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ESTATUA OSASUNAREN BERMATZAILE 
 ERRONKAK ETA MEHATXUAK 

 

OSASUN-SISTEMEI BURUZKO  
NAZIOARTEKO JARDUNALDIAK 
BILBO 2018KO OTSAILAREN 12-13 

 
Eduardo Garcia Langarica, Patxi Juaristi, UPV/EHUren Bizkaiko Campuseko errektoreordea eta  
Itizar Irazabal, medicusmundi bizkaiko presidentesa  

Otsailaren 12an eta 13an Osasun-Sistemei buruzko Nazioarteko Jardunaldiak egin ziren 
Bilbon, medicusmundi Bizkaiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatuta. Ekitaldiaren 
helburua izan zen Latinoamerikan, Afrikan zein Euskadin jardunean dauden osasun-zerbitzuak 
aztertzea eta hedatzera ematea, eta arreta berezia eman zitzaien desberdintasunekin lotutako 
erronkei. Hala, bi egunez, hitzaldiez eta eztabaidez osatutako programaren bidez, Ipar eta 
Hego hemisferioetako osasun-sistemek dituzten mehatxuei begirada bateratua eman 
nahi zitzaien, besteak beste, merkaturatzeari eta pribatizazioari; izan ere, osasunerako 
giza eskubidea arriskuan jartzen dute. 

Eduardo García Langaricak, Espainiako Medicus Mundi Elkarteen Federazioko presidenteak, 
jardunaldien inaugurazioan azaldu zuenez, desberdintasuna da heriotzaren eta osasun 
txarraren kausa nagusietako bat herrialde guztietan, bai eta gurean ere. 
“Desberdintasunak egoneko bizitzak, tabakoak edo alkoholaren gehiegizko kontsumoak baino 
gehiago hiltzen du, eta, hala ere, OMEren gida kliniko batek ere ez du hari aurre egiteko 
neurririk jasotzen”, egiaztatu zuen Eduardo Garcíak, familia-medikua denak Arabako Osasun 
Erakunde Integratuan. Horrez gain, aipatu zuen: “Osasun-sistemek paper garrantzitsua izan 
dezakete eta jokatu behar dute desberdintasunak murrizteko, irisgarritasunari dagokionez, 
lehentasuna emanez behar handiena dutenei”.  Erronka horri dagokionez, FAMMEren 
presidenteak oso argi hitz egin zuen: “Gure iritziz, eskubide hori bermatzeko era bakarra da 
osasun-estaldura unibertsalak dakarrena, politika fiskal aurrerakoi eta solidarioekin 
finantzatuta”. 

Inaugurazioan, halaber, Itziar Irazabalek, medicusmundi Bizkaia erakundearen presidenteak, 

http://www.medicusmundibizkaia.org/el-estado-como-garante-de-salud-retos-y-amenazas/
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parte hartu zuen. Ekitaldia testuinguruan jartzeko, medicusmundi Gipuzkoa eta Arabarekin 
batera egindako lana aipatu zuen, bai eta OPIKekin – UPV/EHUren Osasunaren Gizarte-
Baldintzatzaile eta Aldaketa Demografikoari Buruzko Ikerketa-Taldearekin– egindakoa ere. 
Euskal osasun-sistemaren erronkak eta mehatxuak aztertzeko ikerkuntza-proiektu baten parte 
izan dira jardunaldiak. “Gure ikuspegi europarretik, zenbaitetan gogoa dugu lan egiten dugun 
herrialdeetara joateko gauzak nola egin behar diren esateko; hortaz, interesgarria iruditu 
zitzaigun lehenik gureari begiratzea, gure egoera ezagutzeko”, azaldu zuen Itziar Irazabalek 
Bizkaia Aretoan.  

Lehenengo fasean, medicusmundi Bizkaia eta OPIKek azterketa bat egin zuten, ikusteko 
gizarte-mugatzaileek nola eragiten dioten biztanleen osasunari. Horretarako, Guatemalako, 
Honduraseko, El Salvadorreko eta EAEko kasuei heldu zieten. “Bigarren fasean, gure egoerari 
begiratu eta gero, ondorioztatu duguna partekatu nahi dugu aritzen garen herrialdeekin”, 
adierazi zuen Irazabalek. Horrela jarraitu zuen: “Gure zeregina ere bada alderdi politikoari 
eragitea, elkarren ondoan lan eginez, baina uneoro aintzat hartuta Estatua dela herritarren 
osasunaren gaineko arduraduna, betiere sozietate zibilaren parte-hartzearekin”. 

OPIKekin egindako Amenazas al derecho a la salud en los sistemas sanitarios de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y la Comunidad Autonómica Vasca (Guatemalako, Hondurasko, El 
Salvadorreko eta Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemetan osasunerako eskubideak 
dituen mehatxuak) izenburudun azterketaren emaitzak La sanidad en shock: negociando con la 
salud (Osasuna shockean: osasunarekin negoziatuz) izeneko Zirriborrok produzitutako 
dokumentalean ikusteko aukera egon zen, jardunaldietako lehen egunean proiektatu zenean.   

 

INAUGURAZIO-HITZALDIA 

Osasunaren estaldura unibertsala eta Estatua osasunaren bermatzaile - Egiak eta 
gezurrak osasunaren pribatizazioaren eta merkaturatzearen inguruan 

 
Eduardo Espinoza – El Salvadorreko Osasun Politika Publikoetako ministroordea 

 “Osasunaren arloan agertzen diren arazo guztiekin lotutako kontraesan bat dago: salgai gisa 
ikusten dutenen eta funtsezko giza eskubide gisa ikusten dutenen arteko etengabeko 
borroka”, azaldu zuen hitzaldiaren hasieran Eduardo Espinozak. Ondorengo hau aipatu zuen  

https://www.ehu.eus/es/web/opik/home
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ere bai: “Osasunaren arloan sortzen diren gatazka guztien atzean dago, eta batzuetan hain 
agerikoa ez den oinarrizko konfrontazio 
hori islatzea jardunbide egokia da”.  

El Salvadorreko ministroordeak Osasun-
Sistemei buruzko Nazioarteko 
Jardunaldietan hitzaldi bat eman zuen, eta, 
haren bitartez, bere herrialdeko osasun-
sistemak azken 9 urteetan izandako 
eraldaketa handia azaldu zuen. 50 urteko 
diktadura militar baten ondoren, eta 
gobernu demokratiko neoliberaleko beste 
20 eta gero, FMLN alderdiak, 
Espinozarenak, hartu zuen herrialdearen 
presidentetza. Tirania militarrean zehar, 
osasuna karitatezko neurri gisa ikusarazi 
zen. Gobernu neoliberalak burututako 
hurrengo bi hamarkadetan, 
ministroordearen hitzetan, “osasuna 
merkaturatu zen abiada izugarrian”. 

El Salvadorreko kasuak eraginda, Eduardo Espinozak, lehenik, pribatizazioaren oinarrizko 
formak azaldu zituen: osasun-zerbitzuak merkaturatzea (herritarrei kobratzea eta zerbitzuen 
prestazioa azpikontratatzea barne hartuta), funts publikoak pribatuki maneiatzea eta eraso 
ideologikoa. Azken hori biztanleei eredu pribatua eraginkorragoa dela konbentzitzean 
datza, eta, horrela, osasunaren gaineko erantzukizuna gizabanakoari eta familiei egozten 
zaie. Era horretan, 2009an gobernura iritsi zirenean, “politika osatuta zegoen politikarik ezaz”. 

• Osasun-erreforma 

Ministerioak herrialdeko osasun-politikak erreformatzeko prozesu bati ekin zion, osasun-
sistema sendo, unibertsal eta irisgarria eraikitze aldera, zerga orokorren bidez finantzatuko 
zena. “Gure lehen helburua izan zen osasunerako eskubidea bermatzea pertsona guztiei, ez 
bakarrik pobreei; gure aburuz, pobreentzako osasun-sistemak eraikiz gero, osasun-sistema 
pobreak sortuko lirateke”, baieztatu 
zuen Espinozak. Erreformaren 
beste premisetako bat izan zen 
Lehen Mailako Osasun Arreta 
Integraleko estrategia bat, horrela 
ulertua: “sektoreen arteko lana, 
komunitateen antolamendua, 
gizartearen partaidetza eta 
berdintasuna etengabe bilatzea”. 

Bederatzi urte horietan zehar 
hainbat erreforma egin dira, eta 
horiek hobekuntza nabaria eragin 
diete El Salvadorreko biztanleen 
osasunari eta bizi-kalitateari. 
Zerbitzuen estaldura bikoiztu da, 
familia-osasuneko 372 
komunitate-unitatetik 815 
unitatera, lehen mailako osasun-
arreta osatzen dutenak. Giza baliabideak berdintasun handiagoarekin banatu dira lurralde 
osotik; izan ere, osasun-langile gehienak El Salvadorreko hiru hiri nagusietan zeuden. Gainera, 
zerbitzu guztia bateratu da software askean oinarritutako osasun-informazioko zerbitzu bakar 
baten bidez. 

Adibidez: Politikak eta APS 
Kontzeptu-ezberdintasunak 
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Osasun-erreformaren beste 
ardatz garrantzitsu bat izan zen 
Osasunaren Foro Nazionalaren 
sorkuntza. Organismo autonomo 
eta hedatu horrek 80 batzorde 
baino gehiago ditu gaur egun, 
herrialde osotik banatuak. Foroak 
parte hartzen du osasunaren 
inguruko politika guztiak eratzean, 
eta herritarrek eskaerak 
adierazten dituzte.  Haren lanaren 
eredu argi bat da 2013an onartu 
zen Sendagaien Legea. 
Biztanleek mobilizazioak egin 
zituzten bi urtez, legea artxibatzea 
saihesteko. Osasunaren Politika 
Publikoen ministroordeak azaldu 
zuenez, ordura arte sendagaien 
araudia erabat kontrolatzen zuen industriak. Horren ondorioz, mundu osoko preziorik altuenak 
zituzten sendagaiek bertan. El Salvadorren, sendagaiek % 5.000 baino etekin handiagoa 
ematen zuten, erreferentziazko nazioarteko prezioekin alderatuta. Sendagaien Legea egin 
zenetik, sendagaiak doakoak bihurtu ziren, eta, horri esker, familiek 60 milioi dolar aurreztu 
zituzten urtero. 

• Lorpenik garrantzitsuenak 

Estrategia bateratu hori ezartzearen ondorioz, biztanleen osasuna hobetu da. Ministroordeak 
adierazi zuenez, hobekuntza hori zenbait adierazleren bidez neur daiteke. Horietako bat da 
amen heriotza-tasa, urteko 200 kasutik 27ra murriztu dena. Ondorioz, Latinoamerikan 
indizerik txikiena duten bost herrialdeetako bat da El Salvador. Hori lortu da erditu aurreko 
kontrola handitzeari esker, kobratzeak kentzeari esker eta amentzako 21 itxaron-etxe sortzeari 
esker. Beste lorpen batzuk izan dira haurren heriotza-tasa murriztea, eskualdeko txertaketa-
indizerik altuena lortzea eta itxaron-zerrendak asko txikitzea. 

Espinozak arrakasta azaldu zuen funtsezko hiru elementutan oinarriturik: osasuna definitzean 
funtsezko giza eskubide gisa, zerga orokorren bidez finantzatzean eta osasunaren 
eraikuntza kolektiboa, demokratikoa eta parte-hartzekoan. Azkenik, bertaratuekin partekatu 
zituen urte horietan zehar ikasitako lezioak: “Osasun-sistema pribatizatzea eraginkorra eta 
efikaza ez dela argi geratu da. Gauzak txarrera eramaten ditu, berdintasunik eza eta gizarte-
bazterketa eragiten ditu, eta, gainera, arreta-prozesuak burokraziaz betetzen ditu”, azaldu zuen. 
Hauxe ere esan zuen: “Gure burua prestatu behar dugu kudeaketa publikoaren aurkakoei aurre 
egiteko, haiek negozioetarako aukera ikusten dutelako osasunaren pribatizazioan”. 
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GUATEMALAKO, HONDURASEKO, EL SALVADORREKO 
ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OSASUN-
SISTEMETAN OSASUNERAKO ESKUBIDEAK DITUEN 
MEHATXUAK 

 

 
Raquel Font, Elena Rodriguez, Ricardo Fernandez eta Maite Morteruel azterketaren aurkezpenean. 

OPIKek - EHUko Osasunaren Gizarte-Baldintzatzaile eta Aldaketa Demografikoari 
Buruzko Ikerketa-Taldeak egindako azterketaren emaitza eta ondorio nagusiak. 

OPIK ikerketa-taldeko kideek, Elena Rodríguezek, Raquel Fontek eta Maite Morteruelek, 
azterketaren emaitza eta ondorio nagusiak aurkeztu zituzten jardunaldietan. Latinoamerikako 
hiru herrialdetako –Honduras, Guatemala eta El Salvador- zein Euskadiko (Europako 
testuinguruaren ordezkari gisa) osasun-sistemak aztertu dituzte.  

Ikerketak, Elena Rodríguezek azaldu zuenez, hipotesi bat du abiapuntu: “Osasun-zerbitzuak 
pribatizatzeak osasunerako eskubidearentzako arriskua dakar edozein testuingurutan, 
eta, horren ondorioz, sarbidea txarragoa da, zerbitzuak gutxiago erabiltzen dira eta osasun-
langileen jarduera txikitzen da”. Hala, azterketaren helburu nagusia zen lau lurralde horietan 
Estatuaren rola ikertzea osasunaren bermatzaile gisa. 

Aurkezpenean Ricardo Fernándezek parte hartu zuen ere bai. Medicusmundi Bizkaiaren 
teknikari laguntzailea den heinean, ikerketaren abiapuntua eta helburuak azaldu zituen. 
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• Erdialdeko Amerikako eskualdea 

Txostenean aztertutako hiru herrialdeek zenbait ezaugarri berdin dituzte. Alde batetik, 
biztanleria gaztea, landa-eremukoa eta pobrezia-maila handikoa dute. Guatemalaren kasuan, ia 
% 60koa da, Hondurasen % 42koa eta El Salvadorren % 35ekoa. Bestetik, osasun-sistema 
zatikatuak dituzte, biztanleen erosmen-ahalaren arabera, oso sarbide desberdina 
eragiten dutenak. El Salvadorren kasuan, halere, 2009an abian jarritako osasun-erreformak 
desberdintasun-mailak murriztu ditu. 

Hiru lurraldeetan dauden oztopo nagusiak dira azpiegituren, langileen eta sendagaien 
urritasuna, bai eta osasun-zentroetara iristeko garraiobide gabezia zein, jakina, familien 
baliabide ekonomikoen urritasuna ere. Kasu guztietan, komunitate-partaidetzako elementuak 
agertu dira, gabezia horiek nolabait bete dituztenak, hala nola Gutemalako terapeuta maien 
sareak, garraio kolektiboko sareen antolamendua Hondurasen eta El Salvadorreko Osasunaren 
Foro Nazionala, osasunerako eskubidea defendatzeko funtsezko lana egiten duena. 

 

• Guatemala 

OPIKeko Raquel Font ikertzaileak azaldu zuenez, estaldura handiagoa izan dezan, lehen 
sektorea erreformatzeko saiakerak ez dira aplikatzen, Osasun Arreta Integraleko Sistema 
ezartzea ez zen lortu, Guatemalako gobernuak estaldura zabaltzeko egin zuen programa 
desagertu zen, eta milaka pertsona estaldurarik gabe geratu ziren, bereziki, jatorri 
indigenakoak, landa-eremuetakoak eta pobreak. Horren ondorioz, osasunerako eskubideen 
mehatxu nagusiak herrialde horretan dira gobernamenduaren gabezia sistematikoak, 
finantzaziorik eza, azpiegiturarik eza eta sistema publikoaren zatikatzea. 

• Honduras 

Gaur egun, Erdialdeko Amerikako herrialde hau printzipio neoliberaletan oinarritutako erreforma 
batean murgilduta dago. Printzipio horiek baliabideen eraginkortasuna, deszentralizazioa eta 
oinarrizko paketeen bidezko estaldura dute xede. Erreforma horren helburua da osasunaren 
arloan estaldura unibertsala lortzea, finantzazio publikoaren bidez, hornidura pribatuko 
mekanismoak txertatuz.  

Raquel Fontek ekitaldian azaldu zuenez, honako hauek dira Honduraseko egoeraren arrisku 
nagusiak: benetako berdintasuna lortzeko osasun-politikarik eza, sistemaren pribatizazioa eta 
osasun-politikak eraikitzeko gizartearen partaidetzarik eza. 



 
 

7 

 

  

• El Salvador 

Aurreko egunean Eduardo Espinozak, El Salvadorreko Osasun Politika Publikoetako 
ministroordeak, azaldu zuenez, 2009an herrialdeak osasun-erreforma bati eman zion hasiera. 
Horrek aukera eman zuen osasun-sistema irisgarriagoa izateko, osasuna eskubidea dela dioen 
printzipioan oinarrituta. Hala eta guztiz ere, OPIKek egindako txostenaren arabera, zenbait 
mehatxu ere baditu, besteak beste, estatu-planaren ardatz estrategikoak martxan jartzeko 
finantzazio-gabezia eta proiektuaren iraungarritasuna gobernua aldatuz gero. 

• Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua 

Maite Morteruel ikertzaileak azaldu zuenez, Erdialdeko Amerikako hiru herrialdeetako eta 
Euskadiko abiapuntu-testuinguruak ezberdinak dira erabat. Halere, azterketaren helburua 
pribatizazio-prozesuak euskal osasun-sisteman ikertzea ere bazen, bai eta osasunaren arloan 
gure lurraldean dauden gizarte-desberdintasunak ere. 

Osasunaren arloko gastu osoari dagokionez, esparru pribatuari ia % 27 dagokio Euskadin, eta 
hori, nagusiki, etxeetatik dator. Zifra hori txikienetakoa da Estatu-mailan, baina oraindik oso 
urrun dago Europako beste herrialde batzuetako zifratik (% 15). Gainera, OPIKen arabera, 
2008tik 2012ra bitartean, osasunaren arloko gastu pribatua finantzazio publikoaren bikoitza 
handitu zen. 

 

 

• Osasunaren arloko gizarte-desberdintasunak 

Jardunaldietan aurkeztutako azterketak adierazten du alde handiagoa dagoela euskal 
biztanleen erosmen-ahalmenaren arabera. Bizi-itxaropenak agerian uzten du 10 urte baino 
gehiagoko aldea gizonen kasuan eta 7koa emakumeen kasuan, EAEren barruan jaioterriaren 
arabera. “Horrek esan nahi du Euskadin pertsona ugari duela 30 urteko osasun-baldintzetan 
bizitzen ari direla”, azaldu zuen Maite Morteruel.  
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Desberdintasun sozioekonomikoek osasun-zerbitzuen sarbideari eragiten diote. Adibidez, 
hezkuntza azterketak jasotzen duenez, arreta espezializatuaren erabilera urriagoa egiten dute 
hezkuntza-maila txikiagoa duten emakumeek; izan ere, % 20 gutxiagok jotzen dute asistentzia-
maila horretara. Horrez gain, prebentzio-jardunbideen erabilera txikiagoa da ere bai. Estali 
gabeko zerbitzuei, hala nola dentistari, fisioterapiari edo podologiari dagokienez, behar 
handiena dutenen artean, % 30 eta % 80 bitartean daudenek probabilitate txikiagoa dute horiek 
eskuratzeko. 

Azkenik, OPIKeko ikertzaileek jardunaldian azaldu zutenez, egoera horrek zenbait erronka 
dakartza: Gobernuaren sekore guztien arteko konpromisoa osasunaren arloan 
berdintasun-ikuspegia sartzeko, eta zerbitzuak berriz bideratzea osasunaren arloan behar 
handiena duten biztanleengana, horretarako, sektore ahulenek jasotzen dituzten zerbitzuen 
kalitatea txikiagoa ez izatearen alde lan eginez. 
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ERREALITATE EZBERDINAK OSASUNAREN ETA 
OSASUN-SISTEMEN INGURUAN 

 

Medicusmundi Bizkaiak 
antolatutako Osasun-Sistemei 
buruzko Nazioarteko Jardunaldiaren 
bigarren egunak espazio bat izan 
zuen ere bai GKEk lan egiten duen 
tokietako osasun publikoaren 
testuinguruak hedatzera emateko. 
Mozanbikeko, Erdialdeko Amerikako 
–bereziki, El Salvadorreko– eta 
Euskadiko gaur egungo 
errealitateak aurkeztu ziren. 

• Mozambike 

Mozambikek bizi duen egoera 
testuinguruan sartzeko abiapuntu gisa, A 
luta continua izeneko dokumentala aurkeztu 
zen, Medicus Mundi Mediterràneak produzitua. Film horren asmoa da herrialdeak iragan 
kolonialak eta gatazka armatuak utzitako errealitate konplexua ezagutaraztea. Bertako osasun-
egitura ahula kanpoaldearen eraginpean dago erabat. Iván Zahínosek, Medicus Mundi 
Mediterràniaren Mozambikeko proiektuen arduradunak, azaldu zuenez, Estatuak osasun-
sistema eraikitzeko tresnak kontrolatzen ez dituenean, nori eskatu behar dizkiogu 
erantzukizunak? Gobernuari? Emaileen komunitateari? Hori da hausnartu beharrekoa”. 

Mozambiken osasun-politika publikoak ez dira lehentasunezkoak, eta hutsune hori GKEek eta 
nazioarteko organismoek egindako lanak bete ohi du. Horren eraginez, sistema paraleloak, 
bertikalak eta epe luzerako ikuspegirik gabekoak sortu dira, eta horietan eragile 
bakoitzak bere lehentasunak ezartzen ditu. Datuek agerian uzten dute oso egoera prekarioa: 
Mozambikek eskualdeko giza baliabideen adierazlerik txarrenak ditu, eta osasunerako funtsen 
% 80 kanpoaldetik datoz. Estatuak, bestalde, osasunaren aurrekontu publikoaren % 7 baino ez 
du ematen. Ondorioz, pribatizazio bikoitza gertatzen da: klase ertainetarako eta altuetarako 
arreta indibidualizatuko osasuna eta osasun publikoaren pribatizazioa nazioarteko organismoen 
eskutik. “Horren ondorioz, pobreentzako osasun-sistemak oso prekarioak eta mugatuak dira”, 
baieztatu zuen Iván Zahínosek.  

Herrialdearen erronka handien aurrean, hala nola kanpoaldearen mendekotasunaren eta 
laguntzaren eta inbertsioen zatikatzea programa bertikaletan, Medicus Mundiren arduradunak 
Mozambiken azaldu zuenez, “gure proposamena da lehen mailako arreta eredu bihurtzea, 
ikerkuntza-agenda berri bat sortu eta Estatuari eta emaileei presio eginez”. 

• Erdialdeko Amerika 

Jorge Irazola, Erdialdeko Amerikako osasun publikoaren eta osasun-sistemen errealitatearen 
aditua eta medicusmundi Nafarroa-Aragoi-Madrileko kidea, eskualdeko herrialdeek 
partekatzen dituzten ezaugarriez aritu zen. “Kolonialismoaren eraginez, Estatuetan boterea 
familia gutxi batzuen esku zegoen, eta jatorritik ukatu zen biztanleriaren kontzeptua, bere 
funtsezko funtzioen artean Estatuak ez baitzuen aintzat hartzen eskubideak bermatzea”, 
komentatu zuen Irazolak; eta horrela jarraitu zuen: “Horrek azaltzen du biztanleria gizarte-
borrokako prozesuen bitartez eraiki izana”. 

1950etik 1970era bitarteko hamarkaden, prozesu iraultzaileek eta Estatuen errepresio-
estrategiak markatutakoen ostean, 1990eko hamarkadan neoliberalismo-olatu bat iritsi zen, 

Medicus Mundi Mediterraneako Iván Zahínos bere 
hitzaldian   

http://www.medicusmundi.cat/a-luta-continua
http://www.medicusmundi.cat/a-luta-continua
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zerbitzuen pribatizazio orokortua eragin zuena eta “Estatuak eraginkorrak ez zirela zioen 
diskurtsoan oinarritzen zena”. Prozesu horietan, Irazolak baieztatu zuenez, ezinbesteko 
protagonismoa izan zuten nazioarteko agentzia handiek eta eragile finantzarioek, bai eta 
GKEek ere bai; izan ere, “mendebaldeko finantzazioarekin Estatua baztertzeari lagundu zioten, 
osasunaren arloko funtsezko oinarrizko paketeak bermatzen zituzten proiektuen bidez; eta 
geroago alde batera utzi zituzten funtsak bukatu zirelako”. 

Testuinguru horretan, Erdialdeko Amerikako eskualdeko osasun-sistema publikoek zenbait 
ezaugarri berdin dituzte. Alde batetik, inbertsio publiko endemikorik eza, BPGren % 2’4ko 
batez bestekoarekin Guatemalan eta % 6’2 Costa Rican. Bestetik, osasun-politiken 
hiperinflazioa eta zailtasun handia politikak moldatzeko, “ez baitago erakundearteko egiturarik, 
politika horiek lurraldearen eremura eramateko aukera ematen duenik”. Azkenik, sistemen 
bereizgarriak dira sistema publikoaren ospitalizazioa ikuspegi biomedikoarekin lotuta 
dagoela, eta kulturartekotasuna ukatzen dela, “sistema eurozentrikoekin, osasun-fenomenoen 
eta gaixotasunen herrien ikuskera errespetatzen ez dutenak”. 

 

 

 

 

OSASUN SISTEMA PUBLIKOEN EZAUGARRIAK (I) 
• Osasunaren arloko gastu publikoa: 2005-2012 aldirako Erdialdeko 

Amerikako batez bestekoa % 2,4 izan da Guatemalan eta % 6,24 Costa 
Rican... Batez bestekoa: % 4.2 Aldi horretan bertan batez bestekoa hauxe 
zen Latinoamerikan: % 7.32 

• POLITIKA PUBLIKOEN HIPERINFLAZIOA ETA HAREN ZAILTASUNA 
LURRALDE-EREMUAN TXERTATZEKO... PPak KOMUNITATEAREN 
BIDEETAN GALTZEN DIRA... NAHI POLITIKOAREN IZENA GALTZERA 
EMATEA 

• POLITIKA FISKALIK GABE EZ DAGO SISTEMA PUBLIKO UNIBERTSALIK 
• OSASUN-SISTEMAREN ZATIKETA KRONIFIKATUA 
• OSASUN-SISTEMEN ERREKTORETZA GAITASUNA MURRIZTUA 
• JARRAITASUNIK EZA ARAU BIHURTZEN DENEAN 
• SISTEMA PUBLIKOAREN OSPITALERATZEA 
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• El Salvadorreko Osasunaren Foro Nazionala 
Margarita Posada El Salvadorreko Osasunaren Foro Nazionalaren koordinatzailea da. 
Plataforma autonomo eta herrikoi horiek osasunerako eskubidearen alde aritzen da eta 2009an 
gobernu-aldaketaren eraginez sortu zen. Posadak Bizkaia Aretoan azaldu zuen Foroaren 
jatorria eta 7 urteetan izandako bilakaera. Baina hitzaldiari hasiera eman aurretik, entzule 
guztiei altxatzeko eskatu zien, denok batera “osasuna eskubidea da, ez berriz, salgaia!” 
oihukatzeko. Horrekin argi utzi zituen Foroak hasieratik lanari ekin zionetik izan zituen asmoak. 

Gerraren amaiera eta gero, 1992an neurri neoliberalak ezartzen hasi ziren El Salvadorren, 
zerbitzu publiko guztietara iritsi zen olatu pribatizatzaile batekin. Erantzun gisa, 2002an 
Herritarren Aliantza antolatu zen osasunaren arloari erantzuna emateko. Herrialde osoan 
mobilizazioak eragin zituen, eta geroago El Salvadorreko Osasunaren Foro Nazionala sortuko 
zuenaren hazia sortu zuen.  

 

 

 

FMLNren hauteskunde-garaipenarekin, “politiketan lehenbiziz gehitu ziren gizarte-erakundeen 
proposamenak, eta horietako bat zen gizartearen partaidetza osasun-politiketan”, azaldu zuen 
Margarita Posadak. Une horretan erabaki zuen Foroak nolakoa izan behar zuen: “Herrikoia izan 
behar zuela esan genuen, jendearen ahotsa ez baitzen inoiz entzun, eta autonomoa izan behar 
zuen ere bai. Hori borroka handia izan zen, Foroa ez baita Osasun Ministerioarena, gizarte-
mugimendua da, ez du Estatuaren finantzaziorik eta ez dugu nahi izatea”. 

Foroak hiru lan-ardatz ditu. Lehenengoa lurralde-antolamendua da, eta herrialdea banatzen 
duten 14 barrutietako 12n dago. Bigarrenak lau sektore-mahai ditu, honako hauetara 
zuzenduta: ugaltze-osasunera, sendagaietara, gizarte-indarkeriaren eta emakumearenganako 
indarkeriaren prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa. Azkenik, foroak eragin politikoko lana 
egiten du ere bai, 
asistentziaren kalitateaz 
eta osasun-zerbitzuen 
sarbideaz haratago. 

Guztira, 850 komunitate-
batzorde dituzte lurralde 
osoan banatuta, eta beren 
kontrol-tresna propioak 
dituzte osasun-zentroetan, 
esaterako, kexen 
postontzia edo aldizkako 
ikuskapenak. Gaur egun, 
hurrengo 5 urteetarako 
plan estrategikoa eratzen 



 
 

12 

 

  

ari dira, eta eskaeretako bat izan da prestakuntza politikoa. “Osasuna zerbitzuetan soilik ezin 
dugu ardaztu, kalitatea garrantzitsua da, baina haratago joan beharra dugu edo botere 
hegemonikoaren tresnek jan egingo digute”. 

Foroak ordezkaritza du erabaki politikoak hartzeko espazioetan, hala nola Kontsultarako 
Herritarren Kontseiluan, eta, 2015ean, ASGOJU – Gizarte Aliantza Gobernagarritasunaren eta 
Justiziaren alde– sortu zuen. Mugimendu hori 45 gizarte-erakundez osatuta dago, eta zenbait 
ekintza egin dituzte, adibidez, zerga-ihesaren aurkako kanpaina bat edo Uraren Lege Orokorra 
onartzeko beste bat. “Autonomiak zenbait kostu ditu, eta gobernuari egiak esateagatik betoa 
jarri digute, baina horregatik ez diogu ukorik egingo proiektu politikoari” esan zuen amaitzeko 
Margarita Posadak. 

 

 

 

• Euskadi 
Azkenik, Juan Luis Uriak, Osalderen presidente eta Osasunaren Euskal Foroaren ordezkariak, 
Euskadiko gaur egungo osasun-sistema testuinguruan sartu zuen: mahaian partekatutako 
kasuetatik oso urrun dagoen errealitatea, osasunerako sarbideri dagokionez, desberdintasunak 
agertzen dituena. 

Osalderen presidenteak gogoetarako zenbait galdera bota zituen lehenik. Zenbat mediku eta 
erizain behar ditugu Euskadin? Zenbat sendagai kontsumitzen ditugu eta zegatik? Nork 
eragiten ditu sendagaiak kontsumitzeko ohiturak?” galdetu zuen Juan Luis Uriak, eta esan zuen 
ondoren: “Osasun-sistemetan era indiskriminatuan eskaintzen dena era indiskriminatuan 
kontsumitzen da”. 

Osasunaren Euskal Foroaren ordezkariak Euskadiren erradiografia sozioekonomiko azkar bat 
egin zuen. Gero eta zaharragoa da biztanleria eta osasun-adierazleak lehen mundukoak dira: 
haurren heriotza tasa 2,2 da 1.000 jaiotzeko, eta bizi-itxaropena 86 urtekoa da emakumeentzat 
eta 80,1ekoa gizonentzat; handiena Japonekoarekin batera. Bestalde, langabezia-tasa 
herritarren % 10 da. 

Hala ere, azaldu zuenez, tasa sozioekonomikoak bereizi egin behar dira gizartea ulertzeko; 
izan ere, sektore ahulagoak eremu jakinetan biltzen dira, osasun-beharren kopuru handi bat 
estaltzen duen osasun-zerbitzu publikoa badute ere, desberdintasunak daude oraindik ere 
sarbideari dagokionez. Juan Luis Uriak zenbait adibide eman zituen, hala nola Haurrentzako 
Hortz Programa edo bularreko minbizia saihesteko programa. Lehenengoaren kasuan, 
biztanleen % 32 haren kanpo geratzen da, doako zerbitzua bada ere; eta, bigarrenaren kasuan, 
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emakumeen % 37 inguruk ez du erabiltzen. Kasu bietan, zifrak lotuta daude sektore ahulenekin, 
eta kausak irisgarritasun kulturaleko oztopoekin. “Osakidetzan ez dago aurrekonturik 
osasunaren arloko desberdintasunetarako”, esan zuen Uriak, eta horrela jarraitu zuen: “Eta, 
dakigunez, abiapuntuan desberdina den horren berdina eskainiz, desberdintasunari 
laguntzea da”. 

“Estatuko aurrekonturik handiena dugu, 1.639 euro per cápita, baina arazoa da zertan eta 
zergatik gastatzen den”, esan zuen jarraian Juan Luis Uriak; “lehen mailako arretaren 
hegemoniaren galera dugu arazo Osakidetzan, aurrekontuaren % 15 baino ez dauka”. 
Osalderen presidenteak amaitzeko esan zuenez, “herritarren eta profesionalen partaidetza 
txertatu behar dugu erabakiak hartzean, eta multinazioanal farmazeutikoek, teknologia 
medikokoek eta elikadurakoek gutxiago baldintzatu behar dute jardunbide klinikoa”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Luis Uria, Iván Zahínos, Iratxe Amiano, Jorge Irazola eta Margarita Posada jardunaldietako lehen 
mahai-inguruan, osasunaren arloko eta osasun-sistemen errealitateei buruzkoan. 
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Mahai-ingurua: Osasunaren eta osasunaren arloko 
berdintasunaren testuinguru ezberdinak 

 
Santiago Esnaola haren aurkezpenean zehar 

Jardunaldietako azken mahai-ingurua bideratu zen osasun-sistemek dituzten erronkak 
hedatzera, eta oso testuinguru ezberdinak azaldu baziren ere, zenbait alderdi komun agertu 
ziren. Europako sistemen ardatzean, Euskadiren, Espainiako Estatuaren eta Erresuma 
Batuaren kasuek desberdintasunak agertu zituzten osasunaren sarbideari dagokionez, bai eta 
neoliberalismoaren eta aliantza publiko-pribatuen arriskuak ere. Hegoaldearen kasuan, 
merkaturatzearen mehatxua nabariagoa da, zailtasun handiak gorabehera, osasunerako 
eskubidearen alde egiteko ordezko ereduak ikusi baziren ere, adibidez, Guatemalako kasuan. 

• Euskadiko kasua 

Santiago Esnaolak, duela gutxira arte Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailean lan 
egin zuen mediku epidemiologikoak, euskal osasun-sistemak berdintasunerako dituen erronkei 
buruzko analisia egin zuen. Azaldu zuenez, lau hamarkadaren buruan, bizi-itxaropena 10 urte 
handitu da Euskadin, baina ez da berdin banatzen. Gizonen kasuan, 10,5 urtera arteko aldeak 
daude, eta emakumeen kasuan 7 urtera artekoak. “Nola azaldu ahal dugu osasun-sistema 
unibertsala izanda ere desberdintasun horiek egotea osasunaren arloan?”. 

Esnaolak emandako zifretatik abiatuta, Euskadin pobre izatea arrisku-faktore handia da; 
izan ere, “bizntale-talde guztiek izango balituzte aberatsen heriotza-tasak, tasa horiek % 20 
murriztuko lirateke, zehazki, 10 heriotza egunero Erkidegoan”. Osasunaren arloko 
desberdintasun horiek sistematikoak dira eta gizarteak sortu ditu. Saihesteko modukoak eta 
bidegabekoak dira, eta, besteak beste, aldagarri sozioekonomikoekin, generokoekin, 
etniakoekin, adinekoekin eta sexu-orientaziokoekin lotuta daude. 

“Zer egin dezakete osasun-sistemek berdintasuna sustatzeko?” galderari dagokionez, Santiago 
Esnaolak apustu egin zuen sektore anitzeko ikuspegia sustatzearen alde, osasunerako 
erabakigarriak diren elementuak agerian jartzeko, osasunarekin soilik lotutako politikez 
haratago. “Ez gara garraio-sistemaren, hezkuntza-sistemaren edo politika fiskalen arduradun, 
baina elementu horiek osasunerako oso garrantzitsuak diren mugagarriak direla eta sektoreen 
artean lankidetza egon behar duela adierazteko ardura dugu”. 
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Osasunaren arloko gizarte-desberdintasunen mugatzaileen kontzeptu-markoa. Osasun Arloko Gizarte 
Desberdintasunak Txikitzeko Espainiako Batzordea, 2010. 

• Estatuko eremua 

Rosa Urbanos Osasunaren Ekonomiako doktoreak hasiera eman zion haren hitzaldiari azalduz 
bere aburuz sektore publikoak duen xede nagusia: “Sektore pribatuak egin ezin duena egitea 
eta estaltzen ez dituen osasunaren arloko beharrak bermatzea; bestela, interes 
partikularrek interes kolektiboak gailentzen dituzten kasuak aurkituko ditugu eta”. Bestalde, 
lehen mehatxua da sektore pribatuak bere betekizunak ez betetzea, “eta horren adibiderik 
onena da 16/2012 Errege Lege Dekretua”. 

Urbanosek azaldu zuenez, gastu publikoak eta pribatuak bilakaera izan dute estatu-mailan. 
2010etik 2013ra bitartean, osasunaren aurrekontu publikoa % 13 murriztu zen, 9.000 milioi euro 
gutxiago. Gastu pribatua, ordea, handitu egin zen, hein handi batean zuzeneko ordainketak eta 
koordainketa farmazeutikoa zirela medio. 

Ordaintzeko gai ez izateagatik errezetatutako sendagai bat ez dute hartu % 4k –% 8k 
langabezian dauden biztanleen kasuan–. Zifra murriztu horiek zenbait errealitate ezkutatzen 
dituzte: kolektibo ahulenek zailtasunak dituzte sendagaiak eskuratzeko, eta, horren ondorioz, 
sendagaiekiko atxikipenaren galera dator, horrek dakartzan ondorioekin. Bestalde, lehen 
mailako arretarako sarbidearen zifrei helduz gero, % 1,7k soilik dio zailtasunak dituela; Europa-
mailan indizerik txikienetako bat osatzen du kopuru horrek. Baina, berriz ere, datu horien atzean 
sarbiderako desberdintasunak daude egoera sozioekonomikoaren arabera. 

“1990eko hamarkadaren amaieratik, aukera eman genien enpresa pribatuei osasun-zerbitzuak 
kudeatzeko”, baieztatu zuen Osasunaren Ekonomiako doktoreak. Gaur egun, gertakari horrek 
arretaren kalitateari nola eragin dion agerian uzten duten ebidentziak daude, eta, Rosa 
Urbanosek azaldu zuenez, “txostenek diote sektore pribatuaren partaidetzak ez duela 
eraginkortasuna hobetu, eta, halere, garapenei eta emaitzei helduta, kanpora ateratzeko 
moduko prozesuak egon dira”.  

Hala eta guztiz ere, Rosa Urbanosek azken ondorio bat nabarmendu zuen: “Azterketek, 
halaber, esaten digute etika publikoa mahai gainean ez dagoen inguruneetan, adibidez, 
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Espainian, hobe dela sektore pribatuari sarrerarik ez ematea, harrapaketa arautzaileko 
prozesuetan eroriko ginelako, eta horietan sektore horrek finkatzen ditu jokoaren arauak”. 

• Nazioarteko eremua 

Joera neoliberala eta osasun-ekosistema konplexuetan (horietan denen helburua ez da 
osasunerako eskubidea) eragile berriak sartzea dira osasun-sistementzako arriskurik 
handienetakoak mundu-mailan, Anuj Kapilashramiren arabera. Osasun Politika Globaletako eta 
Politika Publikoetako doktoreak azaldu zuenez, “neoliberalismoaren mehatxu handienetako 
bat ez dute programek osatzen, baizik eta proiektu ideologiko hegemonikoak, osasun-
politika garaikideak mugitzen dituenak”. 

Austeritateak eta pribatizazioak finkatutako garai baten ostean, “gaur egun korronte horiek 
ordeztu ditu lankidetza publiko-pribatuaren paradigmak”, esan zuen Kapilashrami doktoreak. 
Diskurtso hori oso hedatua dago, eta “sektore pribatuaren lan egiteko erak eta jardunbideak 
txertatzen ditu sektore publikoan”. Pentsamolde hori kostuak murriztera eta eraginkortasuna 
handitzera bideratuta dago, eta arreta handiena ematen die alderdi ekonomikoei. Akordio 
horien ondoreak barne hartzen dituzte “gobernamenduko egitura hibridoak, kontuen emakida 
ahulagoa dutenak, eta sektore pribatuaren eta publikoaren arteko rolak lausotzen dituztenak”. 
Aliantza horiek zilegi bihurtzeak osasun-zerbitzuen ikuspegia aldatu eta ondasunen 
kontsumorantz bideratu du. Ikuspegi horrek mugagarri sozialak, politikoak edo ekonomikoak 
ezkutatzearekin mehatxu egiten du, osasun-sistema produktuen eta zerbitzuen hornitzaile dela 
adierazten duen ideian oinarrituta.  

 

Merkataritza-eragileek gero eta eragin handiagoa dute osasun-programetan, lankidetza-
agentzien eta GKEen eskutik. Horri dagokionez, Anuj Kapilashramik RUTF –Ready to Use 
Theraupeutic Food– elikadura-programaren adibidea eman zuen. Haren bitartez, UNICEFek 
barrak banatzen ditu haurren malnutrizioa tratatzeko. Elikadura-korporazio handiak sartzeak 
programa mota horietan enpresei etekin izugarriak dakarkien merkatua sortzen du, eta horrek 
interes-gatazkak eragiten ditu. 

Kapilashramik azaldu zuenez, zenbait herrialdetan, hala nola Erresuma Batuan, osasunaren 
estaldura unibertsalak aukera eman du zerbitzu pribatizatuen eredua bultzatzeko. Horren 
ondorioz, “agintaritza publikoen rola aldatu da”; izan ere, jadanik ez dute osasun-zerbitzurik 
eskaintzen, kontratazioak kudeatzen dituzte, eta osasunaren hornidura merkatuan egituratzen 
da”. 

Azkenik, Osasun Politika Globaletako doktoreak nabarmendu zuen erabat ezberdinak diren 
proposamenak behar ditugula osasun-zerbitzuen banaketari dagokionez, bai eta Estatuaren eta 
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enpresen arteko harremanak osasunerako eskubidean oinarrituta arautzea ere. 

• Guatemalaren kasua 

Lucrecia Hernández Mackek, kirurgialariak eta Guatemalako 2016tik eta 2017ra bitartean 
Osasun ministroak, Guatemalako osasun-zerbitzuen gaur egungo egoera azaldu zuen, bai eta 
herrialdeko ministro izan zen bitartean osasunerako sarbidea sustatzeko plan bat ezartzearen 
inguruko esperientzia ere. 
Medikuak azaldu zuenez, 
Guatemalan zerbitzuak 
emateko hiru maila daude, 
publikoa, pribatua eta 
komunitarioa; eta ekosistema 
zatitua dago, hortaz, azken 
batean, ordaintzeko gaitasuna 
dutenek lor dezakete arreta. 
“Gure zerbitzu-sarea soilik 6’5 
milioi pertsonari arreta emateko 
gai da. Horixe zen Guatemalako biztanleria 1975ean, beraz, gure osasun-sareak 40 urteko 
atzerapena dauka”. 

Hernández Macken arabera, Guatemalako osasun-sistema pribatizatuta dago birtualki 
Estatuaren omisioa dela eta; izan ere, “inoiz ez dugu sistema publikorik izan”. Osasunaren 
arloko gastuaren % 60 pribatua da, nagusiki, biztanleriak zuzenean finantzatuta. Eredu hori 
maila ideologikoan hedatzen ari da ere bai, “zerbitzu publikoak pobreentzako karitatea direla 
pentsatzen dugu eta, baita pribatua beti izango dela eraginkorragoa ere”. 

Lucrecia Hernándezen taldea Osasun Ministeriora iritsi zen Jimmy Morales herrialdeko 
presidente hautatu zutenean. 2016an, Guatemalak ospitale-krisi ikaragarria zeukan, eta 
testuinguru horretan lan-plan berri bat ezartzeko saiakera egin zuten. “Desnutrizio kronikoa 
duen paziente bat hartzea bezala izan zen, desnutrizio akutu larriaren eta orga baten astindua 
jasan zituena gainera”, azaldu zuen kirurgialariak herrialdearen osasun-egoerari buruz. “Bizia 
salbatu behar zitzaion, egonkortu, eta ondoren, errekuperazio motelari ekin”. 

Ministerioaren taldeak abian jarritako lan-planak lau ardatz zituen: gobernamendu 
demokratikoa, sarbide unibertsala, erakundeak sendotzea eta kudeaketa gardena. 
Osasun-sistemaren eraldaketari hasiera eman zioten herritarrak indartzeari bideratuta, El 
Salvadorreko adibidean oinarrituta, eta Osasun Eredu Barneratzailea garatzen hasi ziren. 
Eredu hori osasun-sare osoaren bidezko arreta integralean zetzan, bai eta osasun zerbitzuen 
sare integral eta integratu batean ere, zegoeneko lurralde guztietan abian jarri zena pilotu gisa. 

Helburua nazio osora hedatzea izan zen, eta 
2017an 141 udalerrira hedatu zen. 

Hala ere, taldeak zailtasun ugari izan zituen lan-
plana garatzean, lankidetza-agentzien artean eta 
gobernuaren barruan ikuspegi ezberdinak 
zeudelako, eta 2017ko abuztuan, Osasun 
Ministerioa utzi zuten. Ministro ohiak, azkenik, aldi 
horretan zehar ikasitako zenbait gauza partekatu 
zituen, eta ondorengo hau azaldu zuen: “Aurrera 
egin genuen ikuspegi politiko argia duten 
pertsonek osatutako lantaldeei esker, baina 
horrelako eraldaketa bat gauzatzeko, 
gobernuaren planaren parte izan behar da”. 
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Lucrecia Hernández Mack, Rosa Urbanos, Remco Van de Pas, Anuj Kapilashrami eta Santiago 
Esnaola mahai-inguruan. 

 

 



 
 

19 

 

  

JARDUNALDIEN ITXIERA,  
CARLOS MEDIANOREN ESKUTIK 

 

Osasun Sistemei buruzko Nazioarteko 
Jardunaldiei amaiera emateko, Nazioarteko 
Medicus Mundiren presidenteak, Carlos 
Medianok, ekitaldiaren ondorio nagusiak 
aipatu zituen. Horien arabera, oso errealitate 
ezberdinak eta zenbait erronka berdin ikus 
daitezke.  

“Osasunerako eskubideaz aritu gara, ez 
berriz, osasunaz. Osasuna ez da soilik 
gaixotasunik eza; gaixotasunak neurtzen 
ditugu, ez, ordea, ongizatea”, azaldu zuen 

Medianok. “Osasuna ez da homogeneoa, beraz, osasunerako eskubideak ez luke izan 
beharko”. Nabarmendu zuenez, jardunaldiak osasunerako eskubidean eta haren 
merkaturatzean eta pribatizazioan ardaztu ziren. Errealitate horren aurrean, “bihurtutako 
gehiago behar ditugu, hemen denok gaude ados eta”. 

Hitzaldi eta mahai-inguru ezberdinetan zehar, argi eta garbi adierazi zen, halaber, mugatzaile 
sozioekonomikoak aldagarri garrantzitsua direla osasunerako, eta Euskadiko klase ahulenen 
kasuan, heriotza-tasa % 20an igo dute. “Horrek hausnarketa egitera eraman behar gaitu, 
osasun-sistemak ez duelako bere kabuz arazoa konponduko”. 

Nazioarteko Medicus Mundiren presidenteak nabarmendu zuenez, gizartearen partaidetza 
konponbidea da osasunerako eskubidea defendatzeko, bai ta osasun publikoa ere, ez 
bakarrik banakakoa, kolektiboa ere bai, baita osasunaren sektoreartekotasuna ere. 
Azkenik, pribatizazioaren mehatxuari dagokionez, Carlos Medianok esan zuen, “publikoaren 
diskurtsoa berritu behar dugula, gaur haiek direlako garaile komunikazioan, beraz, lan asko 
dugu egiteko”. 
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JARUNALDIEN ONDORIOAK 

Desberdintasuna da heriotza-kausa nagusietako bat, bai eta morbilitate-kargetako bat ere 
mundu osoan, eta osasun-sistemek dute aukera desberdintasunak murrizteko rol nagusia 
betetzeko. 

OPIKek -UPV/EHUren ikerketa-taldeak- egindako azterketak agerian uzten ditu osasunaren 
arloko desberdintasunak erosmen-ahalmenaren araberakoak direla. Euskal biztanleriaren 
kasuan, 10 urteko aldea dago bizi-itxaropenari dagokionez gizonen kasuan eta 7koa 
emakumeen kasuan. Euskadin pobre izatea arrisku-faktorea da ere bai. 

Premia handikoa da berdintasunaren ikuspegia transbertsalizatzea osasunaren arloan eta 
osasunaren gizarte-mugagarriak barne hartzen dituen sektorearteko ikuspegia sustatzea, 
osasunarekin soilik lotuta dagoenaz haratago. 

Baina zerbitzu publikoak mundu osoan pribatizatzen ari direnez, gizarteek duten erronka 
nagusietako bat osatzen du estatuek pertsona guztientzako kalitatezko osasun-sistema 
publikoen aldeko nahi politikoak izateak eta apustua egiteak. 

Sistema kapitalistaren globalizazioak osasuna merkaturatu nahi du. Horrela, eskubide publiko 
unibertsal eta ukaezina izatetik enpresa transnazionalen interes pribatuen aldeko negozio 
izatera igaroko da. Pribatizazioaren eta austeritatearen diskurtsoa lankidetza publiko-
pribatuaren diskurtsoarekin ordezten ari dira. Horrek enpresaren sektoreko jardunbideak 
txertatzen ditu, eta osasun-zerbitzuak kontsumorako ondasun bihurtzeko arriskua dakar. 

Estrategia neoliberal horrek pertsona guztientzako irisgarria ez den sistema pribatu bat 
planteatzen du, gizartearen sektore ahulenei pobreentzako osasun-sistemak dakarzkiena, eta, 
kasurik onenean, osasun-ongizatea bermatzen ez duen zerbitzu-zorro mugatua eskaintzen 
duena. 

Bestalde, estatu ahulek autonomia eta nahi politiko urria dutenez, gaitasun mugatua dute 
osasun-zerbitzuen agintaritza, horniketa eta kudeaketa botere publikoen esku uzten dituzten 
osasun-sistemak eraikitzeko. Horrek arrisku bat sortzen du sistema bertikalak eta paraleloak 
sortzeari laguntzen dioten eragileen sarrera –baita nazioarteko laguntza ere– errazten duelako, 
epe luzerako ikuspegirik gabekoak eta eragile bakoitzak beren lehentasunak ezartzea 
ahalbidetzen dutenak.  

Nazioarteko organismoetan gero eta lobbie gehiago daudenez, eta garapen jasangarriko 
helburuak eratzeko gero eta enpresa edo fundazio pribatu gehiagori gonbidatzen zaionez parte 
har dezan, osasunaren arloko mundu-politiketan interes pribatuek partaidetza aktiboa 
dutela ikus dezakegu. 

Doktrina neoliberalaren mezuak, osasunaren sistema publikoak pribatizatzeko bideratzen 
direnak, hirugarren sektorearekiko hazten ari den irekieraren argudio-konbinazioan oinarritzen 
dira, bai eta sistema publikoen eraginkortasunik eza teorikoan ere. 

Hala ere, El Salvadorreko osasun-erreformak, adibidez, gezurrezko premisa hori eztabaidan 
jartzen du, osasun-politika eta -zerbitzu publikoak sendotzeak osasun-adierazleak 
(esaterako, haurren edo amen heriotza-tasa) hobetzea ekarriko lukeela frogatzeko, 
osasunaren inbertsioari dagokionez, egoera txarra denean ere bai.  

Arrisku horien guztien aurrean, osasuna funtsezko giza eskubidea dela defendatu behar da, 
era demokratikoan eta gizartearen partaidetzarekin eraikitako osasun-sistema unibertsalen 
bitartez, politika fiskal aurrerakoiez eta solidarioez finantzaturik. 

Lehen mailako arreta eredu bihurtu behar dugu berriz, eta herritarren eta profesionalen 
partaidetza gehitu erabakiak hartzean, baita farmazeutiken eta enpresa teknologikoen 
presentzia murriztu ere jardunbide klinikoan. 

Osasunerako eskubidearen eta sistema publikoen aldeko borrokan, gizartearen partaidetza 
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funtsezko tresna da eragin politikoa izateko eta osasunaren arloko erabakiak 
demokratizatzeko.  

Osasunaren arloko gizarte-partaidetza pertsona guztien eskubidea da mundu osoan, alde 
batera utzita izaera soziala, etknikoa edo generokoa. Horregatik, balioztatu eta dagokion 
espazioa eman behar zaio, partaidetza efektiboa egiteko. 
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