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“IDENTIFIKAZIO-ATALA” 

 

1.a)  Etxe honetan bizi zaretenok nola dituzue izena eta abizenak? 

 

1.b) Honako hauek idatzi ditut (Inkestatzaileak izenak eta abizenak irakurriko ditu) Ahaztu egin al zait 

  . haurren bat? 

  . enplegaturen bat? 

  . bertan bizi, baina kanpoan (bidaiaren batean edo ospitalean) dagoen inor? 

 

2.a) Adierazi zuen jaiotza-data, adina eta sexua 

2.b)  Adierazi familiako nork egiten duen ekarpen ekonomikorik handiena 

 

Kopurua Izena 1.abizena 2. abizena Jaioteguna Adina Sexua 
Ekarpen 

ekonomikoa 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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GALDE-SORTA ZK. 

└──┴──┴──┴──┴──┘ 

 

PERTSONA ZK. 

└──┴──┴──┴──┘ 

INKESTATZAILEA  

└──┴──┘ 

 

DATA 

HILA └──┴──┘ EGUNA └──┴──┘ 

 

KIDEEN KOPURUA 

└──┴──┘ 

TELEFONOA 1 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

TELEFONOA 2 

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 

 

 

 

ERREFERENTZIAZKO PERTSONAREN DATUAK: 

 

1. HELBIDEA 

 

 ___________________________________________________________________________________   

 

2.- Helbide honetan bizi zineten 2013an? 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

EUSKERA 

Bai Ez 

1 2 

Bai Ez 

1 2 

IZENA   _______________________________________________________________________  

1. ABIZENA  _____________________________________________________________________  

2. ABIZENA ______________________________________________________________________  

IRAUPENA: 

└──┴──┴──┘  MINUTU 
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“JARDUERAREN ALDI BATERAKO MURRIZKETA” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

ERREFERENTZIA-ALDIA: 14 EGUN 

OSASUN-ADIERAZLEEN ATALA. 

Hurrengo galderak …………. egunetik atzora arte izan duzun osasun-egoerari buruzkoak dira.   
 

ELKARRIZKETAREN EGUTEGIA ERAKUTSI 
 

1. galdera azken 14 egunetako jarduera jakiteko da. 
 

3. -………., zein izan da zure jarduera nagusia……. egunetik atzora arte?  

 

Lana edo laneko baja 1 

Etxeko lanak 2 

Eskolakoa eta Haurtzaindegia 3 

Eskolatu gabeko adingabeak 4 

Langabeak 5 

Erretiratuak edo pentsiodunak 6 

Beste batzuk (Amatasun-baja, ohean gaixotasun kronikoagatik…) 7 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 

4.a) ……. egunetik atzora arte, osasuna dela eta, ………., ohean, etxean edo ospitalean geratu beharrik izan al duzu?  Oheratu kronikoa bada, ipini “Ez”. 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

 (5.a gald.) (5.a gald.) (5.a gald.) 
 

4.b) ………., zenbat egunetan geratu behar izan duzu ohean (etxean edo ospitalean) gutxienez egun erdian?  

└───┴───┘ EGUN 

3. GALDERAN 1, 2 EDO 3 ERANTZUN DUTEN PERTSONA GUZTIENTZAT  

5.a) ……. egunetik atzora arte , ……….,utzi diozu lanera joateari, etxeko lanak egiteari, eskolara joateari lanegun erdian gutxienez, osasuna dela eta?    

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

 (6.a gald.) (6.a gald.) (6.a gald.) 

 

5.b) …… egunetik atzora arte lanera joan, etxeko lanak egin, eskolara joan… beharko zenukeen egunetatik, ………., zenbatetan egin duzu huts lanegun 

erdiz, gutxienez, osasuna dela eta?  

└───┴───┘ EGUN 

 

5.c) ………., lan egin, etxeko lanak egin, eskolara joan… ezin izan duzun egunetatik zenbatetan geratu zara ohean, gutxienez egun erdian, ospitalean 

emandako egunak ere kontuan hartuta?  

└───┴───┘ EGUN 

 

ADI INKESTATZAILE: 4.a eta 5.a galderetan erantzunak “BAI” badira, ez da zertan izan behar egun kopuru bera.  

ADIBIDEZ, pertsona bat ohean geratu bada asteburuko bi egunetan (larunbatean eta igandean) eta astelehenean; baina  lanera ez joatea astelehenean bakarrik 
gertatzen denean 

4.b GALDERA (gald.)= 3 (EGUN)  

5.c GALDERA (gald.)= 1 (EGUN) 

 



 

5 

 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

 
GOGORATU OHIKO ETA AISIALDIKO JARDUERA, EZAUGARRI PERTSONALEN ARABERA: jolastea, tabernara joatea, zinemara joatea, klubera 

joatea, mezatara joatea, irakurtzea, telebista ikustea, kirola egitea, ikastea… 
 

 

6.a) Aurretiaz adierazitako egunak zenbatu gabe, ……. egunetik atzora arte, ………., 
alde batera utzi edo gutxitu behar izan al dituzu zure ohiko jarduerak, osasuna dela eta? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

 

6.b) ………., zenbat egunetan gutxitu edo murriztu behar izan dituzu zure ohiko jarduerak? 

└───┴───┘ EGUN 

EGIN GALDERA HAUEK (7.a eta 7.b) ZENBAIT EGUNETAN JARDUERA MURRIZTU BEHAR IZAN DUTEN PERTSONEI, HAU DA, 4.a EDO 5.a 
EDO 6.a GALDERETAN “BAI” ERANTZUN DUTENEI. GALDERA HORIEI GUZTIEI “EZ” ERANTZUN BADUTE, JOAN 8. GALDERARA. 

 

7.a) ………., zein edo zeintzuk izan dira osasun-arazoak zure ohiko jarduerak alde batera uzteko edo gutxitzeko?  

(Bi osasun-arazo grabatzeko aukera dago) 
 

* ..........................................................................................................................................................................................................................................  

* ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 

7.b) ………., honako hauetako zeinek eragin du zure jarduerak etetera edo murriztera behartu duen osasun-arazoa: 

 

Laneko istripua 1 

Trafikoko istripua 2 

Etxeko istripua 3 

Bestelako istripu bat 4 

Lanetik eratorritako gaixotasuna 5 

Beste gaixotasun batzuk 6 

Indarkeria fisikoa 7 

Beste arrazoi batzuk 8 

 

7.a galderan osasun-arazo bat baino gehiago grabatu bada, erantzun galdera honi, egun gehiago desgaitu dion horretan pentsatuz. 
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“EGUNEROKO BIZIMODUKO JARDUERAK EGITEA” 

Hurrengo galdera hauek zure osasun-egoeraren arabera eguneroko bizimoduko jarduerak egiteko duzun gaitasunari buruzkoak dira.  

Jarduera modu iraunkor edo kronikoan mugatzen duten osasun-arazoak 
 

8.   EGIN GALDERAK ADINAREN ARABERA.  
 

0-4 urtekoentzat 9. a gald.  1 

5-17 urtekoentzat 10. a gald.  2 

18-69 urtekoentzat 11.a  gald.  3 

70 urtetik gorakoentzat 12. a gald.  4 

 

9.  - 0-4 URTE BITARKOENTZAT. 

 

9.a) Bere osasun-egoerak edo urritasunen batek, ………. i galarazten dio beste haurren ohiko jolasetan parte hartzea?  

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.)    

 

9.b) ………. k ba al du inolako mugarik, osasuna dela-eta, jolas mota edo kopuru jakin batzuetan parte hartzeko? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (13. gald.) (13. gald.) (13. gald.) 

 

10.  5-17 URTE BITARTEKOENTZAT. 

 

10.a) Bere osasun-egoerak edo urritasunen batek, ………. i galarazten dio eskolara edo ikastetxera joatea?  

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.)    

 

10.b) Ikastetxe bereziren batera edo klase berezietara joan behar du ……….k osasun-arazo edo urritasunen batengatik? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.)    

 

10.c) Osasun-arazoren batek ipintzen al dizkio mugak ………. i ikastetxera joateko? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (13. gald.) (13. gald.) (13. gald.) 

 

11.- 18-69 URTE BITARTEKOENTZAT. 

 

11.a) Gaur egun, ………., lan egiten duzu? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(11.c gald.)    

 

11.b) Osasuna dela eta, ………., ezin duzu edo ezingo zenuke gaur egun lanik egin? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.)    

 

11.c) Osasuna dela eta, ………., baduzu mugaren bat egiten duzun edo egiterik izango zenukeen lan motari edo kantitateari dagokionez? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (13. gald.) (13. gald.) (13. gald.) 
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12.- 70 URTE EDO HORTIK GORAKOENTZAT. 

 

12.a) Osasun-arazoren baten ondorioz, ………., inoren laguntza behar duzu jarduera pertsonalak egiteko, hots, jan, bainatu, dutxatu, jantzi edota etxean 

mugitzeko? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (12.b gald.) (12.b gald.) (12.b gald.) 

 

12.b) Osasun-arazoren baten ondorioz, ………., inoren laguntza behar duzu etxeko lanak egiteko, hots, arropak lisatzeko, garbitzeko, otorduak prestatzeko 

edota beste arlo batean, kontuak egiteko, pentsioa kobratzeko, paper-kontuak betetzeko nahiz erosketak egiteko?  

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (13. gald.) (13. gald.) (13. gald.) 

 

13.  ………., ba al duzu inolako mugarik, urritasun edo osasun-arazoren bat dela eta, zure adin eta sexu bereko pertsonen ohiko jardueraren bat egiteko?  

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(14.a gald.) (15. gald.) (15. gald.) (15. gald.) 

 

14.a) ………., noiztik zaude mugatuta? 
 

GOGORATU, GUTXI GORABEHERA, ZEIN URTETAN HASI ZEN MUGAPENA. HILABETEA ez badaki, ipini 6. 
  

  HILABETEA  URTEA 

 
  └──┴──┘   └──┴──┴──┴──┘ 

 

14.b) Zein edo zeintzuk izan dira muga hori eragin dizuten osasun-arazoak? 

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 

14.c)  Honako hauetako zeinek eragin du mugapen kroniko hori sorrarazi dizun osasun-arazoa: 
 

Laneko istripua 1 

Trafikoko istripua 2 

Etxeko istripua 3 

Bestelako istripu bat 4 

Lanetik eratorritako gaixotasuna 5 

Beste gaixotasun batzuk 6 

Indarkeria fisikoa 7 

Beste arrazoi batzuk 8 

 

14.b galderan osasun-arazo bat baino gehiago grabatu bada, erantzun galdera honi, mugapen handiago eragin dion horretan pentsatuz.  
 

ERREFERENTZIA-ALDIA: 12 HILABETE 
 

Galdera honen bidez jakin nahi dugu,…………egunetik atzora arte, ea egon zaren osasun-laguntza izateko beharrarekin, eta mugapen horrengatik, laguntzarik 

jaso gabe geratzea. 
 

14.d) Azken 12 hilabeteetan, gertatu al zaizu osasun-laguntza mota hauetakoren baten beharrean izatea eta mugapen horrengatik jaso gabe geratzea? 

 

 Bai Ez Ez dut behar 

izan 

Ez daki Ez du 

erantzun 

1. Mediku-arreta 
1 2 3 8 9 

2. Hortz-zaintza 
1 2 3 8 9 

3. Agindu zizuten botikaren bat 
1 2 3 8 9 

4. Osasun mentaleko arreta (psikologoa edo psikiatra, adibidez). 
1 2 3 8 9 

5. Prebentzioko azterketa edo miaketa medikuak 
1 2 3 8 9 

 

INKESTATZAILE: erantzuna EZ baldin bada, ikertu egin behar da ea 2. kategoriari dagokion (osasun-arreta behar izan nuen, baina jaso ez izatearen 

arrazoia ez zen hori izan) ala 3. kategoriari (ez nuen osasun-arretarik behar izan). 
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FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

15. ………., osasun-arazoren batengatik, behar al duzu norbaitek zaintzea edo eguneroko bizimodu jardueretarako laguntzea?  

 

Bai, egunero, 24 orduz 1 Joan 16. galderara 

Bai, egunero, 24 ordu baino gutxiago 2 Joan 16. galderara 

Bai, astean hainbat bider 3 Joan 16. galderara 

Bai, noizean behin 4 Joan 16. galderara 

Ez dut inoren laguntzarik edo zainketarik behar 5 Ikus galderaren amaieran idatzitakoa 

Ez dakit  8 Joan 19. galderara 

Ez du erantzun  9 Joan 19. galderara 

 

15. gald.=5 eta (9.a gald.=1, edo 9.b gald.=1, edo 10.a gald.=1,edo 10.b gald.=1,edo 10.c gald.=1, edo 11.b gald.=1, edo 11.c gald.=1, edo 12.a gald.=1, edo 

12.b gald.=1, edo 13. gald.=1) badira, joan 18. galderara  
15. gald.=5 eta 13. gald.=2, 8 edo 9 badira, eta adina > = 15 urte izanez gero, joan 19. galderara  

15. gald.=5 eta 13. gald.=2, 8 edo 9 badira, eta adina < 15 urte izanez gero, joan 23.a galderara  

 

16. Zeinek zaintzen zaitu edo zeinek ematen dizu laguntza? ADI INKESTATZAILE: behar diren erantzun-aukera guztiak idatzi 
 

 Bai Ez   

a) Zurekin bizi den senide batek.  1 2   

b1) Zurekin bizi ez den senide batek. Adierazi zaintzaile nagusia (ahaidetasun-kodeen zerrenda)  1 2 b2) Ahaidetasun-kodea 
………………… 

c) Gizarte-zerbitzu publikoak, Udalak, Foru Aldundiak. 1 2   

d) Pertsona kontratatu batek 1 2   

e) Osasun-zerbitzuetako edo gizarte-zerbitzuetako enpresa pribatuak  1 2   

f) Boluntarioek. (Cáritas…) 1 2   

g) Inork ez. 1 2   

h) Beste batzuek.  1 2 
16.h gald. =1 bada, joan 16.i galderara: Zehaztu 

 

i) Zehaztu ………………………………………………………………………………   

 

AHAIDETASUN-KODEEN ZERRENDA:   (ERAKUTSI 1 zk.dun. TXARTELA) 

 

 Ezkontidea edo bikotea .............................. 1 Amona ........................................................ 12 

 Ama ........................................................... 2 Aitona ......................................................... 13 

 Aita ............................................................ 3 Familiarteko beste emakume bat ................ 14 

 Nire alaba ................................................... 4 Familiarteko beste gizonezko bat ............... 15 

 Nire semea ................................................. 5 Auzokoa (emak.) ........................................ 16 

 Nire erraina ................................................ 6 Auzokoa (giz.) ............................................ 17 

 Nire suhia  .................................................. 7 Laguna (emak.) ........................................... 18 

 Nire arreba-ahizpa...................................... 8 Laguna (giz.) .............................................. 19 

 Nire anaia-neba .......................................... 9 Boluntario gisa laguntzen duen pertsona .... 20 

 Nire biloba (emak.) .................................... 10 Beste norbait ............................................... 21 

 Nire biloba (giz.) ........................................ 11 
 

 

16.a gald.=1 bada, joan 17.a galderara   
 

Hau bada (9.a gald.=1 edo 9.b gald.=1 edo 10.a gald.=1 edo 10.b gald.=1 edo 10.c gald.=1 edo 11.b gald.=1 edo 11.c gald.=1 edo 12.a gald.=1 edo 12.b gald.=1 

edo 13. gald.=1) eta:  
-  16.b1 gald.=1, idatzi ahaidetasun-kodea (16.b2. gald.), eta joan 18. galderara.   

-  16.a gald.=2 eta 16.b1 gald.=2 badira, eta 16.c galderatik 16.h galderara bitarteko erantzunak edozein izanda ere, joan 18. galderara  

 
13. gald.=2, 8 edo 9 bada, eta:   

-  16.b1 gald.=1, idatzi ahaidetasun-kodea (16.b2. gald.), eta adina >= 15 bada, joan 19. galderara.  

 -  16.b1 gald.=1, idatzi ahaidetasun-kodea (16.b2. gald.), eta adina <15 bada, joan 23.a galderara.   
-  16.a gald.=2 eta 16.b1 gald.=2 badira, eta 16.c galderatik 16.h galderara bitarteko erantzunak edozein izanda ere, eta adina >=15 bada, joan 19. galderara   

-  16.a gald.=2 eta 16.b1 gald.=2 badira, eta 16.c galderatik 16.h galderara bitarteko erantzunak edozein izanda ere, eta adina <15 bada, joan 23.a galderara   
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ZAINTZAILE INFORMALARI BURUZKO GALDERAK : (Egin, soilik, 16.a gald.=1 bada 
 

17.a) Zer ahaidetasun-harreman daukazu, zainketaz eta laguntza emateaz arduratzen den senitarteko horrekin?   

 

 Idatzi ahaidetasun-kodea └───┴───┘ 

 

17.b) Zein da familian duen ordena? (INKESTATZAILEAK IDATZI BEHARREKOA, ez zaio inkestatuari galdetu behar ) 

 

 Idatzi familian duen ordena └───┴───┘ 

 

17.c) Batez beste, egunean zenbat ordu egiten ditu senitarteko horrek, ………. (Zaindutako pertsonaren izena), zu zaintzen edo laguntzen?      
 

Astelehenetik ostiralera  
└───┴───┘

 ORDU          
└───┴───┘

 MINUTU 

 

Larunbat eta igandean 
└───┴───┘

 ORDU          
└───┴───┘

 MINUTU 

 

17.d) Etxean bizi den familiako beste kideren batek laguntzen al du zaintzan? 

 

Bai Ez 

1 2 

 

Hau bada (9.a gald.=1 edo 9.b gald.=1 edo 10.a gald.=1 edo 10.b gald.=1 edo 10.c gald.=1 edo 11.b gald.=1 edo 11.c gald.=1 edo 12.a gald.=1 edo 12.b gald.=1 
edo 13. gald.=1) eta: 

    17.d gald=1, joan 1. taulara, eta, ondoren, 18. galderara. 

    17.d gald.=2, joan 18. galderara. 
 

   13. gald.=2, 8 edo 9 bada, eta: 

   17.d gald.=1, joan 1. taulara, eta, ondoren, adina >  =15 bada, joan 19. galderara  
   17.d. gald.=1, joan 1. taulara, eta, ondoren, adina < 15 bada, joan 23.a galderara 

   17.d gald.=2, eta adina > =15, joan 19. galderara 

   17.d gald.=2, eta adina <15, joan 23.a galderara      
 
1. TAULA 

 

Adierazi zer pertsonak eta egunean, batez beste, zenbat orduz laguntzen duten ................... (dagokion pertsonaren izena) zaintzen. 

 

Izenak 

 

(berez beteko 

da zutabea) 

Ordena-zenbakia 

 

(elkarrizketatzaileak 

betetzeko zifra) 

 

(17e) 

Ahaidetasun-kodea 

 

 

 

 

(17.f)  

Astelehenetik ostiralera Larunbatak eta igandeak 

Orduak 

 

(17.g1) 

Minutuak 

 

(17.g2) 

Orduak 

 

(17.g3) 

Minutuak 

 

(17.g4) 

 1  
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

 2  
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

 

 
17.d galderan sartu ahal izango dituzu zaintzaile nagusia ez diren eta zaintzaile lanak egiten dituzten beste familiako partaide bi. Bi pertsona horiei buruzko 

informazioa sartuko da aurreko taulan dauden bi ilaretan. 
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18. . Jarraian galdera batzuk egingo dizkizut edozein pertsonaren eguneroko bizitzan ohikoak diren jarduera batzuen gainean, eta jakin nahiko 

nuke ea zeu gai zaren jarduera horiek egiteko laguntzarik gabe, laguntzarekin, ala inola ere ez zaren gai. 
(INKESTATZAILEA: arazoa ez da egiten badakien ala ez dakien, baizik jarduera hori egiteko gaitasuna daukan ala ez daukan, momentu jakin batean). 
 

 Gai Lagunduta Ezgai 

a) Jateko gai zara (ebaki, gurina zabaldu,…) 1 2 3 

b) Aulkitik ohera eta alderantziz mugitzeko gai zara 1 2 3 

c) Zeure burua garbitzeko eta txukuntzeko gai zara (aurpegia, eskuak eta hortzak garbitu, orraztu eta bizarra egin) 1 2 3 

d) Komuna erabiltzeko gai zara (sartu eta irten, garbitu, jantzi)  1 2 3 

e) Bainatzeko edo dutxatzeko gai zara 1 2 3 

f) 50 metro bide lauan ibiltzeko gai zara 1 2 3 

g) Eskailera-atal bat igotzeko eta jaisteko gai zara 1 2 3 

h) Janzteko eta eranzteko gai zara (botoiak, kremailerak, lokarriak… barne)  1 2 3 

i) Eginkariak kontrolatzeko gai zara 1 2 3 

j) Txiza kontrolatzeko gai zara 1 2 3 

 Gai da 

laguntzarik 

gabe 

Gai da 

lagunduta 

Inola ere 

ez da gai 

k) Gai zara otorduak prestatzeko 1 2 3 

l) Gai zara telefonoa erabiltzeko, zenbakiak bilatu eta deitzeko 1 2 3 

m) Gai zara autobusa, trena edo taxia hartzeko edo automobila gidatzeko 1 2 3 

n) Gai zara arropa edo janaria erosteko 1 2 3 

o) Gai zara zeure dirua administratzeko 1 2 3 

p) Gai zara etxeko lanak egiteko (oheak egin, lisatu, harrikoa egin, eskobatu) 1 2 3 

q) Gai zara zure arropa guztia garbitzeko 1 2 3 

r) Gai zara zure sendagaiak zuk zeuk hartzeko (noiz eta zenbat hartu gogoratu) 1 2 3 

 

15 URTE EDO GEHIAGO DITUZTEN PERTSONA GUZTIENTZAT   

19. ………., zaintzen al duzu etxean bizi ez den senide, lagun edo bizilagunen bat, trukean ordainsaririk jaso gabe?   

 

  

Bai Ez 

1 2 

 (29.a gald.) 

 

20) Zer adin du zaintzen duzun pertsona horrek?  

└───┴───┘ URTE 

 
21) Nor zaintzen duzu? (ERAKUTSI 1 zk.dun. TXARTELA) 

  

 Idatzi ahaidetasun-kodea └───┴───┘ 

 

22) ………., egunean zenbat ordu ematen dituzu, batez beste, pertsona hori zaintzen?   

 
 

Astelehenetik ostiralera 
└───┴───┘

 ordu          
└───┴───┘

 minutu 

 

Larunbat eta igandetan └───┴───┘ ordu          └───┴───┘ minutu 

 

INKESTATZAILEA. Inkestatuak pertsona bat baino gehiago zaintzen duela erantzun badu, adierazi beharko du soilik ordu gehiago zaintzen duenari buruzko 

informazioa. 
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ERANTZUN ATAL HAU ETXEAN 15 URTETIK BEHERAKOAK EGONEZ GERO 
 

(Erreferentziazko pertsonak edo etxeko beste kide batek erantzungo du) 

 

23.a) Nor arduratzen da, batez ere, ………. zaintzeaz? 

 

Etxeko pertsona bat bakarrik 1 

Gehienbat etxeko pertsona bat, beste pertsona baten edo batzuen 

laguntzaz (kontratatutako pertsonak barne) 

2 

Etxeko pertsona batzuk, denak berdin (beste pertsona batzuen 

laguntzaz edo beste inoren laguntzarik gabe) 

3 

Gehienbat etxean bizi ez den pertsona bat (beste pertsona batzuen 

laguntzaz edo beste inoren laguntzarik gabe) 

4 

Beste egoeraren bat 5 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 
2. TAULA 

Adin txikiko horiek zaintzen dituzten eta etxe berean bizi diren pertsonei dagokienean, bete ahaidetasuna eta zenbat ordu ematen dituen zeregin 

horretan   

Egunean batez beste zenbat ordu ematen ditu familiako kide bakoitzak ………. zaintzen?   

 

Izenak 

 

(berez  beteko 

da zutabea) 

Ordena-zenbakia 

 

(elkarrizketatzaileak 

betetzeko zifra) 

 

(23.b) 

Ahaidetasun-kodea 

 

 

 

 

(23.c)  

Astelehenetik ostiralera Larunbatak eta igandeak 

Orduak 

(23.d1) 

Minutuak 

(23.d2) 

Orduak 

 (23.d3) 

Minutuak 

(23.d4) 

 1  
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 

 2  
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 

 3  
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 

 
Zaintzaile nagusiaz gain, zaintzan aritzen diren familiako bi kide gehiago sartu ahal izango dira. Hiru pertsona horiei buruzko informazioa jasoko da aurreko 

taulan dauden hiru ilaretan, banan-banan. 

 

24. Zure iritziz, zer osasun-egoera du  ……… (haurra) (e)k? 

 

Oso ona  1 

Ona  2 

Hala-holakoa  3 

Txarra  4 

Oso txarra  5 

 
 

 

 25) Eguneko zenbat ordu egiten ditu lo ………. (haurra) (e)k normalean (siesta barne dela)?  

└───┴───┘ ordu. 

26.a) Idatzi zifra bat 

 Gutxi gorabehera: Zenbat pisatzen du oinetakorik gabe?  

 └──┴──┴──┘ kilogramo. 

26.b) Idatzi zifra bat 

 Gutxi gorabehera: Zenbat neurtzen du oinetakorik gabe 

 └──┴──┴──┘ zentimetro. 
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6 URTE BAINO GEHIAGO ETA 15 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTENENTZAT 
 

27. Zer-nolako ariketa fisikoa egiten du ………. (haurra) (e)k denbora librean? Esan, mesedez, aukera hauetatik zeinek adierazten duen hobekien 

denbora librean egiten duen jarduera. 
 

Ez du ariketarik egiten. Denbora librea irakurtzen, telebista ikusten, etxean jolasten, bideo-kontsola, ordenagailua, etab. betetzen du  1 

Hilean behin baino gutxiagotan egiten du kirol-jarduera edo jarduera fisikoren bat eskolako ordutegitik kanpo (oinez ibili edo 

bizikletaz paseatu, gimnasia, ahalegin txikiko aisialdi-jarduerak…) 
2 

Hilean behin baino gehiagotan baina astean behin baino gutxiagotan egiten du kirol-jarduera edo jarduera fisikoren bat eskolako 

ordutegitik kanpo (oinez ibili edo bizikletaz paseatu, gimnasia, ahalegin txikiko aisialdi-jarduerak…) 
3 

Astean bi ordu baino gutxiago egiten du jarduera fisikoa edo kirol-jarduera (gimnasia, korrika, igeriketa, taldeko kirolak, etab.) 

eskolako ordutegitik kanpo  
4 

Astean bi ordu edo gehiago egiten du jarduera fisikoa edo kirol-jarduera (gimnasia, korrika, igeriketa, taldeko kirolak, etab.) 

eskolako ordutegitik kanpo 
5 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 

URTE BAT BAINO GEHIAGO ETA 15 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTENENTZAT 
 

28. a. Egunean batez beste zenbat denbora egiten du ………. (haurra) (e)k telebista ikusten, bideojokoetan, ordenagailuan edo Interneten? 

Lanegunetan   
└───┴───┘

 ordu  
└───┴───┘

 minutu   

Jaiegunetan  
└───┴───┘

 ordu  
└───┴───┘

 minutu   

28. b. Normalean, zer gosaltzen du? (Erantzun bat baino gehiago hauta daiteke) 
 

 Bai Ez 

1) Esnea, esnea kakaoarekin, txokolatea, jogurta, eta abar 1 2 

2) Zerealak (malutak edo antzekoak), ogia edo txigorkiak, eta abar 1 2 

3) Fruta freskoa edo zuku naturalak, ontziratu gabeak 1 2 

4) Zuku komertzialak (hutsik edo esnekiekin) 1 2 

5) Gailetak, madalenak, opilak, eta abar 1 2 

6) Arrautzak, gazta, urdaiazpikoa edo fianbrea, eta abar 1 2 

7) Beste jaki mota batzuk (zehaztu) 1 2 

8) Normalean ez du gosaltzen 1 2 
 

5 URTE BAINO GUTXIAGOKOENTZAT 
 

28c. ………. (haurra) (e)k jaso al du amagandiko edoskitzea (amaren bularra edo esne bankua)? 
 

Bai Ez 

1 2 

 (28.f gald.) 

 

28d. Ze adin zuen ………. (haurra) (e)k bularra edo amaren esnea soilik hartzeari utzi zionean? 
 

URTEAK HILLABETEAK Oraindik amaren esnea soilik hartzen du 

└──┘ └───┴───┘ 
888 

28e. Ze adin zuen ………. (haurra) (e)k bularra edo amaren esnea azkenekoz hartu zuenean? 
 

URTEAK HILLABETEAK Oraindik amaren esnea hartzen du 

└──┘ └───┴───┘ 
888 

28f. ………. (haurra) (e)k jaso al du edoskitze artifiziala (nahiz eta amagandiko edoskitzea ere jarraitu)? 
 

Bai Ez 

1 2 

 (28.h gald.) 

 

28g. Ze adin zuen ………. (haurra) (e)k edoskitze artifiziala hartzen hasi zenean? 

URTEAK └──┘  HILABETEAK └───┴───┘ 

28h. Ze adin zuen ………. (haurra) (e)k hasi zenean amaren esnearen edo esne artifizialaren bestelako elikagaiak hartzen (nahiz eta amagandiko 

edoskitzea ere jarraitu)?  
 

URTEAK HILLABETEAK Oraindik ez du beste elikagairik hartzen 

└──┘ └───┴───┘ 
888 
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“KONTSULTAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 
Ondoren galdera batzuk egingo dizkizut, alegia osasun-kontsulta desberdinen erabilerari buruz. Badira mediku orokorrari 

(familiako medikua) egindako kontsultei buruzko galderak, badira mediku espezialistei (traumatologia, ginekologia, oftalmologia, 

etab.) egindako kontsultei buruzko galderak, badira erizainari edo emaginari egindako kontsultei buruzkoak; baita dentistari edo 

ortodontistari, edo beste espezialistei (fisioterapia, psikologia, etab.) egindako kontsultei buruzko galderak. 

ERREFERENTZIA-ALDIA 1: 14 EGUN. 
Erreferentzia-aldi hau duten galderak osasuneko profesionalei ……egunetik atzora arte egindako kontsultei buruzkoak dira.  

ERREFERENTZIA-ALDIA 2: 12 HILABETE. 
Erreferentzia-aldi hau duten galderak osasuneko profesionalei ……egunetik atzora arte egindako kontsultei buruzkoak dira.  

OSASUN-ZERBITZUEN ERABILERAREN ATALA. 

MEDIKU OROKORRARI/LEHEN ARRETAKO MEDIKUARI/PEDIATRARI EGINIKO KONTSULTAK. 
 

29.a) Noiz egin diozu kontsulta azkeneko aldiz, nahiz eta telefonoz izan, mediku orokorrari / familia-medikuari / lehen arretakoari edota pediatrari, 

adingabekoen kasuan (errezetatarako kontsultak barne)? 

 

Azken 14 egunetan 1 

15 egun eta hilabete artean 2 

Hilabete baino gehiago eta 6 hilabete artean 3 

6 hilabete baino gehiago eta urtebete artean 4 

Urtebete baino gehiago eta 2 urte artean 5 

2 urte baino gehiago eta 5 urte artean 6 

5 urtetik gora 7 

Inoiz ez 8 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

 

29.a gald. = 1, joan 29.b.1. galderara 
29.a gald. =  2, 3, 4, joan 29.e galderara 

29.a gald. >4 bada, joan 30.a galderara 

 

29.b.1) Hamalau egun hauetan, zenbat aldiz kontsultatu diozu, telefonoz bada ere, familia-medikuari, lehen mailako arretakoari edo, adingabeen 

kasuan, pediatrari? 

 

  01.Medikuntza orokorra 

 (errezetak barne) 

ALDIAK 

02.Pediatria 

 

ALDIAK 

Kontsulta kopuru guztia azken 14 egunetan 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

 

29.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen kontsulta bakoitza? 

 

 

01.Medikuntza orokorra 

 (errezetak barne) 

ALDIAK 

02.Pediatria 

 

ALDIAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ └───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ └───┴───┘ 

 



 

14 

 

Ekarri gogora mediku orokorrari /lehen arretakoari  edo pediatrari azkeneko aldiz egin zenion kontsulta (telefono bidezko kontsultak ere 

kontuan hartuta): 
29.c) Zenbat denbora igaro zen gaixo zinela edo osasun-arazoren bat zenuela nabaritzen hasi zinenetik kontsultarako hitzordua eskatu zenuen arte? 
29.C) ETA 29.D) GALDERETAN, HITZORDUA PRESKRIPZIO MEDIKOAGATIK ESKATU BAZEN, HAU DA, MEDIKUAK ESAN BAZIZUN NOIZ ITZULI, ADIBIDEZ, 

“ZATOZ BERRIRO 15 EGUN BARRU”, JARRI 0  
 

HILABETEAK  EGUNAK  ORDUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ 
98 99 

 

29.d) Zenbat denbora pasatu da hitzordua eskatu zenuenetik mediku-kontsulta izan duzun arte? 
 

HILABETEAK  EGUNAK  ORDUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ 
98 99 

 

29.e) ………., azken 12 hilabete hauetan, hau da, …… egunetik atzora arte, zenbat aldiz egin diozu kontsulta telefonoz bada ere, mediku orokorrari / 

familia medikuari / lehen arretakoari edo pediatrari, adingabekoen kasuan? 
 

 ALDIAK 

01. Medikuntza orokorra (errezetak barne) 
└───┴───┘ 

02. Pediatra 
└───┴───┘ 

 

KONTSULTAK MEDIKU ESPEZIALISTARI. 
 

30.a) Noiz egin diozu kontsulta azkeneko aldiz, telefonoz bada ere, mediku espezialistaren bati? 
 

Azken 14 egunetan 1 

15 egun eta hilabete artean 2 

Hilabete baino gehiago eta 6 hilabete artean 3 

6 hilabete baino gehiago eta urtebete artean 4 

Urtebete baino gehiago eta 2 urte artean 5 

2 urte baino gehiago eta 5 urte artean 6 

5 urtetik gora 7 

Inoiz ez 8 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

30.a gald. = 1,  joan  30.b.1. galderara 

30.a gald. = 2, 3, 4,  joan 30.f galderara 

30.a gald. >4,  joan 31.a galderara 
 

30.b.1) Hamalau egun hauetan, zenbat aldiz kontsultatu diozu espezialistaren bati, telefonoz bada ere? 

 ALDIAK 

Kontsulta kopuru guztia azken 14 egunetan 
└───┴───┘ 

 

30.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen kontsulta bakoitza? 

 ALDIAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 
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30. c)Azken hamalau egunetan, zein mediku espezialistarekin izan zenuen azken kontsulta medikoa?  

(Erakutsi 2  zk.dun. TXARTELA, eta idatzi mediku espezialitateren kodea) 

    ESPEZIALITATEAREN KODEA      └───┴───┘    

 

Ginekologia .................... 05 Urologia ............................ 14 

Oftalmologia .................. 06 Endokrinologia .................. 15 

Otorrinolaringologia....... 07 Onkologia ......................... 16 

Traumatologia ................ 08 Neurologia ........................ 17 

Arnas aparatua ............... 09 Digestio-aparatua .............. 18 

Barne-medikuntza .......... 10 Psikiatria ........................... 19 

Dermatologia.................. 11 Erradiologia ...................... 20 

Kardiologia .................... 12 Errehabilitazioa ................. 21 

Kirurgia .......................... 13 Beste espezialitate batzuk . 22 
 

Ekarri gogora mediku espezialistaren bati azkeneko aldiz egin zenion kontsulta (telefono bidezko kontsultak ere kontuan hartuta): 
30.d) Zenbat denbora igaro zen gaixo zinela edo osasun-arazoren bat zenuela nabaritzen hasi zinenetik kontsultarako hitzordua eskatu zenuen arte? 
30.D) ETA 30.E) GALDERETAN, HITZORDUA PRESKRIPZIO MEDIKOAGATIK ESKATU BAZEN, HAU DA, MEDIKUAK ESAN BAZIZUN NOIZ ITZULI, ADIBIDEZ, 

“ZATOZ BERRIRO 15 EGUN BARRU”, JARRI 0  

 

 

HILABETEAK  EGUNAK  ORDUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

98 99 

 

30.e)  Zenbat denbora pasatu da hitzordua eskatu zenuenetik mediku-kontsulta izan duzun arte? 

 

HILABETEAK  EGUNAK  ORDUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

98 99 

 

30.f) …....., azken 12 hilabete hauetan, hau da, …..... egunetik atzora arte, zenbat aldiz egin diozu kontsulta telefonoz bada ere, lehen aipatutako mediku  

espezialistaren bati ?  

 

 ALDIAK 

Mediku espezialista 
└───┴───┘

 

 

 

ERIZAINARI, EMAGINARI EGINDAKO KONTSULTAK 

 
31.a) Noiz egin diozu kontsulta azkeneko aldiz, telefonoz bada ere, erizain edo emagin bati? 

 

Azken 14 egunetan 1 

15 egun eta hilabete artean 2 

Hilabete baino gehiago eta 6 hilabete artean 3 

6 hilabete baino gehiago eta urtebete artean 4 

Urtebete baino gehiago eta 2 urte artean 5 

2 urte baino gehiago eta 5 urte artean 6 

5 urtetik gora 7 

Inoiz ez 8 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

31.a gald.= 1 denean, joan 31.b.1. galderara  
31.a gald.= 2, 3, 4 denean, joan 31.c galderara  

31.a gald.>4 denean, joan 32.a galderara  
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31.b.1) Hamalau egun hauetan, zenbat aldiz kontsultatu diozu, telefonoz bada ere, erizainaren bati edo emaginaren bati? 

 

 ALDIAK 

Kontsulta kopuru guztia azken 14 egunetan 
└───┴───┘ 

 

31.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen kontsulta bakoitza? 

 

 ALDIAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo antzekoren bat), 

Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo antzekoren bat), 

aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 

 

31.c) ………., azken 12 hilabete hauetan, hau da, …. egunetik atzora arte, zenbat aldiz egin diozu kontsulta, telefonoz bada ere, erizainaren edo 

emaginaren bati? 

 

 ALDIAK 

03. Erizaina, emagina 
└───┴───┘ 

 

DENTISTA ETA ORTODONTISTAKO KONTSULTAK 
 

32.a) Noiz egin diozu kontsulta azkeneko aldiz, telefonoz bada ere, dentista bati  edo ortodontista bati? 

 

Azken 14 egunetan 1 

15 egun eta hilabete artean 2 

Hilabete baino gehiago eta 6 hilabete artean 3 

6 hilabete baino gehiago eta urtebete artean 4 

Urtebete baino gehiago eta 2 urte artean 5 

2 urte baino gehiago eta 5 urte artean 6 

5 urtetik gora 7 

Inoiz ez 8 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

 

32.a gald.= 1 denean,  32.b.1. galderara joan 
32.a gald. =2, 3, 4 denean,  32.e galderara joan 

32.a gald.>4 denean, 33. galderara joan 
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32.b.1) Hamalau egun hauetan, zenbat aldiz kontsultatu diozu, telefonoz bada ere, dentista bati edo ortodontista bati? 

 

 ALDIAK 

Kontsulta kopuru guztia azken 14 egunetan 
└───┴───┘ 

 

32.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen kontsulta bakoitza? 

 

 ALDIAK 

1. Haurren hortz-programak (PADI) 
└───┴───┘ 

2. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU 
edo antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU 
edo antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

5. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

6. Nik neuk. 
└───┴───┘ 

7. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

8. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

9. Ez daki 
└───┴───┘ 

10. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 

 

 

32.c) Dentista/ortodontista bati egindako azken kontsulta gogoan, non izan zen kontsulta? 

 

Anbulatorio edo osasun-zentro publikoan. 1 

Kontsulta edo klinika pribatuan. 2 

Posta elektroniko bidez 3 

Telefono bidez 4 

 

32.d) Zein izan zen kontsultaren arrazoi nagusia?  

 

Ohiko edota prebentziozko azterketa 1 

Aho-garbiketa 2 

Aho-hortzetako mina 3 

Hortz-tratamendua (enpastatzea, ateratzea, endodontzia, etab.) 4 

Oietako gaixotasunak 5 

Hortzetako zorroak, zubiak, bestelako protesiak 6 

Ortodontia 7 

Beste batzuengatik 8 

 

32.e) Azken 12 hilabete hauetan, hau da, …... egunetik atzora arte, zenbat aldiz egin diozu kontsulta, telefonoz bada ere, dentista bati edo ortodontista 

bati? 

 

 ALDIAK 

04. Dentista eta Ortodontista 
└───┴───┘ 
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OSASUN ARLOKO ETA MEDIKUNTZA OSAGARRIKO BESTE ESPEZIALISTA BATZUEI 

EGINDAKO KONTSULTAK 
 

33. Azken 12 hilabete hauetan, egin al diozu kontsulta, telefonoz bada ere, osasun arloko edo medikuntza alternatiboko espezialista hauetakoren bati?  

INKESTATZAILE, ERAKUTSI 3 zk.dun. TXARTELA eta IRAKURRI 

 

 Bai Ez 

23. Fisioterapeuta 1 2 

24. Podologia 1 2 

25. Psikologia, psikoterapeuta 1 2 

26. Botikaria, aholkuen bila 1 2 

27. Gizarte-langilea (osasun-arazoren baten ondorioz) 1 2 

28. Osteopata 1 2 

29. Homeopatia, akupuntura, beste medikuntza osagarri batzuk 1 2 

30. Osalariak, sorginak 1 2 

31. Besteren bat (zehaztu)...............................................................  1 2 
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“ LARRIALDIAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

ERREFERENTZIA-ALDIA: 6 HILABETE 

 Hurrengo galderak, ……. egunetik atzora arte gertatutako osasun-larrialdiei buruzkoak dira.  
 

34.a)….... egunetik atzora arte inoiz eskatu al duzu larrialdiko osasun-atentziorik (ohikoa ez den zentroren batean, edo ohiko zentroan baina 

kontsultatik kanpoko orduetan) ? 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

 (35.a gald.)  (35. a gald.) (35. a gald.) 
 

34.b.1) Azken 6 hilabeteetan zenbat aldiz eskatu duzu larrialdiko osasun-asistentziarik?  
 

 ALDIAK 

Asistentzia kopuru guztia azken 6 hilabeteetan 
└───┴───┘ 

 

34.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen asistentzia bakoitza? 
 

 ALDIAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 
antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 

 

INKESTATZAILE, GALDETU LARRIALDIKO ASISTENTZIA BEHAR IZAN ZUEN AZKENEKO ALDIARI BURUZ (Erantzun bakarra jarri) 

 

34.c) Larrialdiko asistentzia eskatu zenuen honako arrazoiren bat zenuelako: 
 

Medikuak agindu zidan. 1 

Osasun-arazo larria nuela uste nuen. 2 

Osasun-arazo arina nuen, baina erosoagoa da larrialdietara joatea. 3 

Osasun-arazo arina nuen, baina berehalako asistentzia behar nuen. 4 

Arazo bat neukan eta ez nekien garrantzitsua zen ala ez. 5 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 

34.d) Non hartu zenuen asistentzia nagusia? 
 

Lekuan bertan (etxean, lantokian, etab.) 1 

Ospitalean 2 

Unitate mugikorrean (anbulantzia) 3 

Anbulatorioan edo kontsultategian 4 

Telefonoz 5 

Besteren bat (zehaztu) 6 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 
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34.e)  Zenbat denbora igaro zen gaixo zinela edo osasun-arazoren bat zenuela nabaritzen hasi zinenetik asistentzia eskatu zenuen arte? 

 

EGUNAK ORDUAK MINUTUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

98 99 

 

34.f) Zenbat denbora igaro zen asistentzia eskatu zenuenetik artatu zintuzten arte? 

 

MINUTUAK ORDUAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

└───┴───┘
 

98 99 

 
34.g) Asistentziaren ondoren. . . 

 

Ospitaleratu egin zintuzten 1 

Beste zentro batera joan zinen edo bidali zintuzten 2 

Etxera itzuli zinen arazoa konponduta 3 

Etxera itzuli zinen eta zure familiako medikuaren zaintza behar izan zenuen 4 

Etxera itzuli zinen eta mediku espezialista baten zaintza behar izan zenuen 5 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 
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“OSPITALERATZEAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

ERREFERENTZIA-ALDIA: 12 HILABETE  

 

 Hurrengo galderak, …. egunetik atzora arte gertatutako ospitaleratzeei buruzkoak dira. 

35.a) ….. egunetik atzora arte, ……….,ospitaleratuta egon al zara gutxienez gau bat? (erditzeak kontuan hartu)  

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

 (36.a gald.) (36.a gald.) (36.a gald.) 
 

35.b.1) ….. egunetik atzora arte, ………., guztira zenbat aldiz egon zara ospitaleratuta gutxienez gau bat? 

 

 ALDIAK 

Ospitaleratze kopuru guztia azken 12 hilabeteetan 
└───┴───┘ 

 

35.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen ospitaleratze bakoitza? 

 ALDIAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 
antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 
antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 

 

35c)    Azkeneko ospitaleratzearen harira, zein izan zen horretarako arrazoi nagusia? 

 

Ebakuntza kirurgikoa 1  

Azterketa medikoa diagnostikorako 2  

Tratamendu medikoa ebakuntza kirurgikorik gabe 3  

Erditzea (zesarea barne) 4 Joan 35.f galderara 

Beste arrazoi batzuk 5  

Ez daki 8  

Ez du erantzun 9  

 

35.d)  Itxarote-zerrendan egon zinen arrazoi horregatik? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(35.e gald.) (35.f gald.) (35.f gald.) (35.f gald.) 

 

35.e)  Hilabetetan, zenbat denbora egon zinen itxarote-zerrendan ospitaleratu egin behar zenuela esan zizutenetik? 

 (Hilabete baino gutxiago egon bazinen itxarote-zerrendan, ipini 00) 

 

HILABETEAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

98 99 

 

35.f)   ….. egunetik atzora arte, …….,  guztira zenbat gau egon zara ospitaleratuta? 

 

 

└───┴───┘     GAU 
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“EGUNEKO OSPITALEA”  

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

ERREFERENTZIA-ALDIA: 12 HILABETE.  

Honako galdera hauen bidez, jakin nahi dugu zer nolako arreta jaso duzun ospitale batera joan zarenean, proba diagnostiko, 

tratamendu edo ebakuntza bat egitera (edozein dela ere espezialitatea), jarraipen-ordu batzuk behar izan dituzula, baina gaua 

ospitalean igaro beharrik gabe. Epea: hasi .........tik eta atzora arte. Hemen sartzen dira ohea edo besaulkia okupatuz egiten diren 

ospitaleratzeak, baina ez larrialdi eta behaketetakoak.  

 

 
36.a) ............tik atzora arte, artatu zaituzte, edozein espezialitateko ebakuntza (kirurgia) edo tratamendu edo proba egiteko, hau da, egun osoa edo zati 

bat han eman baina gaua bertan igaro behar izan gabe, adibidez “eguneko ospitale” batean?  

(Barnean sartu ohean edo ohe-besaulkian izandako ospitaleratzeak; ez sartu larrialdietan eta behaketan eginiko egonaldiak)  

 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(36.b.1. gald.) (37.a gald.) (37.a gald.) (37.a gald.) 

 

 
36.b.1) ............tik atzora arte, zenbat egunetan artatu izan zaituzte, gaua pasa behar izan gabe? 

 

 ALDIAK 

Artatze kopuru guztia azken 12 hilabeteetan 
└───┴───┘ 

 
36.b.2) Ondoren, esango didazu nork ordaindu duen artatze bakoitza? 

 

 EGUNAK 

1. Osakidetzak (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantzak 
└───┴───┘ 

2. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 

antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

3. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE, ISFAS, MUGEJU edo 
antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko osasun-prestazioarekin └───┴───┘ 

4. Laneko istripuen eta lanbide gaixotasunen mutuak (nahitaezkoa) 
└───┴───┘ 

5 Nik neuk. 
└───┴───┘ 

6. Mediku aseguru pribatuak (IMQ, SANITAS…), afiliazio pribatuko mutuak  
└───┴───┘ 

7. Beste organismo edo erakunde batzuek 
└───┴───┘ 

8. Ez daki 
└───┴───┘ 

9. Ez du erantzun 
└───┴───┘ 

 

36.c) Zein izan zen eguneko ospitalean izandako azkeneko ingresoaren arrazoi nagusia? 

 

Tratamendua 1 

Ebakuntza kirurgikoa 2 

Proba diagnostikoa 3 

Beste arrazoi batzuk 4 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 

 
36.d) Zenbat denbora, hilabete, egon zinen itxarote-zerrendan eguneko ospitalean artatu behar zintuztela esan zizutenetik? 

 (Itxarote-zerrendan hilabete baino gutxiago egon bazinen, jarri 00). 

 

HILABETEAK Ez daki Ez du erantzun 

└───┴───┘
 

98 99 
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“BETE GABEKO BEHARRAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

ERREFERENTZIA ALDIA: 12 HILABETE. 

Galdera honen bidez jakin nahi dugu  ….... egunetik atzora arte zenbat aldiz egon zaren osasun-laguntza izateko beharrarekin, 

laguntzarik jaso gabe. 

 
37. Azken 12 hilabeteetan, gertatu al zaizu osasun-laguntza mota hauetakoren baten beharrean izatea eta arrazoi ekonomikoengatik jaso gabe 

geratzea? 

 

 Bai Ez Ez dut behar 

izan 

Ez daki Ez du 

erantzun 

a. Mediku-arreta 
1 2 3 8 9 

b. Hortz-zaintza 
1 2 3 8 9 

c. Agindu zizuten botikaren bat 
1 2 3 8 9 

d. Osasun mentaleko arreta (psikologoa edo psikiatra, adibidez). 
1 2 3 8 9 

 

INKESTATZAILE: erantzuna EZ baldin bada, ikertu egin behar da ea 2. kategoriari dagokion (osasun-arreta behar izan nuen, baina jaso ez izatearen 

arrazoia ez zen hori izan) ala 3. kategoriari (ez nuen osasun-arretarik behar izan). 
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 “BOTIKEN KONTSUMOA” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

 ERREFERENTZIA-ALDIA: 2 EGUN   

 

 Orain, botiken kontsumoari buruzko galdera batzuk egingo dizkizut.( ERAKUTSI 4 zk.dun. TXARTELA) 
 

38.a) Atzo edota herenegun, botikaren bat hartu edo erabili duzu? MESEDEZ, ez ahaztu arazo kronikoak tratatzeko hartzen dituzun botikak, 

elikadura-osagarriak edo bitaminak. 

  

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(38.b gald.) (39.a gald.) (39.a gald.) (39.a gald.) 

 

38.b) Ondoren, erakusten dizkizudan botiken artean, zein edo zeintzuk hartu dituzu azken bi egunetan? Medikuak agindu dizu berariaz aldi 

honetarako, edo botikariak aholkatu dizu, edo zure kabuz edo beste pertsona batek gomendatuta hartu duzu? 

 

Botika-zk. Medikuak agindu 

dit berariaz aldi 

honetarako 

Botikariak 

aholkatu dit 

 

Neure kabuz 

edo beste 

pertsona batek 

gomendatuta 

01 Minaren kontrakoak edo antiinflamatorioak, sukarrari aurre egitekoak 1 2 3 

02 Libragarriak, laxanteak 1 2 3 

03 Bitaminak, mineralak eta tonikoak 1 2 3 

04 Argaltzekoak 1 2 3 

05 Katarro, gripe, eztarriko min eta bronkioetarakoak 1 2 3 

06 Antibiotikoak 1 2 3 

07 Nerbioetakoak, antsietatearen kontrakoak, lasaigarriak 1 2 3 

08 Depresioaren kontrakoak 1 2 3 

09 Lo egitekoak (hipnotikoak) 1 2 3 

10 Bihotzerakoak 1 2 3 

11 Minbizia tratatzekoak, kimioterapia 1 2 3 

12 Kolesterolerakoak 1 2 3 

13 Diabeteserakoak (intsulina, beste botika batzuk) 1 2 3 

14 Arteria-presiorakoak (hipertentsio arteriala) 1 2 3 

15 Urdailerako eta alterazio digestioetarakoak 1 2 3 

16 Asmaren kontrakoak 1 2 3 

17 Alergiarakoak 1 2 3 

18 Osteoporosirakoak 1 2 3 

19 Antikontzeptiboak ( haurdun ez geratzeko) 1 2 3 

20 Ordezko tratamendu hormonala (menopausia) 1 2 3 

21 Beherakoaren kontrakoak 1 2 3 

22 Erreumaren kontrakoak 1 2 3 

23 Tiroiderakoak 1 2 3 

24 Larruazalerakoak 1 2 3 

25 Gorakoen kontrakoak    

26 Botika homeopatikoak 1 2 3 

27 Farmazietan edo belar-dendetan erositako sendabelarrak 1 2 3 

28 Beste batzuk  (Farmazia-prestakinak) 1 2 3 

29 Zehaztu ……….……….……….………………………. 



 

25 

 

“ARAZO KRONIKOAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

 
Honako gai hau, iraupen luzeko osasun-arazoei edo behin eta berriz azaltzen direnei dagokie. 
 

39a) Ba al duzu gaixotasunik edo arazo kronikorik, osasun-profesionalen batek diagnostikaturik ala ez, eta sendabiderik duenik ala ez duenik? 

 

Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1 2 8 9 

(39.b gald.) (40.a gald.) (40.a gald.) (40.a gald.) 
 

INKESTATZAILE: eman familiari arazo kronikoei buruzko txartela (5 zk.dun. TXARTELA) eta irakurri arretaz haiekin.  

 

39b) Ba al duzu edo eduki izan al duzu ondoren aipatuko ditugun arazo kronikoren bat? 

  

01. Txantxarra 
Bai 1  

21. Kataratak 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

02. Aho-hortzetako beste arazo batzuk 
Bai 1  

22. Entzumen-arazoak (gortasuna barne) 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

03. Hipertentsioa (tentsio altua) 
Bai 1  

23. Larruazaleko arazo kronikoak 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

04. Diabetesa 
Bai 1  

24. Tiroideko arazoak 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

05. Kolesterol-maila altua 
Bai 1  

25. Prostatako alterazioak ( gizonek bakarrik) 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

06. Fibromialgia 
Bai 1  

26. Gernu-inkontinentzia 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

07. Artrosia, artritisa edo erreumatismoa 
Bai 1  

27. Dementzia, narriadura kognitiboa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

08. Bizkarreko min kroniko zerbikala 
Bai 1  

28. Antsietate kronikoa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

09. Bizkarreko min dortsala edo lunbarra, ziatika 
Bai 1  

29  Depresio kronikoa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

10. Asma 
Bai 1  

30. Buruko beste arazo batzuk 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

11. Barizeak hanketan 
Bai 1  

31. Migraina edo buruko minak  sarritan 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

12. Tronbosia, enbolia edo odoljario zerebralak 
Bai 1  

32. Osteoporosia 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

13. Miokardioko infartu akutua 
Bai 1  

33. Anemia 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

14. Bihotzeko bestelako arazo kronikoak 
Bai 1  

34. Idorreria kronikoa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

15. Alergia kronikoa 
Bai 1  

35. Oin diabetikoa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

16. Bronkitis kronikoa (BGBK,  Enfisema) 
Bai 1  

36. Odol-zirkulazio txarra 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

17. Urdaileko edo duodenoko ultzera 
Bai 1  

37. Insomnioa 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

18. Hemorroideak, odoluzkiak 
Bai 1  

38. Giltzurrunetako arazoak 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

19. Minbizia 
Bai 1  

39. Beste batzuk 
Bai 1 

Ez 2 Ez 2 

20. Itsutasun partziala edo osoa 
Bai 1  40. Zehaztu: 

……….……….……….……….……….……….………. Ez 2 
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“ISTRIPUAK” 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 

  ERREFERENTZIA-ALDIA: 12 HILABETE   

Honako galdera hauek azken 12 hilabeteetako istripuei buruzkoak dira, baldin eta istripuen ondorioz honako lesioren bat sortu bazitzaizun: 

hezur edo lokailuen apurketa nahiz dislokazioa, zaintiratuak; ebaketa sakonak; anputazioak nahiz zauriak; erredurak; intoxikazioak…  
 

40.a) ….. (noiztik) atzora arte, izan duzu zure osasunari eragin dion istripurik: hala nola, erorketarik, erredurarik, kolperik, intoxikaziorik? 

 

40.b) Zenbat istripu izan dituzu? Istripu bakoitza behin bakarrik agertuko da.  
 

 40.a) 

BAI 

40.a) 

EZ 

40.a) 

Ez daki 

40.a) 

Ez du 

erantzun 

Erantzun soilik 40.a=1 (BAI)  

40.b) 

ZENBAT?  

1. Hezur nahiz lokailuen hausturak edo apurketak edo dislokazioak 1 2 8 9 

└───┴───┘  
2. Ebaketa sakonak, anputazioak edo zauriak 1 2 8 9 

└───┴───┘  
3. Kontusioak (kolpeak), hematomak 1 2 8 9 

└───┴───┘  
4. Kontrako eztarritik sartzea, ia itotzea, asfixia  1 2 8 9 

└───┴───┘  
5. Erredurak 1 2 8 9 

└───┴───┘  
6. Intoxikazioak 1 2 8 9 

└───┴───┘  
 

40.a1.-tik 40.a6.-ra bitarteko galderak=2 badira, joan 41.a galderara  
 

HURRENGO GALDERAK AZKEN ISTRIPUARI BURUZKOAK DIRA 

 

40.c) ………., non izan zenuen azken istripua? 

 

Etxean 1 

Trafikoko istripua, oinezkoa nintzela 2 

Trafikoko istripua, bidaiari edo gidari nintzela 3 

Lantokian 4 

Ikastetxean 5 

Jolas- edo kirol-tokian 6 

Leku publikoan: kalean, dendan, bankuan, tabernan, parke publikoan 7 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 

40.d) Nola gertatu zen istripu hori? MEKANISMOA. 

 

Altuerako erorikoa (maila batetik bestera: eskaileratik, aulkitik) 1 

Maila bereko erorikoa 2 

Talka edo kolisioa 3 

Tresna zorrotza 4 

Sua, likido beroak 5 

Elektrizitatea 6 

Produktu toxikoak irenstea 7 

Botikak irenstea 8 

Gorputz arrotzak arnastea 9 

Beste batzuk 10 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 
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40.e) Istripu horren ondorioz:   ONDORIOAK 

 

 Bai Ez Ez daki Ez du erantzun 

1. Lanean edo aisialdian ohikoak dituzun jarduerak eten edo murriztu behar izan al zenituen? 1 2 8 9 

2. Zure betiko medikuari kontsultatu behar izan al zenuen? 1 2 8 9 

3. Larrialdietako zerbitzuren batean arreta jaso behar izan al zenuen? 1 2 8 9 

4. Gutxienez gau batean ospitalean geratu behar izan zenuen? 1 2 8 9 

5. ZIUn ingresatu behar izan zintuzten? 1 2 8 9 

6. Arazo fisikorik edo mentalik geratu al zaizu? 1 2 8 9 
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“INFORMAZIO PERTSONALA”  

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT  

Honako galdera hauek datu pertsonalei buruzkoak dira. Atal honen bidez jakin nahi da herritarrek zer ezaugarri soziodemografiko dituzten, oso 

garrantzitsuak baitira Euskadin bizi garenon osasuna aztertzeko. Datuak ez dira sekula banan-banan erabiliko.  

 
 PERTSONAREN ORDENA └──┴──┘ 

 
41.a) Jaioteguna (urtea, hilabetea, eguna) 

 

              urtea                   hilabetea                   eguna    
 

       └──┴──└──┴──┘              └──┴──┘               └──┴──┘     

  

INKESTATZAILE: IDATZI HEMEN ADINAK 

 

41.b) ADINA  
└──┴──┘ 

URTE
 

 

41.c) SEXUA: 

 

Gizonezkoa 1 

Emakumezkoa 6 

 

41.d) INKESTATZAILE: Idatzi familiako zein kide egon ziren elkarrizketan, eta zein ez ziren egon. 

 

PRESENTZIA. 

Ez zen egon 1 

Egon zen 2 

 

41.e.1) Non jaio zinen? 

 

JAIOLEKUA. 
 

E.A.E. 1 (joan 41.g.1 galderara) 

Gainerako autonomia-erkidegoetako batean 2 

Zehaztu autonomia-erkidegoa ………………………………….└──┴──┴ 

(joan 41.f.2 galderara) 

Atzerrian, Europar Batasuneko herrialde batean 3 
Zehaztu herrialdea    ……………………………………… └──┴──┴──┘ 

Atzerrian, Europar Batasunekoa ez den herrialde batean 4 

 

41.e. 2)  Zein da zure naziotasuna? 

 

Espainiarra 1  

Espainiarra eta beste bat 2 

Zehaztu naziotasuna ………………………………….└──┴──┴──┘ 
Atzerritarra 3 

 

41.f.1) Zein urtetan heldu zinen Espainiara? 
 

 IRITSITAKO URTEA:  └──┴──┴──┴──┘ 

 

41.f.2) Zein urtetan heldu zinen Euskal Autonomia Erkidegora? 
 

 IRITSITAKO URTEA:  └──┴──┴──┴──┘ 
 

41.g.1)  Zein da zure legezko egoera zibila? 

 

Ezkongabea 1 

Ezkondua  2 

Izatezko bikotea 3 

Banandua 4 

Dibortziatua 5 

Alarguna 6 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 
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41.g.2) Gaur egun bikotekidearekin bizi zara? 

 

Bai 1 

Ez 2 

 

41.h) Zer adeitasun duzu erreferentziazko pertsonarekin? 

 

Erreferentziazko pertsona 1 

Ezkontidea edo bikotekidea 2 

Semea/alaba, Semeordea/alabaordea 3 

Aita, ama  4 

Aitaginarreba/amaginarreba 5 

Suhia, erraina 6 

Bestelako senideak 7 

Senidetasunik gabekoak 8 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

 

41.i) Etxeko lanei dagokienez, zenbatean behin egiten dituzu? 

 

Egiten direnetan beti 1 

Egiten direnetan ia beti 2 

Batzuetan 3 

Ia inoiz ez 4 

Inoiz ere ez 5 

 

41.i= 5 bada, eta erreferentziazko pertsona bada, joan 41.k galderara  

41.i= 5 bada, ez bada erreferentziazko pertsona eta adina>=10 urte bada, joan 42.a galderara  
41.i= 5 bada, eta adina<10 urte bada, joan 44. galderara  

 

41.j) Egunean batez beste zenbat ordu ematen dituzu etxeko lanak egiten?(idatzi zenbat ordu eta minutu) 

 

 Lanegunetan Asteburuan 

 

 . Ordu kop. 
└───┴───┘

 
└───┴───┘  

 

 Minutu kop. 
└───┴───┘

 
└───┴───┘  

 

41.k, eta 41.l. galderak ERREFERENTZIAZKO PERTSONAK baino ez ditu erantzungo 

 

41.k) Ordaintzen diozue inori etxeko lanak egiteko (garbitzeko, otorduak prestatzeko, arropa lisatzeko …)? 

 

Bai 1 

Ez 2 

 

41.l)  Etxeko zenbait lan etxearen antolakuntzarekin edo plangintzarekin daude lotuta, adibidez: noiz eta zer garbitu behar den, zer erosi behar den,  

garbigailua noiz jarri behar den, etab. Nor arduratzen da lan horiek egiteaz?   
 

  

1.pertsonaren 

ordena-

zenbakia 

2.pertsonaren 

ordena-

zenbakia 

3.pertsonaren 

ordena-

zenbakia 

Familiako pertsona bakarra 1 
└───┴───┘   

Batez ere, familiako pertsona bat, familia horretako beste 

pertsona baten edo batzuen laguntzaz 

2 
└───┴───┘ └───┴───┘ └───┴───┘ 

Familiako hainbat pertsona, denak berdin 3 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 
└───┴───┘

 

OHARRA: behar beste ordena-kode jarriko dira. 2. aukeran, pertsona nagusia 1. lekuan egongo da, eta gainerakoak, duten erantzukizun-mailaren 

arabera sailkatuko dira. 
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10 URTE EDO GEHIAGO DITUZTENENTZAT 

 

42.a) ………., zein da lortu duzun ikasketa-maila altuena? Soilik bukatutako ikasketak hartuko dira kontuan  

 

Ez dakite, ez irakurtzen ez idazten. Ez irakurtzeko eta ez idazteko gai ez diren 10 urteko edo gehiagoko pertsonak.  1 

Lehen mailako ikasketa osatugabeak: badakite irakurtzen eta idazten eta gutxienez 5 urtetan joan dira eskolara, haur eskolan 

eta haur hezkuntzan egin dituzten ikasturteak kontuan hartu gabe. 
2 

Lehen mailako ikasketak edo baliokideak: Lehen Hezkuntza (ELO/LOGSE), OHO lehen etapa (5 ikasturte gaindituta), 

Oinarrizko hezkuntza Heziketa Bereziko zentroetan 
3 

1. etapako bigarren hezkuntza: Aurreko sisteman, 11 edo 12 eta 14 urte bitarteko hezkuntza, eta egungo sisteman, 16 urte 

bitarteko hezkuntza. DBH, OHO (8 ikasturte gaindituta), Eskola-graduatua, lehen mailako ikasketen ziurtagiria. 
4 

Batxilergoa: Batxilergoa (ELO/LOGSE), BBB (UBIrekin edo gabe), Goi-batxilergoa (unibertsitate aurreko ikasketekin edo 
gabe) 

5 

Erdi mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH 1 eta 2. mailako Lanbide Moduluak, Industria-ofiziala, Hizkuntza eskola 

ofizialetako gaitasun-ziurtagiria, Garai bateko Merkataritza-eskoletako tituluak, Musika eta Dantzako Erdi mailako titulu 
profesionala, Lanbide Hezkuntza espezifikoko erdi mailako beste ikasketa batzuk 

6 

Goi-mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH II eta 3. mailako Lanbide Moduluak, bigarren mailako beste ikasketa 

tekniko-profesionalak, Industria-maisua.  
7 

1. zikloko unibertsitate-ikasketak: Diplomaturak, 3 urteko lehen zikloa edo 2 zikloko unibertsitate-ikasketaren baten 180 

kreditu gaindituta. 
8 

2. zikloko unibertsitate-ikasketak edo baliokideak: lizentziaturak, Musika eta Dantzako goi-mailako ikasketak, Diseinuko 

Goi-mailako Ikasketak, Masterrak. 
9 

Doktoretza edo baliokidea: Unibertsitateko doktorea. 10 

 

25 ETA 50 URTE ARTEAN (BIAK BARNE) DITUZTENENTZAT 
 

 

42.b) Aitarekin bizi zara?   

 

Bai 1 Joan 42.e galderara 

Ez 2 Joan 42.c galderara 

 

42.c) Non jaio zen aita?   

 

E.A.E.n 1  

Gainerako autonomia-erkidegoetako batean 2 Zehaztu autonomia-erkidegoa  

……………………. …………………………………….……
.└───┴───┘ 

Atzerrian, Europar Batasuneko herrialde batean 3 Zehaztu herrialdea   

 …………………………….……………………………….└──┴──┴──┘ Atzerrian, Europar Batasunekoa ez den herrialde batean 4 

 

 

42.d) Zer ikasketa-maila zuen aitak, zuk 12 urte zenituenean? 

 

Ez dakite, ez irakurtzen ez idazten. Ez irakurtzeko eta ez idazteko gai ez diren 10 urteko edo gehiagoko pertsonak. 1 

Lehen mailako ikasketa osatugabeak: badakite irakurtzen eta idazten eta gutxienez 5 urtetan joan dira eskolara, haur eskolan 
eta haur hezkuntzan egin dituzten ikasturteak kontuan hartu gabe. 

2 

Lehen mailako ikasketak edo baliokideak: Lehen Hezkuntza (ELO/LOGSE), OHO lehen etapa (5 ikasturte gaindituta), 

Oinarrizko hezkuntza Heziketa Bereziko zentroetan  
3 

1. etapako bigarren hezkuntza: Aurreko sisteman, 11 edo 12 eta 14 urte bitarteko hezkuntza, eta egungo sisteman, 16 urte 

bitarteko hezkuntza. DBH, OHO (8 ikasturte gaindituta), Eskola-graduatua, lehen mailako ikasketen ziurtagiria 
4 

Batxilergoa: Batxilergoa (ELO/LOGSE), BBB (UBIrekin edo gabe), Goi-batxilergoa (unibertsitate aurreko ikasketekin edo 

gabe) 
5 

Erdi mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH 1 eta 2. Mailako Lanbide Moduluak, Industria-ofiziala, Hizkuntza eskola 
ofizialetako gaitasun-ziurtagiria, Garai bateko Merkataritza-eskoletako tituluak, Musika eta Dantzako Erdi mailako titulu 

profesionala, Lanbide Hezkuntza espezifikoko erdi mailako beste ikasketa batzuk 

6 

Goi-mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH II eta 3. mailako Lanbide Moduluak, bigarren mailako beste ikasketa 
tekniko-profesionalak, Industria-maisua.  

7 

1. zikloko unibertsitate-ikasketak: Diplomaturak, 3 urteko lehen zikloa edo 2 zikloko unibertsitate-ikasketaren baten 180 

kreditu gaindituta. 
8 

2. zikloko unibertsitate-ikasketak edo baliokideak: lizentziaturak, Musika eta Dantzako goi-mailako ikasketak, Diseinuko 

Goi-mailako Ikasketak, Masterrak. 
9 

Doktoretza edo baliokidea: Unibertsitateko doktorea. 10 
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42.e) Amarekin bizi zara?   

 

Bai 1 Joan 42.h galderara 

Ez 2 Joan 42.f galderara 

 

42.f) Non jaio zen ama?   

 

E.A.E.n 1  

Gainerako autonomia-erkidegoetako batean 2 Zehaztu autonomia-erkidegoa  

……………………. …………………………………….……
.
└──┴──┴

 

Atzerrian, Europar Batasuneko herrialde batean 3 Zehaztu herrialdea   

 …………………………….……………………………….└──┴──┴──┘ Atzerrian, Europar Batasunekoa ez den herrialde batean 4 

 

42.g) Zer ikasketa-maila zuen amak zuk 12 urte zenituenean? 

 

Ez dakite, ez irakurtzen ez idazten. Ez irakurtzeko eta ez idazteko gai ez diren 10 urteko edo gehiagoko pertsonak. 1 

Lehen mailako ikasketa osatugabeak: badakite irakurtzen eta idazten eta gutxienez 5 urtetan joan dira eskolara, haur eskolan 

eta haur hezkuntzan egin dituzten ikasturteak kontuan hartu gabe. 
2 

Lehen mailako ikasketak edo baliokideak: Lehen Hezkuntza (ELO/LOGSE), OHO lehen etapa (5 ikasturte gaindituta), 
Oinarrizko hezkuntza Heziketa Bereziko zentroetan  

3 

1. etapako bigarren hezkuntza: Aurreko sisteman, 11 edo 12 eta 14 urte bitarteko hezkuntza, eta egungo sisteman, 16 urte 
bitarteko hezkuntza. DBH, OHO (8 ikasturte gaindituta), Eskola-graduatua, lehen mailako ikasketen ziurtagiria. 

4 

Batxilergoa: Batxilergoa (ELO/LOGSE), BBB (UBIrekin edo gabe), Goi-batxilergoa (unibertsitate aurreko ikasketekin edo 
gabe). 

5 

Erdi mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH 1 eta 2. Mailako Lanbide Moduluak, Industria-ofiziala, Hizkuntza eskola 
ofizialetako gaitasun-ziurtagiria, Garai bateko Merkataritza-eskoletako tituluak, Musika eta Dantzako Erdi mailako titulu 

profesionala, Lanbide Hezkuntza espezifikoko erdi mailako beste ikasketa batzuk 

6 

Goi mailako lanbide hezkuntza edo baliokidea: LH II eta 3. mailako Lanbide Moduluak, bigarren mailako beste ikasketa 
tekniko-profesionalak, Industria-maisua.  

7 

1. zikloko unibertsitate-ikasketak: Diplomaturak, 3 urteko lehen zikloa edo 2 zikloko unibertsitate-ikasketaren batean 180 
kreditu gaindituta. 

8 

2. zikloko unibertsitate-ikasketak edo baliokideak: lizentziaturak, Musika eta Dantzako goi-mailako ikasketak, Diseinuko 

Goi-mailako Ikasketak, Masterrak. 
9 

Doktoretza edo baliokidea: Unibertsitateko doktorea. 10 

 

15 URTE EDO GEHIAGO DITUZTENENTZAT   

ERREFERENTZIA-ALDIA: ASTE BAT  

42.h) Zein izan zen jarduerarekiko zure egoera nagusia inkesta egin aurreko astean?  

 

Lan egiten 1 joan 43.a galderara 

Langabezian, baina aurrez lan eginda 2 joan 42.i galderara 

Lehenengo lanaren bila 3 joan 42.l galderara 

Jubilatua, erretiratua, pentsionista  4 

joan 42.k galderara 

Errentaduna 5 

Ikaslea 6 

Etxeko lanak 7 

Ezgaitua 8 

Beste egoera batzuk 9 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

 

42.i) Zenbat hilabete daramazu langabezian?  

 
    └──┴──┴──┘ HILABETE 
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42.j) Langabezia-prestazioa edo beste laguntza edo sorospenen bat (oinarrizko errenta, etab.) jasotzen ari zara?   

 

Bai 1 
Joan 43.a galderara 

Ez 2 

 

42.k) Izan al duzu inoiz ordaindutako enpleguren bat? 

 

Bai 1 Joan 43.a galderara 

Ez 2 Joan 42.l galderara 

42.l) (INKESTATZAILE: pertsonara egokitzen den lehenengo aukera hauta ezazu, etxean duen egoeraren arabera) 

 

Etxean bizi den pertsona baten bikotekidea da   1 IDATZI bikotearen ordena familian: ___ eta joan 44. galderara  

Beste etxe batean bizi den pertsona baten bikotekidea da   2 
Joan 43a galderara, eta jaso bikote horren lanbidea zein den  

 

Beste pertsona batengatik (hildakoa, dibortziatua eta abar) datorkion  prestazioa 

edo pentsioa jasotzen du   
3 

Joan 43a galderara, eta jaso prestazioa edo pentsioa bideratzen 

dion pertsona horren lanbidea zein den  

Etxeko pertsona baten edo batzuen kargura dagoen semea/alaba edo  beste 
pertsona bat da   

4 
IDATZI euren kargura duten pertsonen ordena: ___ _ ___ eta joan 
44.  galderara  

Beste egoera batzuk 5 Joan 44. galderara 

 

INKESTATZAILE: EZINBESTEKOA DA GALDERA HAUEI ERANTZUTEA (43.a-43.c.2) 
43.a) Zein kargu edo kategoria duzu (du) lantokian? 

 

Zuzendariak, Zuzendariordeak, Gerenteak, Enpresariak 1 

Goi-mailako teknikariak 2 

Erdi mailako teknikariak (Kontulariak, Perituak) 3 

Langileburuak, Enkargatuak, Saltzaile bidaiariak 4 

Teknikari espezialistak, Ofizialak, Administrariak 5 

Teknikari laguntzaileak, Klinika-lag., Administrari-lag., Saltzaileak 6 

Atezainak, Ordenantzak, Peoiak, Aprendizak, Laguntzaileak 7 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 

 
 
43.b) Zer lanbide duzu gaur egun, edo zein izan duzu azkena?  

INKESTATZAILE: EZ KODETU, ERANTZUNA BETI TESTUAN IDATZI 

 

IDATZI LANBIDEA……………………………………………………………………………………………. 

 

LANBIDEA.  Lanbidearen kodea:└──┴──┴──┘ 

 

43.c.1) Zein da edo izan zen zure lan-harremana urte gehien lanean ari zaren/zinen enpresarekin? 

 

 

Zuzendaritzako kidea, enpresaria edo enplegatzailea, 10 langile baino gutxiagorekin 1 

Zuzendaritzako kidea, enpresaria edo enplegatzailea, 10 langile edo gehiagorekin 2 

Norberaren konturako langilea, autonomoa 3 

Kooperatibista. 4 

Funtzionarioa, arlo publikoko langilea 5 

Soldatapeko langilea  6 

Kontraturik gabeko langilea 7 

Besteren bat (zehaztu)………………………….....................................  8 
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43.c.2) Ba al dituzu (edo izan dituzu zure azken lanpostuan) langileak zure ardurapean? Zenbat? 

 

Ez 1 

Bai, pertsona bat  2 

Bai, 2 eta 9 pertsona artean 3 

Bai, 10 eta 20 pertsona artean 4 

Bai, 20tik gora pertsona 5 

 

LANEAN ARI DIREN PERTSONENTZAT 

 

43.d) Lanean aritu zaren azken astean, lana oso txikia edo epe motzekoa izan arren, zenbat ordutan aritu zara lanean soldata baten truke?  

 

. Ordu kop. └──┴──┘ 

43.e) Zer lanaldi mota daukazu? 

Lanaldi zatitua (goiz eta arratsalde)  1 

Goizeko lanaldi jarraitua  2 

Arratsaldeko lanaldi jarraitua 3 

Gaueko lanaldi jarraitua 4 

Goizeko eta arratsaldeko txandak 5 

Gauak barne hartzen dituzten txandak 6 

Lanaldi murriztua 7 

Lanaldi irregular edo aldagarriak egunen arabera 8 

 

 

FAMILIAKO PERTSONA GUZTIENTZAT 
 

44. Osasun asistentziari dagokionez, zer erakundetan duzu asegurua?  
Kanpo gelditzen dira lan-istripuen mutuak, eskola-aseguruak eta kirol-federazioetakoak 

Erantzun anitzeko galdera. 44.a, 44.b eta  44.c kategoriak baztertzaileak dira elkarren artean 

 

 

 Bai Ez  

a. Osakidetza (Osasun Txartel Indibiduala – OTI dut), Gizarte Segurantza 1 2  

b. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitatea (MUFACE, 

ISFAS, MUGEJU edo antzekoren bat), Osakidetza bidezko osasun-prestazioarekin 
1 2  

c. Derrigorrezko afiliazioa duen Estatuko funtzionarioen Mutualitatea (MUFACE, 
ISFAS, MUGEJU edo antzekoren bat), aseguru-entitate pribatu baten bidezko 

osasun-prestazioarekin 

1 2  

d. Nork bere kasa hitzartutako aseguru-entitate pribatua (IMQ, Sanitas, Adeslas, 
etab.) 

1 2  

e. Enpresak ordaindutako aseguru-entitate pribatua (IMQ, Sanitas,Adeslas,  etab.) 1 2  

f. Ez dut osasun-asegururik, mediku pribatuak soilik erabiltzen ditut 1 2  

g. Beste egoeraren bat 1 2 Zehaztu…………………………………… 

h. Ez daki 1 2  

i. Ez du erantzun 1 2  

 

Pertsona bakoitzari buruzko galderekin amaitzeko, datu pertsonal batzuk eskatuko dizkizugu. Kontuan izan informazio hori estatistikako  

helburuetarako baino ez dela erabiliko eta modu erabat anonimoan aztertuko dela. Informazio hori eta galde-sorta osokoa estatistikako 

sekretuak eta Datuak Babesteko Legeak babestuta dago.  

 
45. Emango zenidake, mesedez, OTI edo zure osasun-txartel indibidualaren zenbakia (Osakidetza)?  

GARRANTZITSUA da informazio hori BETI jasotzea. 

 

 OTI    
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“FAMILIA-UNITATEARI BURUZKO GALDERAK” 

 
ERREFERENTZIAZKO PERTSONAK ERANTZUN BEHAR DU (familia bakoitzerako balio bakarra egongo da) 

  
46.a)  Txartelean agertzen diren bitarteak oinarri hartuta, esango al zenidake zeinek adierazten duen ondoen etxeko guztien hileko diru-sarreren 

kopuru garbia (hau da, iturri guztiak gehituz eta zerga-atxikipenak, Gizarte Segurantza eta abar kenduz)?  (6 zk.dun. TXARTELA) 

 

Diru-sarrerarik gabe 1 

500 € arte 2 

501 – 1.000 € 3 

1.001 – 1.500 € 4 

1.501 – 2.000 € 5 

2.001 – 2.500 € 6 

2.501 – 3.500 € 7 

3.501 – 5.000 € 8 

5.001–7.000 € 9 

7.001–10..000 € 10 

10.000 € baino gehiago 11 

Ez daki 98 

Ez du erantzun 99 

 
 

46.b) Gaur egun, zure etxeko diru-sarrerekin, nola iristen zara edo zarete zu eta zure familia hilaren bukaerara? (7 zk.dun. TXARTELA) 

 

 

Zailtasun handiekin 1 

Zailtasunekin 2 

Zailtasun apur batekin 3 

Nahiko erraz 4 

Erraz 5 

Oso erraz 6 

Ez daki 8 

Ez du erantzun 9 
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OSASUN-ARLOKO GASTU PRIBATUEN ATALA. 
 

 

47.a) Azken 15 egunetan, zure familiak zenbat diru gastatu du osasun-arazoekin lotura zuzena duten farmaziako produktuetan, egindako gastuen 

dirua bueltan jaso gabe? 

 

47.b) Azken 6 hilabeteetan, zure familiak zenbat gastatu du tresna eta material terapeutikoetan? Gastu horien zer zati ordaindu dizute edo 

ordainduko dizute bueltan? 

 

47.c) Azken hilabetean, zure familiak zenbat diru gastatu du medikuengandik (dentistak salbu) jasotako zerbitzuetan? Gastu horien zer zati 

ordaindu dizute edo ordainduko dizute bueltan? 

 

47.d) Azken 6 hilabeteetan, zure familiak zenbat diru gastatu du medikuengandik (dentistak salbu) jasotako zerbitzuetan? Gastu horien zer zati 

ordaindu dizute edo ordainduko dizute bueltan? 

 

47.e) Azken 6 hilabeteetan, zure familiak zenbat diru gastatu du dentistengandik jasotako zerbitzuetan? Gastu horien zer zati ordaindu dizute edo 

ordainduko dizute bueltan? 

 

47.f) Azken 6 hilabeteetan, zenbat diru gastatu du zure familiak osasun-pertsonalarengandik (medikuak salbu) jasotako zerbitzu ez medikoetan? 

Gastu horien zer zati ordaindu dizute edo ordainduko dizute bueltan? 

 

47.g) Azken 12 hilabeteetan, zenbat diru gastatu du zure familiak ospitale batean sartzeagatik? Gastu horien zer zati ordaindu dizute edo 

ordainduko dizute bueltan? 

 

47.h) Azken 12 hilabeteetan, zenbat diru gastatu du zure familiak osasun-asistentziako aseguru pribatuen primak ordaintzen, gastuen dirua bueltan 

jaso gabe? 

 

47.i) Azken 6 hilabeteetan, zure familiak zenbat diru gastatu du bolanteak, txartelak edo erakundeetara joateko txekeak ordaintzeko, gastuen dirua 

bueltan jaso gabe? 

 

 EUROTAN ZUZENEAN 
ORDAINDUTAKOA 

ITZULITAKOA GUZTIRA 

a) FARMAZIAKO PRODUKTUAK 

(azken 15 egunak) 

   

b) TRESNA ETA MATERIAL TERAPEUTIKOAK 

(azken 6 hilabeteak) 
   

c) MEDIKUEN ZERBITZUAK (dentistak ez)  

(azken hilabetean) 

   

d) MEDIKUEN ZERBITZUAK (dentistak ez) 

(azken 6 hilabeteetan) 

   

e) DENTISTAK 

 (azken 6 hilabeteetan) 

   

f) OSASUN-ZERBITZU EZ MEDIKOAK  

(azken 6 hilabeteetan) 

   

g) OSPITALERATZEAK 

 (azken 12 hilabeteetan) 
   

h) ASEGURU  

PRIBATUAK 

PRIMAK (azken 12 hilabeteetan)    

i) BOLANTEAK (azken 6 hilabeteetan)    

 

 

  


