
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.03.04 Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena jaiotzean eta desgaitasunik gabeko bizi-itxaropena 65 urterekin. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.03. OSASUNA 

3 Helburua Pertsonak gaitasun funtzionala mugatzen duen osasun-arazorik gabe bizi diren urteen bilakaera ezagutzea, bizi-
itxaropena osasun oneko baldintzetan hobetzeko politikak diseinatzeko helburuarekin. 

4 Definizioa Jaiotzetik edo 65 urtetik aurrera gaitasun funtzionalari eragiten dion osasun-arazorik gabe bizi diren urteen kalkulua. 
Osasun Inkestatik lortutako hilkortasun-datuen eta jarduera mugatzeko datuen (kronikoa edo aldi baterakoa) 
konbinaziotik lortzen den indize sintetiko bat da (Sullivan DF 1971, Murray JL et al. 2002). 

5.a Kalkulatzeko formula 

 
5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

Desgaitasuna: Desgaitasuna iraupen luzeko muga da, osasun kronikoko edozein arazorekin alderatuta bigarren 
mailakoa. Osasunaren neurri bat da, estatus funtzionalaren dimentsioa neurtzen duena: pertsona batek egin 
dezakeena. Osasun fisiko ona duten pertsonengan normalak diren jarduerak egiteari edo egiteko gaitasunari 
dagokio (McWhinnie JR 1982, Chyba MM 1990). 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 

7.c Hala badagokio:-Laginketa 
errorea 

- 



7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea Urteak. 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa Osasun Saila. Biztanleriaren osasuna - Osagin 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa... 

Indize sintetikoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; 
aurreratutako balioa; behin betiko 
balioa; proiektatutako balioa; 
serie-haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturri(eta)rako esteka(k) https://www.euskadi.eus/informazioa/2018-osasun-inkesta-argitalpenak/web01-a3osag17/eu/ 
https://eu.eustat.eus/osasunarenegoera/21/osasun_egoera.html 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

- 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

Osasun Saila. Biztanleriaren osasuna - Osagin 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, helbide 
elektronikoa 

- 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

- 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

- 

12 Biztanleria-eremua EAEko herritarrak eta EAEko herritarrak (65 urtetik gorakoak) 

13 Seriearen denbora-estaldura 2002, 2007, 2013, 2018 

14 Aldizkakotasuna Bost urtez behin 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2021-09-21 

16 Hedadura geografikoa Euskal Autonomia Erkidegoa 

https://www.euskadi.eus/informazioa/2018-osasun-inkesta-argitalpenak/web01-a3osag17/eu/
https://eu.eustat.eus/osasunarenegoera/21/osasun_egoera.html


17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2021-01-17 

18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) PDF; HTML 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza (Osasun Saila) 
Eustat 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea https://www.euskadi.eus/informazioa/2018-osasun-inkesta-argitalpenak/web01-a3osag17/eu/ 
https://eu.eustat.eus/osasunarenegoera/21/hasiera.html 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen-eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  

 

 

https://www.euskadi.eus/informazioa/2018-osasun-inkesta-argitalpenak/web01-a3osag17/eu/
https://eu.eustat.eus/osasunarenegoera/21/hasiera.html

