentzio-neurriak planifikatu ahal izateko. 

 

8.1.2. Intzidentzia 

Gaixotasun baten kasu berrien kopurua denbora-epe eta populazio jakin batean 
da; indize dinamikoa da. Gaixotasuna behin eta berriz sortzen denean, sortu 
zen lehen aldia hartzen da kontuan. Bi indizeren bitartez neur daiteke: 

- Intzidentzia metatua (IM) 
- Intzidentzia-dentsitatea (ID) edo intzidentzia-tasa. 

 

 

 



104 
 

8.1.2.1. Intzidentzia metatua 

Hasieran zehaztutako norbanako osasuntsuen populazio batean, denbora- 
bitarte jakin batean gaixotasuna garatzen duten pertsonen proportzioa da. 
Proportzio bat denez, probabilitate moduan interpreta daiteke, hau da, 
denbora-bitarte batean fenomeno bat garatzeko dagoen aukera. Alabaina, 
arrisku moduan ere interpretatzen da, gaixotasuna pairatzeko arriskua neurtzen 

baitu. Honela kalkulatzen da: 

IM = Kasu berrien kopurua aztertutako denbora-bitartean / Aztertutako 

denbora-bitarte hasieran arriskupean zegoen pertsona-kopuru osoa 

8.1.2.2 Intzidentzia-dentsitatea (ID) edo intzidentzia-tasa 

Eskura dagoen informazio guztia erabiliz, ikuspegi zehatzena ematen duen 
maiztasun-neurria da. 

Jarraipen aldian gertatutako gaixotasun kasu berrien kopuruaren eta 
behatutako banakako denbora guztien baturaren (jarraipen-denboran, pertsona 
bakoitza osasuntsu eta gaixotasuna pairatzeko arriskuan egon den denboren 
batura) arteko zatidura gisa kalkulatzen da.   
Formula hauxe da: 

IT edo ID = Aztertutako denbora-bitarteko kasu berrien kopurua / behatutako 

banakako denbora guztien batura 

Intzidentzia-dentsitatea ez da proportzio bat; aztertutako denbora-bitartean 
neurtu beharreko fenomenoa gertatzeko arriskuan dagoen pertsona bakoitzaren 
denboraren batura da izendatzailea. Adibidez: urtebetean irakasleengan afoniek 
duten intzidentzia neurtzen bada, urtean zehar lehen aldiz diagnostikatutako 
afonien kasu berri guztiak zenbatuko dira zenbakitzailean, eta irakasleen artean 
urte hasieran afoniarik gabe zegoen pertsona bakoitzak lan egindako orduen 
edo egunen batura izango da izendatzailea, baina, afoniarekin hasten diren 
pertsonei dagokienez, gaitza diagnostikatu arte lan egindako orduak edo 

egunak bakarrik zenbatzen dira. 

Intzidentzia neurrietako bat (intzidentzia metatua edo intzidentzia-dentsitatea) 
edo beste aukeratzea lortu nahi den helburuaren arabera eta aztertu nahi den 
gaixotasunaren ezaugarrien arabera egingo da. Hortaz, intzidentzia metatua, 
oro har, epe-laburreko edo istripuzko gaixotasunentzat erabiltzen da. 
Intzidentzia-dentsitatea, aldiz, bilakaera luzeko ikerketetan erabili izan ohi da, 

esaterako, gaixotasun kronikoen jarraipenean.   

 

8.2. OSASUN-ADIERAZLEAK 

Osasun-adierazleak taldeko osasunarekin erlazionaturiko aldagaiak dira (zenbaki 
absolutuak, proportzioak, arrazoiak, tasak eta indizeak). Funtzioa gertakariak 
neurtzea eta aldaketak hautematea da, erabakiak hartu ahal izateko eta osasun 
publikoko programa eta esku hartzeak egiteko. Gerora, emaitzek eta 
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gertakariek denboran zehar izan duten bilakaera ebaluatzen dira; hainbat 

gizatalderen arteko konparazioak egiteko ere balio dute. 

OMEk honela definitu ditu: gertatzen diren aldaketak neurtzeko balio duten 

aldagaiak dira. 

Hauek dira adierazle on batek izan behar dituen ezaugarriak: 

- Erabilgarritasuna. 
- Sinpletasuna. 
- Baliotasuna. 
- Fidagarritasuna: hainbat behatzailek egiten dituzten neurketa 
errepikatuek antzeko balioak lortu behar dituzte adierazle beraren 
emaitzetan .  
- Sentikortasuna: aldaketak hautemateko gaitasuna eduki behar 
dute. 
- Espezifikotasuna: egoera jakin batean gertatu diren aldaketak 
bakarrik adierazi behar dituzte. 

Osasun-adierazle terminoak norbanakoaren edo biztanleriaren osasunarekin 
erlazionaturiko ezaugarri bati erreferentzia egiten dio. Osasun publikoan eta 
osasun-arloko plangintzan, biztanleriaren osasun-adierazleen erabilerak hainbat 
helburu ditu: 

- Osasun-arazo jakin baten garrantzia agerian jartzea. 
- Denboran zehar, biztanleriaren osasun-mailak jasan duen aldaketa 
adieraztea. 
- Hainbat herriren arteko osasun-mailaren desberdintasuna ikustea. 
- Programa jakin batzuen helburuak zer neurritan lortu diren 

ebaluatzea. 

Adierazleak ez dira izaten perfektuak, errealitatera gerturatzeko balio dute soilik. 
Adierazle batzuek egoera bat baino gehiago adieraz dezakete. Esaterako, 
haurren heriotza-tasa biztanleriaren osasun-egoeraren adierazlea da, baina 

populazioaren ongizate orokorra ebaluatzeko ere erabiltzen da. 
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8.4. Irud. Osasun-baldintza kaltegarriek gaixotasun ugari sortzen dituzte.   

 

Osasun-adierazleak hainbat modutara sailka daitezke erabiltzen den irizpidearen 

arabera.  

1981ean, OMEk adierazleen zerrenda bat landu zuen herrialde bakoitzak 
beretzako erabilgarriak aukeratzeko.  

 

 

8.5. Irud. OMEk proposaturiko adierazleetako bat osasun-laguntzak barne hartzen dituena da. 

8.2.1. OMEren 38 helburuak Europan 

Espainiako Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak 1990etik, 
aldian behin, osasun-adierazleei buruzko txostena argitaratzen du, eta, 
erreferentzia gisa, OMEk Europan duen egoitzak proposaturiko adierazleen 
zerrenda erabiltzen du. 
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OMEren Europarako Eskualde-Batzordeak, 1984an, Europan osasuna 
guztiontzat programako 38 helburu hartu zituen, eta bost taldetan multzokatu 
zituen. Helburuon lorpenen jarraipena eta balorazioa egiteko, 116 adierazle 

landu ziren. 

Hauek dira 38 helburuak: 

1- Osasun-egoera eta –determinatzaileak. 1. Osasun-arloan, berdintasuna. 
2. Osasuna eta bizi-kalitatea. 3. Aukera gehiago desgaitasunen bat duten 
pertsonentzat. 4. Gaixotasun kronikoak gutxitzea. 5. Gaixotasun kutsakorrak 
gutxitzea. 6. Zahartzaro osasungarria. 7. Haur eta gazteen osasuna. 8. 
Emakumeen osasuna. 9. Gaixotasun kardiobaskularrak gutxitzea. 10. 
Minbiziaren kontrola. 11. Istripuak. 12. Gaixotasun mentalak eta suizidioak 

gutxitzea.  

2- Osasun-politikak. 13. Politika osasungarriak. 14. Osasunaren 
sustapenarentzako inguruneak. 15. Osasun-hezkuntza. 16. Modu osasungarrian 
bizitzea. 17. Tabakoa, alkohola eta droga psikoaktiboak. 

3- Ingurumen osasungarria. 18. Ingurumen- eta osasun-politikak. 19. 
Ingurumenaren kudeaketa. 20. Uraren kalitatea. 21. Airearen kalitatea. 22. 
Elikagaien kalitatea eta segurtasuna. 23. Lurra eta hondakinak. 24. Ekologia eta 
gizakien kokalekuak. 25. Lan-osasuna. 

4- Osasun-arreta hobetzea. 26. Osasun-zerbitzuetako politikak. 27. Osasun-
zerbitzuen kudeaketa. 28. Osasunaren lehen mailako arreta. 29. Ospitaleko 

arreta. 30. Komunitate-zerbitzuak. 31. Asistentzia-kalitatea. 

5- Ikerketa eta garapena osasun-arloan. 32. Ikerketa eta garapena 
osasun-arloan. 33. OPG (osasuna politika guztietan) politiken garapena. 34. 
OPG politiken kudeaketa. 35. Osasunarentzako informazio-sistemak. 36. Giza 

baliabideen garapena. 37. Osasunarentzako kideak. 38. Osasuna eta etika.  

 

8.6. Irud. OMEren 15. helburua Europan, biztanleengan heziketa-maila altua lortzea da.  
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8.2.2. Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa 

Espainian, adierazle jakin batzuk landu dira. Helburu nagusia da hainbat 
osasun-gertakariren garrantzia eta joera ebaluatu ahal izateko informazioa 
ematea. Baina, badu beste helburu bat ere: Espainiako osasunaren egoera 

Europar Batasuneko beste herrialdekoekin alderatzea. 

8.2.3. Osasun-adierazleei buruzko Espainiako 2013. urteko txostena  

Espainiako Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak osasun-
adierazleei buruzko azken txostena 2013. urtean argitaratu zuen. Txosten 
horretan aurkeztu ziren adierazleetako batzuek biztanleriaren osasun-egoera 
erakusten zuten (bizi-itxaropena, hilkortasuna, morbilitatea eta desgaitasuna) 
eta gainerakoak osasunaren adierazletzat jo zitezkeen (ama-haurren 
osasunaren adierazleak eta osasunarekin erlazionaturiko ohiturak eta bizitzeko 
era). Guztira sei atal nagusietan multzokatu ziren aipatutako alderdiei 

erreferentzia egiten dieten askotariko adierazleak: 

1. bizi-itxaropena 

2. hilkortasuna 

3. morbilitatea 

4. jardueraren mugatzea 

5. ama-haurren osasuna 

6. osasunarekin erlazionaturiko ohiturak eta bizitzeko era 

Txostena xehetasun guztiz irakur daiteke web orrialde honetan: 
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/I
ndicadores2013.pdf 

 

 

 

8.7 Irud. Desgaitasunen bat duten pertsonen ongizatea osasunaren kontrol orokorrerako 
adierazle erabakigarria da.  

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
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8.3. ARIKETAK 

1- Zer da proportzio bat? 

2- Zein dira adierazle on batek izan behar dituen ezaugarriak?  

3- Zer da tasa bat? 

4- Zer desberdintasun dago prebalentziaren eta intzidentziaren artean? 

5- Zer desberdintasun dago intzidentzia metatuaren eta intzidentzia-
dentsitatearen artean? 

6- Biztanleriaren osasunean aurreikuspenak egiteko, zer da hobe prebalentzia-

neurketak edo intzidentzia-neurketak egitea?  

7- Europan, zer bost taldetan banatzen dira OMEren 38 helburuak? 

8- Bilatu Interneten SESPAS 1999 txostena eta erantzun: Espainian, bete al 

ziren 1999. urte arte OMEk ezarritako helburuak? 

9-  Zesarea-kopurua  guztira  × 100 / erditze-kopurua guztira. Zer adierazle 

mota da? 

10- Epe jakin batean ospitale batean jarritako ohe-kopuruaren batezbestekoa  
× 1000 / ospitaleari dagokion herriaren biztanle-kopurua. Zer adierazle mota da? 

11- Ospitalean arnas-terapia duten paziente-kopurua guztira × 1000 / 

ospitaleari dagokion herriaren biztanle-kopurua. Zer adierazle mota da? 
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