
Osasuna: kontzeptua eta beronen faktore 
erabakigarriak

Osasuna definitzea zeregin nekeza da, terminoak dimentsio 
sozialak, kulturalak, antropologikoak eta biologikoak biltzen 
baititu. Nork bere erantzuna izango du honako galdera 
honetarako: “Zer da zuretzat osasuntsu egotea?”; eta, hala 
ere, gutako gehienok horrelako zerbait erantzungo genuke, 
lasai asko: “Ondo egotea, ondo sentitzea, gaixorik ez egotea”. 
Nolanahi ere, dimentsio horiek guztiak biltzen dituen definizio 
bat emateko ahalegina egin da, eta horrela, kontzeptu 
sinpleagoetatik abiatuta, Osasunerako Mundu Erakundeak 
(OME) 1946an osasunaren honako definizio hau eman zuen: 
“Osasuna pertsonaren ongizate fisiko, psikiko eta sozial 
erabatekoa da, ez da soilik gaixotasunik edo gaitzik ez izatea”.

Gerora, Milton Terrisek, 1980an, “erabateko” kontzeptua kendu 
egin zuen, eta funtzionatzeko gaitasuna erantsi zion, hau da, lan 
egiteko, ikasteko, bizitzaz gozatzeko eta abarretarako gaitasuna. 
Egile horrek osasun/eritasun continuumaren kontzeptua 
ezarri zuen, bi polo dituena, positiboa bata, negatiboa bestea; eta 
hurrenez hurren, bi muturretan, osasun-egoera ezin hobea eta 
heriotza. Erdialdean beste gune neutro bat legoke, normala dena 
eta patologikoa dena bilduko lituzkeena. Komunitateari osasun/
eritasun continuumaren eskema aplikatzean (ikusi 1. irudia), 
muturretan “ongizate- eta funtzionamendu-maila gorena” eta 
“heriotza goiztiarra” leudeke.

Osasun kontzeptua berau zehazten duten faktoreak 
identifikatuz ere landu daiteke. Horrela, 1974an, Kanadako 
osasun-ministroak, Marc Lalondek, Kanadarren Osasun-
perspektiba berriak lanean, osasuna erabakigarriak diren lau 

behar diote, familia osoak diru-iturririk gabe gelditzen 
dira, komunitateek lan egiteko adinean dauden biztanleak 
nola urritzen zaizkien ikusten dute, eta nola horrek beren 
biziraupena arriskuan jartzen duen; eta, areago, heriotzen 
erritmoak arriskuan jar dezake Erdialdeko Afrikako eta 
Afrikako Hegoaldeko zonalde askotako biztanleriaren 
izatea bera.

Horri erantzuna emateko, hainbat jarduera egin daitezke, 
hala nola: maila guztietan komunitatea mugiaraztea, zainketa 
aringarrien printzipioak eta etxez etxeko tratamendua 

aplikatzea, gobernuek –Ugandaren adibideari jarraituz; izan 
ere, Saharaz hegoaldeko herrien artean GIBek kutsatutako 
helduen prebalentziak beheranzko joera erregistratu 
duen lehen herrialdea izan baita– edo eliza-hierarkiak 
erantzukizuna hartzea, eta patenteen legeen onurek 
gizakien bizitzan zer kostu duten nazioartean salatzea.

HIESAk aurrerapenerako interesatzen diren pizgarrien 
–ikerketaren etekinak– eta okerren daudenek bizitzeko 
dituzten beharren artean oreka aurkitzeko erronka handia 
ekarri du; oso gutxitan gertatu da historian horrelakorik. <
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GIB eta HIESak munduan gehien zigortutako eskualdea da Saharaz 
hegoaldeko Afrika.

Sendagai antirretrobiralek pertsonen bizi-itxaropena handitu egin 
dute, baina tratamendu beharra dutenek egungo eskaintza 
gainditzen dute.

2007. urte amaiera aldera, garapen-bidean diren herrialdeetan 
HIESaren tratamendua behar zuten 9,7 milioi pertsonatatik soilik 3 
milioik jaso zuten.

* Parentesiek estimazioa zein tartetan kokatzen den adierazten dute.

GIB eta HIESA zifratan, munduan eta Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetan Tratamendua behar duen eta tratamendu antirretrobilara 
jasotzen duen GIBdunen ehunekoa

2007an GIB zuten pertsonen 
estimazioa

33,2 mili. (30,6-36,1*)

% 67

2007an GIBek kutsatutako kasu 
berrien estimazioa

2,5 mili. (1,8-4,1)

% 84

2007an GIBgatik hildakoen 
estimazioa

2,1 mili. (1,9-2,4)

% 76

Pandemia hasi zenetik HIESaren 
ondoriozko umezurtz gelditu 
direnen estimazioa

8 mili.

% 82
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ATMOSFERAREN KUTSADURA

Ingurumeneko airearen kalitatea ebaluatzeko 
eta kudeatzeko zuzentarauak (96/62/EB) 
kontrolaren bidez honen kalitatea zaindu eta 
hobetzea du helburu, eta beharrezkoa da 
250.000 bizilagunetik gorako guneetan. 
Hartzen diren neurrien artean, kutsadura-
mugak gainditzen direnean hirietako zirkulazioa 
murriztea dago.

GAI KIMIKOAK

Gaur egun, 100.000 gai kimiko baino 
gehiago daude, eta oraindik ez dakigu zer 
eragin duten osasunean. REACH Araudiak 
giza osasuna eta ingurumena babestea du 
helburu, gai kimikoak identifikatuz eta 
kontrolatuz.

Europan, ingurumenarekin lotuta osasunaren arloko kezka nagusiak airearen 
kutsadura, uraren kalitate txarra eta produktu kimikoak dira. Osasunean izan 
ditzaketen eraginen artean, arnas eritasunak, eritasun kardiobaskularrak, 
minbizia, asma eta alergiak, ugaltze-nahasteak eta garapen neurologikoaren 
nahasteak sartzen dira.

multzok baldintzatzen dutela dio. Honako hauek dira:
Giza biologia: gorpuzkera, karga genetikoa, garapena eta •	
zahartzea.
Ingurumena: kutsadura fisikoa, kimikoa, biologikoa, psikosoziala •	
eta soziokulturala.
Bizi-estiloa eta osasun-jokaerak: drogak, egoneko bizitza, •	
elikadura, estresa, indarkeria, modu arriskutsuan gidatzea, 
gizarte- eta osasun-zerbitzuen erabilera okerra.
Osasun-sistema: baliabideen erabilera okerra, osasun-•	
laguntzaren ondorio txarrak, itxarote-zerrenda luzeegiak, 
osasun-sistemaren burokratizazioa.

Zenbait egilek sailkapen hori zuzendu egin dute, batzuetan, bizi-
ohitura batzuek gure inguruan eragina dutelako. Gainera, jaio eta 
bizi garen inguruak gure jokabide osasungarriak edo arriskutsuak 
zehazten ditu, esate baterako, menpekotasuna sortzen duten 
drogen kontsumoa eta modu arriskutsuan gidatzea.

Bai osasunean bai eritasunean eragin handia dute faktore sozialek, 
kulturalek, ekonomikoek eta ingurumenekoek, eta beraz, horiek 
guztiek positiboki edo negatiboki jokatzen dute continuumeko gune 
neutroan, eta bakoitzaren kalitate onaren edo txarraren arabera, 
osasunerantz edo eritasunerantz joko dute.

Osasuna eta garapena: inplikazioak

XVIII. mendearen bukaeran, Johan Peter Frank-ek eritasunean pobreziak 
jokatzen duen funtzio nagusia nabarmendu zuen, “herriaren miseria 
da eritasunaren kausa” esaldiaren bidez. 1969an, handik 300 urtera, 
Abraham Horwitz-ek horixe bera adierazi zuen pobrezia-eritasuna-
pobrezia zirkuluaren deskribapenean (ikusi 2. irudia), “ezjakintasuna 
eta pobrezia dira eritasunaren arrazoi nagusiak” esanez.

Horwitzen pobrezia-eritasuna-pobrezia zirkulua berrelikatu 
egiten da, eta gero eta ondorio latzagoak ditu. Azpigarapena, 

pobrezia eta eritasuna elkarri oso lotuta daude, eta benetako alfer-
gurpila sortzen da; soilik garapen sozioekonomiko “egoki” baten 
bidez irten daiteke zirkulu horretatik, hau da: ezinbestekoa da 
hori lortzerakoan eta lortutako emaitzetan gizarte-sektore guztiek 
parte hartzea.
Pobrezia: gaitz guztien sorburu
Egoera horrek ondorio modura osasunari eta, beraz, garapenari 
era guztietako eragozpenak dakarzkio. Batez ere, pertsona eta 
komunitate pobreak dira, inor baino gehiago, giro arriskutsuetan bizi 
direnak; oinarrizko beharrak ase gabe dituzte, osasungaitzak eta 
arriskutsuak diren enpleguetan lan egiten dute (lan egiten badute) 
babesa bilatzera, lekuz aldatzera eta immigratzera behartuta daude, 
eta informazio-iturrietatik, aukeretatik eta estimuluetatik aparte daude. 
Horrez gain, pobreziak berez alienatzen eta degradatzen du.

Gizarte-klasearen eta osasun txarraren arteko erlazioa aztertu den 
herrialde guztietan, heriotza-tasa eta elbarritasun-tasa handienak 
pobreen artean daude, eta, are gehiago, osasun-laguntza Estatuak 
finantzatzen duen herrialdeetan ere halaxe gertatzen da.

Datu horiek osasun kontzeptuarekin eta osasunari eragiten dioten 
faktore erabakigarriekin lotzen baditugu, zera planteatzera garamatza: 
komunitate baten osasun-egoeraren eragile nagusia ez ote da, 
egiazki, ingurumena, hau da, jaiotzen garen eta bizi garen ingurunea? 
Izan ere, ingurumena desegokia bada, desegokiak izango dira 
giza biologiari, bizi-estiloari eta osasun-laguntzaren antolamenduari 
dagozkien alderdiak ere.

Ingurumenaren degradazioak eritasunen 
agerpenean eta horien ugaltzean duen eragina

Mundu osoan, gaixotze-tasaren –galdutako bizitza osasuntsuko 
urteak– %24 eta gutxi gorabehera heriotza guztien –heriotza 
goiztiarra– %23 ingurumen-faktoreei egotz dakizkiekeela 

kalkulatzen da. 0tik 14 urte bitarteko biztanleetan, 
ingurumenari egotz dakizkiokeen heriotzen ehunekoa %36 
artekoa da. Argi eta garbi, inguru kaltegarriek eragina dute 
osasunean, eta, beraz, baita komunitateen garapen ezan 
ere.

OMEren 2006ko Inguru Osasungarriak eta Eritasunen 
Prebentzioa izeneko txostenean, ingurumenari egotz 
dakizkiokeen hainbat eritasunen gaixotze-tasa aztertu da 
mundu osoan. Alda daitezkeen ingurumen-faktoreei egotz 
dakizkiekeen eritasunen artean, eritasun-karga absoluturik 
handiena hauek dute: beherakoa –%94an ingurumenari 
dagozkion arrisku-faktoreei lotuta–, beheko arnasbideen 
infekzioak (%42), istripuzko lesioak (%44), eta paludismoa 
(%42).

Ingurumen-faktoreek eragindako gaixotasun-tasarik 
handiena Afrikako herrialdeei dagokie; garapen faltak eta 
pobreziak eritasunen agerpenean zeresan handia dutela 
erakusten du horrek (ikusi 3. irudia).

GIB eta HIESa: gero eta oztopo handiagoa 
Afrikarako

Osasunari dagokionez, azken bi hamarkadetan birus berri 
bat nabarmendu behar da: Giza Immunoeskasiaren Birusa, 
GIB. Afrikako tximinoen infekzioaren jatorria ez dago oraindik 
argi, baina birus hori giza espeziera hedatu zenean, bi 
hamarkadatan soilik Afrikan adin-talde guztietan heriotzen 
kausa nagusi izatera iritsi zen. Izan ere, Afrika da epidemia 
izugarri horrek gehien zigortu duen kontinentea, eta, horrez 
gain, prebentziorako baliabideetan eta berau arintzeko 
laguntzetan ezintasun handiena ere Afrikak du.

Mundu osoan zehar, gero eta jende gehiago bizi da 

GIBek kutsatuta (ikusi 4. irudia). Kutsatutako pertsona 
gehien bizi diren herrialdeetan, gehienek ezin dituzte 
sendagai antirretrobiralak erosi, eta HIESa –Hartutako 
Immunoeskasiaren Sindromea– garatu eta ezinbestez artean 
oso gazte edota haur direla hiltzera kondenatuta daude.

Hiltzeko beldurrak menpean hartutako isiltasunaren 
legea eta tabu tradizionalak direla-eta, betiere kontuan 
hartuta preserbatiboak eskura izatea edo sexu-harremanez 
askatasunez hitz egitea galarazten duten erlijio handien 
eraginpean bizi direla, libre guztiz libre dute pandemiaren 
sugarrek.

Bestalde, patenteen nazioarteko legeak soilik herrialde 
aberatsetako pazienteen gutxiengo bati ematen die sendagaiak 
eskuratzeko aukera. Milurteko berri honen hasieran, GKEak 
eta kutsatutako pertsonen taldeak ekonomikoki baztertutako 
biztanleriari eta batik bat Saharaz hegoaldeko Afrikako 
lurraldean bizi diren biztanleei antirretrobiralak helarazteko 
mobilizatu dira, eta mobilizazio horrek lorpen handiak erdietsi 
ditu, besteak beste, zenbait herrialdek Hegoafrikaren ereduari 
jarraitzea, nahitaezko lizentziapean -patenteen nazioarteko 
legeetan jasotzen den salbuespen-klausula- fabrikatutako 
antirretrobiralen inportazio-planei dagokienez.

Muga prebentibo eta terapeutiko horiek direla eta, HIESa 
izugarri ari da hedatzen, eta ondorio larriak ditu osasunean 
eta mundu pobreenaren –edo pobretutakoaren– dimentsio 
sozial guztietan. Hegoaldeko Afrikako herrialde batzuetan, 
epidemiak Gizateriaren Historian egun arte ezagutzen ez 
zen hondamendia eragin du; horren adibide da, esaterako, 
Botswanan bizi-itxaropena 42 urtera jaitsi izana.

Baina inpaktu horrek ez die soilik kutsatutakoei eta 
osasun-adierazle globalei eragiten: milioika umezurtzek 
espero daitekeen etorkizunik zalantzagarrienari aurre egin 

10 salud euskera.indd   3 20/07/2009   10:16:58

http://www.unescoeh.org/ext/manual_EDS/pdf/10_salud_castellano.pdf
http://www.unescoeh.org/ext/manual_EDS/pdf/10_salud_ingles.pdf


02 Horwitz-en zikloa 03 Osasuna eta ingurumena

[ >< ] Iturria: Egileak egina [ >< ] Iturria: GEO-4 eta Europako Batzordea 

PRODUKZIO TXIKIA 
(ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK)

GAIXOTASUNA

Bizirik jarraitzeko ia 
nahikoa ez diren soldatak

Gaixoago

Prebentzio-medikuntzan eta osasun 
publikoan inbertsio txikiak

Zerbitzu medikoetan 
inbertsio handiak

Kalitate txikiko 
giza energia

Elikadura eskasa
Hezkuntza-maila txikia

Etxebizitza osasungaitzak

Ingurumen-osasuna eta garapena

Ar
ris

ku
ar

en
 e

sa
na

hi
a

Diru-sarrera 
txikiko biztanle 

pobreak

Oinarrizko arriskuak: ur 
seguru gutxi, osasun- eta 
higiene-maila txikia, 
barneko airearen 
kutsadura, hondamendi 
bektorialak, istripu eta 
kalteak dakartzaten 
arriskuak.

Arrisku modernoak: gai 
kimikoen erabilera 
ez-segurua, 
ingurumenaren 
degradazioa.

Agertzen ari diren 
arriskuak: klima-aldaketa, 
irauten duten kutsatzaile 
organikoak, disruptore 
endokrinoak.

Diru-sarrera 
ertaineko trantsizioko 

biztanleak

Diru-sarrera 
handiekiko gizarte 
industrializatuak

ATMOSFERAREN KUTSADURA
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eta kudeatzeko zuzentarauak (96/62/EB) 
kontrolaren bidez honen kalitatea zaindu eta 
hobetzea du helburu, eta beharrezkoa da 
250.000 bizilagunetik gorako guneetan. 
Hartzen diren neurrien artean, kutsadura-
mugak gainditzen direnean hirietako zirkulazioa 
murriztea dago.

GAI KIMIKOAK

Gaur egun, 100.000 gai kimiko baino 
gehiago daude, eta oraindik ez dakigu zer 
eragin duten osasunean. REACH Araudiak 
giza osasuna eta ingurumena babestea du 
helburu, gai kimikoak identifikatuz eta 
kontrolatuz.

Europan, ingurumenarekin lotuta osasunaren arloko kezka nagusiak airearen 
kutsadura, uraren kalitate txarra eta produktu kimikoak dira. Osasunean izan 
ditzaketen eraginen artean, arnas eritasunak, eritasun kardiobaskularrak, 
minbizia, asma eta alergiak, ugaltze-nahasteak eta garapen neurologikoaren 
nahasteak sartzen dira.

multzok baldintzatzen dutela dio. Honako hauek dira:
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Zenbait egilek sailkapen hori zuzendu egin dute, batzuetan, bizi-
ohitura batzuek gure inguruan eragina dutelako. Gainera, jaio eta 
bizi garen inguruak gure jokabide osasungarriak edo arriskutsuak 
zehazten ditu, esate baterako, menpekotasuna sortzen duten 
drogen kontsumoa eta modu arriskutsuan gidatzea.

Bai osasunean bai eritasunean eragin handia dute faktore sozialek, 
kulturalek, ekonomikoek eta ingurumenekoek, eta beraz, horiek 
guztiek positiboki edo negatiboki jokatzen dute continuumeko gune 
neutroan, eta bakoitzaren kalitate onaren edo txarraren arabera, 
osasunerantz edo eritasunerantz joko dute.

Osasuna eta garapena: inplikazioak

XVIII. mendearen bukaeran, Johan Peter Frank-ek eritasunean pobreziak 
jokatzen duen funtzio nagusia nabarmendu zuen, “herriaren miseria 
da eritasunaren kausa” esaldiaren bidez. 1969an, handik 300 urtera, 
Abraham Horwitz-ek horixe bera adierazi zuen pobrezia-eritasuna-
pobrezia zirkuluaren deskribapenean (ikusi 2. irudia), “ezjakintasuna 
eta pobrezia dira eritasunaren arrazoi nagusiak” esanez.

Horwitzen pobrezia-eritasuna-pobrezia zirkulua berrelikatu 
egiten da, eta gero eta ondorio latzagoak ditu. Azpigarapena, 

pobrezia eta eritasuna elkarri oso lotuta daude, eta benetako alfer-
gurpila sortzen da; soilik garapen sozioekonomiko “egoki” baten 
bidez irten daiteke zirkulu horretatik, hau da: ezinbestekoa da 
hori lortzerakoan eta lortutako emaitzetan gizarte-sektore guztiek 
parte hartzea.
Pobrezia: gaitz guztien sorburu
Egoera horrek ondorio modura osasunari eta, beraz, garapenari 
era guztietako eragozpenak dakarzkio. Batez ere, pertsona eta 
komunitate pobreak dira, inor baino gehiago, giro arriskutsuetan bizi 
direnak; oinarrizko beharrak ase gabe dituzte, osasungaitzak eta 
arriskutsuak diren enpleguetan lan egiten dute (lan egiten badute) 
babesa bilatzera, lekuz aldatzera eta immigratzera behartuta daude, 
eta informazio-iturrietatik, aukeretatik eta estimuluetatik aparte daude. 
Horrez gain, pobreziak berez alienatzen eta degradatzen du.

Gizarte-klasearen eta osasun txarraren arteko erlazioa aztertu den 
herrialde guztietan, heriotza-tasa eta elbarritasun-tasa handienak 
pobreen artean daude, eta, are gehiago, osasun-laguntza Estatuak 
finantzatzen duen herrialdeetan ere halaxe gertatzen da.

Datu horiek osasun kontzeptuarekin eta osasunari eragiten dioten 
faktore erabakigarriekin lotzen baditugu, zera planteatzera garamatza: 
komunitate baten osasun-egoeraren eragile nagusia ez ote da, 
egiazki, ingurumena, hau da, jaiotzen garen eta bizi garen ingurunea? 
Izan ere, ingurumena desegokia bada, desegokiak izango dira 
giza biologiari, bizi-estiloari eta osasun-laguntzaren antolamenduari 
dagozkien alderdiak ere.

Ingurumenaren degradazioak eritasunen 
agerpenean eta horien ugaltzean duen eragina

Mundu osoan, gaixotze-tasaren –galdutako bizitza osasuntsuko 
urteak– %24 eta gutxi gorabehera heriotza guztien –heriotza 
goiztiarra– %23 ingurumen-faktoreei egotz dakizkiekeela 

kalkulatzen da. 0tik 14 urte bitarteko biztanleetan, 
ingurumenari egotz dakizkiokeen heriotzen ehunekoa %36 
artekoa da. Argi eta garbi, inguru kaltegarriek eragina dute 
osasunean, eta, beraz, baita komunitateen garapen ezan 
ere.

OMEren 2006ko Inguru Osasungarriak eta Eritasunen 
Prebentzioa izeneko txostenean, ingurumenari egotz 
dakizkiokeen hainbat eritasunen gaixotze-tasa aztertu da 
mundu osoan. Alda daitezkeen ingurumen-faktoreei egotz 
dakizkiekeen eritasunen artean, eritasun-karga absoluturik 
handiena hauek dute: beherakoa –%94an ingurumenari 
dagozkion arrisku-faktoreei lotuta–, beheko arnasbideen 
infekzioak (%42), istripuzko lesioak (%44), eta paludismoa 
(%42).

Ingurumen-faktoreek eragindako gaixotasun-tasarik 
handiena Afrikako herrialdeei dagokie; garapen faltak eta 
pobreziak eritasunen agerpenean zeresan handia dutela 
erakusten du horrek (ikusi 3. irudia).

GIB eta HIESa: gero eta oztopo handiagoa 
Afrikarako

Osasunari dagokionez, azken bi hamarkadetan birus berri 
bat nabarmendu behar da: Giza Immunoeskasiaren Birusa, 
GIB. Afrikako tximinoen infekzioaren jatorria ez dago oraindik 
argi, baina birus hori giza espeziera hedatu zenean, bi 
hamarkadatan soilik Afrikan adin-talde guztietan heriotzen 
kausa nagusi izatera iritsi zen. Izan ere, Afrika da epidemia 
izugarri horrek gehien zigortu duen kontinentea, eta, horrez 
gain, prebentziorako baliabideetan eta berau arintzeko 
laguntzetan ezintasun handiena ere Afrikak du.

Mundu osoan zehar, gero eta jende gehiago bizi da 

GIBek kutsatuta (ikusi 4. irudia). Kutsatutako pertsona 
gehien bizi diren herrialdeetan, gehienek ezin dituzte 
sendagai antirretrobiralak erosi, eta HIESa –Hartutako 
Immunoeskasiaren Sindromea– garatu eta ezinbestez artean 
oso gazte edota haur direla hiltzera kondenatuta daude.

Hiltzeko beldurrak menpean hartutako isiltasunaren 
legea eta tabu tradizionalak direla-eta, betiere kontuan 
hartuta preserbatiboak eskura izatea edo sexu-harremanez 
askatasunez hitz egitea galarazten duten erlijio handien 
eraginpean bizi direla, libre guztiz libre dute pandemiaren 
sugarrek.

Bestalde, patenteen nazioarteko legeak soilik herrialde 
aberatsetako pazienteen gutxiengo bati ematen die sendagaiak 
eskuratzeko aukera. Milurteko berri honen hasieran, GKEak 
eta kutsatutako pertsonen taldeak ekonomikoki baztertutako 
biztanleriari eta batik bat Saharaz hegoaldeko Afrikako 
lurraldean bizi diren biztanleei antirretrobiralak helarazteko 
mobilizatu dira, eta mobilizazio horrek lorpen handiak erdietsi 
ditu, besteak beste, zenbait herrialdek Hegoafrikaren ereduari 
jarraitzea, nahitaezko lizentziapean -patenteen nazioarteko 
legeetan jasotzen den salbuespen-klausula- fabrikatutako 
antirretrobiralen inportazio-planei dagokienez.

Muga prebentibo eta terapeutiko horiek direla eta, HIESa 
izugarri ari da hedatzen, eta ondorio larriak ditu osasunean 
eta mundu pobreenaren –edo pobretutakoaren– dimentsio 
sozial guztietan. Hegoaldeko Afrikako herrialde batzuetan, 
epidemiak Gizateriaren Historian egun arte ezagutzen ez 
zen hondamendia eragin du; horren adibide da, esaterako, 
Botswanan bizi-itxaropena 42 urtera jaitsi izana.

Baina inpaktu horrek ez die soilik kutsatutakoei eta 
osasun-adierazle globalei eragiten: milioika umezurtzek 
espero daitekeen etorkizunik zalantzagarrienari aurre egin 
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Osasuna: kontzeptua eta beronen faktore 
erabakigarriak

Osasuna definitzea zeregin nekeza da, terminoak dimentsio 
sozialak, kulturalak, antropologikoak eta biologikoak biltzen 
baititu. Nork bere erantzuna izango du honako galdera 
honetarako: “Zer da zuretzat osasuntsu egotea?”; eta, hala 
ere, gutako gehienok horrelako zerbait erantzungo genuke, 
lasai asko: “Ondo egotea, ondo sentitzea, gaixorik ez egotea”. 
Nolanahi ere, dimentsio horiek guztiak biltzen dituen definizio 
bat emateko ahalegina egin da, eta horrela, kontzeptu 
sinpleagoetatik abiatuta, Osasunerako Mundu Erakundeak 
(OME) 1946an osasunaren honako definizio hau eman zuen: 
“Osasuna pertsonaren ongizate fisiko, psikiko eta sozial 
erabatekoa da, ez da soilik gaixotasunik edo gaitzik ez izatea”.

Gerora, Milton Terrisek, 1980an, “erabateko” kontzeptua kendu 
egin zuen, eta funtzionatzeko gaitasuna erantsi zion, hau da, lan 
egiteko, ikasteko, bizitzaz gozatzeko eta abarretarako gaitasuna. 
Egile horrek osasun/eritasun continuumaren kontzeptua 
ezarri zuen, bi polo dituena, positiboa bata, negatiboa bestea; eta 
hurrenez hurren, bi muturretan, osasun-egoera ezin hobea eta 
heriotza. Erdialdean beste gune neutro bat legoke, normala dena 
eta patologikoa dena bilduko lituzkeena. Komunitateari osasun/
eritasun continuumaren eskema aplikatzean (ikusi 1. irudia), 
muturretan “ongizate- eta funtzionamendu-maila gorena” eta 
“heriotza goiztiarra” leudeke.

Osasun kontzeptua berau zehazten duten faktoreak 
identifikatuz ere landu daiteke. Horrela, 1974an, Kanadako 
osasun-ministroak, Marc Lalondek, Kanadarren Osasun-
perspektiba berriak lanean, osasuna erabakigarriak diren lau 

behar diote, familia osoak diru-iturririk gabe gelditzen 
dira, komunitateek lan egiteko adinean dauden biztanleak 
nola urritzen zaizkien ikusten dute, eta nola horrek beren 
biziraupena arriskuan jartzen duen; eta, areago, heriotzen 
erritmoak arriskuan jar dezake Erdialdeko Afrikako eta 
Afrikako Hegoaldeko zonalde askotako biztanleriaren 
izatea bera.

Horri erantzuna emateko, hainbat jarduera egin daitezke, 
hala nola: maila guztietan komunitatea mugiaraztea, zainketa 
aringarrien printzipioak eta etxez etxeko tratamendua 

aplikatzea, gobernuek –Ugandaren adibideari jarraituz; izan 
ere, Saharaz hegoaldeko herrien artean GIBek kutsatutako 
helduen prebalentziak beheranzko joera erregistratu 
duen lehen herrialdea izan baita– edo eliza-hierarkiak 
erantzukizuna hartzea, eta patenteen legeen onurek 
gizakien bizitzan zer kostu duten nazioartean salatzea.

HIESAk aurrerapenerako interesatzen diren pizgarrien 
–ikerketaren etekinak– eta okerren daudenek bizitzeko 
dituzten beharren artean oreka aurkitzeko erronka handia 
ekarri du; oso gutxitan gertatu da historian horrelakorik. <

><

[ Alberto Gómez Elipe ]
Munduko Medikuak
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GUNE NEUTROA

(Osasun-laguntza, errehabilitazioa eta 
gizartekotzea)

- Hezkuntza
- Politika ekonomikoa
- Banaketa-justizia

- Ingurumeneko ekintzak
- Etxebizitza, herri-lan eta 
  urbanismoko politika

OSASUNEAN ERAGITEN DUTEN KOMUNITATEAREN JARDUERAK

(Osasun-babesa, osasunaren sustapena eta 
gaixotasunen prebentzioa)

Osasuna berreskuratzea

Osasuna galtzea

Ezintasuna Seinaleak/sintomak

Heriotza 
goiztiarra

Ongizate-maila 
gorena, fisikoki, 

buruz eta 
gizartean, eta 
funtzionamen-
du-ahalmen 

handia

Osasun positiboa

Osasuna babestu eta sustatzea, eta 
gaixotasunetatik babestea

GIB eta HIESak munduan gehien zigortutako eskualdea da Saharaz 
hegoaldeko Afrika.

Sendagai antirretrobiralek pertsonen bizi-itxaropena handitu egin 
dute, baina tratamendu beharra dutenek egungo eskaintza 
gainditzen dute.

2007. urte amaiera aldera, garapen-bidean diren herrialdeetan 
HIESaren tratamendua behar zuten 9,7 milioi pertsonatatik soilik 3 
milioik jaso zuten.

* Parentesiek estimazioa zein tartetan kokatzen den adierazten dute.

GIB eta HIESA zifratan, munduan eta Saharaz hegoaldeko Afrikako herrialdeetan Tratamendua behar duen eta tratamendu antirretrobilara 
jasotzen duen GIBdunen ehunekoa

2007an GIB zuten pertsonen 
estimazioa

33,2 mili. (30,6-36,1*)

% 67

2007an GIBek kutsatutako kasu 
berrien estimazioa

2,5 mili. (1,8-4,1)

% 84

2007an GIBgatik hildakoen 
estimazioa

2,1 mili. (1,9-2,4)

% 76

Pandemia hasi zenetik HIESaren 
ondoriozko umezurtz gelditu 
direnen estimazioa

8 mili.

% 82
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