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Nafarroako Foru Komunitateko lehendakari andrea, 
errektore jauna, 
agintari agurgarriak, 
unibertstitateko komunitateko kideak, 
jaun-andreak.

Zilegi bekit, aurrena, nire esker ona erakustea unibertsitate honi, ohore egin dida-
lakoz 2020-2021 ikasturteko hasierako ikasgaia nire esku uztean, gure osasuna eta 
gure ekonomia direla-eta ziurgabetasunez beterik gauden urte honetan.

Sarrera

Osasunari eta ekonomiari buruz hi tz egin behar dut gaur. Edo bestela, hobeki esate-
ko, osasunaren ekonomiari buruz, herritarren osasuna eta ongizatea hobe tzeko eskasak 
diren baliabideak eslei tzea helburu tzat duen diziplinari buruz. Hausnarketa ba tzuk 
eginen ditut, zehaz ki osasun teknologien ebaluazio ekonomikoari buruz, eta ebaluazio 
horren alderdi espezifikoenean eta konplexuenean jarriko dut arreta: osasuna neur-
tzeko moduan, osasungin tzako esku-har tzeen eraginkortasunaren aldagaia den aldetik. 
Eta espero dut eraku tsiko dizuedala nolako garran tzia duen neur tzeko modu horretan 
pazienteak esaten duenak, guk gerok esaten dugunak, galdera erabakigarri honi eran-
tzuteko: Zenbat geundeke prest ordain tzeko osasun beteko urte bat izateagatik?

Efizien tzia eta ekitatea dira erabaki kolektiboak gida tzeko ekonomiak ematen diz-
kigun bi irizpideak, zeinak halabeharrez baitaude baliabideak eslei tzean lehentasu-
nak determina tzearen mendean. Eransten duten balioaren arabera justifikatu be-
harko lirateke osasun teknologiak integra tzeari eta erabil tzeari buruz ko erabakiak.

Ikasgai honekin gaur proposa tzen ari na tzaizuena kontu zail honetan zehar bidaia bat 
egitea da: nola neurtu osasunak ongizate indibidualerako eta sozialerako duen balioa. 
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Eta zein behar duen izan, neur tzeko modu hori gauza tzean, paziente errealak edo 
izan daitekeenak esaten duenaren zeregina, guk, herritarrok, esaten dugunaren ze-
regina. Heldu den guztian ikusiko dugun bezala, osasunaren balioa neur tzeko modu 
orok eginkizun erabakigarria du osasun arloko erabakietan, determinatu egiten baitu 
lehentasunen sistema, zeinetara behar tzen baikaitu betiereko baliabideen eskasiak, 
modu dramatikoan ba tzuetan.

Hondamendi egoeretako medikuntza

Historian sartuko da 2020ko udaberria, gerra hedaturik gabe gure munduan izan den 
astinaldi handieneko aldia izan delakoz. Birus oso hilgarri baten erasoak gizartea ika-
ratu du eta inokulatu egin dio beldur kolektiboa. Gauetik goizera lehentasunak be-
rriz orienta tzera behartu gaitu, eta lehenbiziko tokian osasun zerbi tzuak jarri diz kigu. 
Neke handiz eta erdiespen  txiki-handiarekin eginahalak egin dira pandemiak eragin 
 txikiena izan zezan bereziki ahulak diren banakoen eta talde sozialen osasunean.

COvid-19 gaixotasunak sortu duen pandemiaren eragin tragikoena eta agerikoena 
izan da milaka herio tza ekarri dituela ia herrialde guztietara. Espainia izan da in-
tziden tzia eta herio tza tasa handienak izan dituenetako bat. Herrialdea ixtea izan da 
erreakzioa, herritarrak beren e txeetan konfina tzea eta ekonomiaren jarduera nahi-
taez geldiaraztea. Horrekin batera orain arte ezagu tzen ez zen bPgaren murriz keta 
etorri da, eta, segur aski, langabeziaren tasa ere izugarri handituko da.

Hil direnen familiei gure dolumina ematen hasi behar dugu, eta adiskideak eta eza-
gunak izan dira hil horietako ba tzuk. Zuzena da, halaber, osasun langileak eta zerbi-
tzu publikoen arduradunak ain tzatestea eta haiei esker tzea egin duten ahalegin ika-
ragarria, infekzioaren kurba makur tzen lagundu bai tzuen horrek.

Dauz kagun osasun zerbi tzuak gainez ka ikusi ditugu, zailtasun handiak arretarako 
oinarriz ko materialak eskura tzeko, arnasgailuak edo babes ekipo indibidualak esate-
rako, eta eskariari aurre egiteko ezintasunagatik hondamendietako medikun tza egin 
behar izan da, eta horrek guztiak kostu handiak sortu ditu gaixo tze eta herio tza tase-
tan, eta aukera kostu oso handia beste gaixotasun ba tzuk dituzten pazienteei arreta 
ez emateagatik. Baina, bestalde, osasun langileen kalitate onari, arlo publikoaren eta 
pribatuaren arteko lankide tzari eta herritarren eran tzun ardura tsuari esker, murriztu 
egin da pandemiaren inpaktu negatiboa.

Osasun zerbi tzu ba tzuek pazienteak onar tzeko lehentasun esplizituak ezarri behar 
izan dituzte. Hala gertatu da osasun zainketa inten tsiboen unitateetan. Herio tzen 
kopurua minimiza tzeko, Medikun tza Inten tsiborako eta Larrialdi Koronarioetarako 



7

Espainiako Elkarteak eta Barne Medikun tzarako Espainiako Elkarteak dokumen-
tu hau aurkeztu zuten: «Gomendio etikoak COvid-19 pandemiaren ohiz kanpoko 
egoeran erabakiak har tzeko zainketa inten tsiboetako unitateetan» 1. Dokumentu 
hori efizien tziaren eta banaketa-justiziaren prin tzipio etikoak integra tzeko asmoz da 
egina, eta horretarako lehentasunak ezar tzen ditu gaixoak ziu unitateetan ospitalera-
tzeko. Nabarmenak dira irizpide garran tzi tsuen artean onura soziala maximiza tzearen 
prin tzipioa eta baliabideak ekitatez eslei tzeko prin tzipioa, baina aitortu egin behar 
izan da paziente bakar ba tzuek eduki behar dutela arnasketa mekanikorako aukera 
eta bizi tzeko i txaropenari eman behar zaiola abantaila ospitalera tzeko sailka tzeetan. 
ziuan sartzeko, lehentasun hauek ezarri dira: pazienteen premia egoera eta zein den 
interbentzioak arrakasta izateko probabilitatea. Antzeko egoeran dauden bi paziente 
izanez gero, Kalitatearen arabera Doitutako Bizitzako Urte gehiago iritsi behar ditue-
nari emanen zaio lehentasuna (qaly ingelesezko akronimoaz da ezagunagoa neurri 
hori). Halatan, iristeko ordenaren ohiko irizpidearen ordez, osasun egoeran espero 
den onuraren irizpidea ezarri da.

Aurreko adibidea erakusgarri tzat har daiteke ikusteko nola ezarri behar diren lehen-
tasunak baliabide eskasietan, nola erabaki behar den hori modu esplizituan eta nola 
har tzen dituen osasunaren bi alderdiak, hau da, bizi kantitatea eta bizi kalitatea. Bizi 
kalitatea kon tzeptu subjektiboa da, eta, ikusiko dugun bezala, metodologiaren alde-
tik zaila kon tzeptualiza tzen, neur tzen eta balora tzen.

Zer den balioa osasungintzan

Eta pandemiaren kasua, zeina esangura tsua baita, oso, bere inpaktu sozialagatik, ez 
da bakarra. Baldin tza normaletan ere lehentasunak determina tzearen mendera dau-
de erabaki kolektiboak osasunaren arloan. Osasungin tzan eta osasun publikoaren 
arloan baliabideak ez dira inoiz aski gero eta gehiago diren beharrak ase tzeko. Gero 
eta handiagoa izaten ari da aurrekontu publikoen gaineko presioa osasun teknolo-
gia berriak ezar tzeagatik, zahartu ahala gero eta gaixotasun gehiago eta larriagoak 
dituen populazioaren beharrengatik, osasun gaietan gero eta handiagoa den eska-
riagatik, bizi maila ere handiagoa delakoz, eta osasun problemetarako tratamendu 
berriengatik. Lehentasunak ezar tzeak berekin ekar tzen du norbaiti gerora tzea, eta 
are uka tzea ere, bere onerako den zerbait. Aukera kostua –baliabideak eslei tzean 

1. Sociedad Española de Medicina Intensiva y Urgencias Coronarias. Recomendaciones éticas 
para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia COvid-19 en las unida-
des de cuidados intensivos. 2020.
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zer-nolako onurei egiten diegun uko– presente egoten da erabaki guztietan eta be-
reziki da ikusteko modukoa osasun baliabideak eslei tzean. Lehentasunak determina-
tzeko irizpideak esplizitu egin behar dira, eta irizpide horiek fun ts teoriko ongi oi-
narrituei jarraitu behar diete eta ahal den modu zin tzoenean islatu behar dituzte 
gizartearen lehentasunak. Eta hori ezbai handiko egoeretan egin behar da maiz, eta 
ezin konplexuagoa bihur tzen da horrela problema larri hauek konpon tzeko modua.

Zer uler tzen dugu dela balioa osasungin tzan? Hurbil tzeko era on bat ematen digu 
Michael Porter ekonomistak:

Pazienteentzako balio handia erdiestea izan beharko luke osasun zerbitzua ema-
tearen esparru den helburuak, osasunerako bereizten den moneta unitate bakoitzeko 
izaten diren emaitzak hartuz baliotzt. […], denentzat baita mesedegarri balioan 
izaten den hobekuntza, eta hobetu egiten baitu sistemaren jasangarritasuna 2.

Ez da lan erraza izaten balioa neur tzea, hau da, emai tzak eta kostuak eta balio ekua-
zioaren zenbaki tzailea eta izenda tzailea neur tzea. Emai tzak multidimen tsionalak eta 
espezifikoak dira osasun problema bakoi tzaren tzat, eta kostuek, berriz, pazientearen 
arreta prozesu osoa hartu behar dute, eta ez bakarrik arreta maila bakar batean eman 
diren zerbi tzuak. Paziente bati edo paziente talde bati ematen zaiz kion zerbi tzuen 
mul tzoak ekar tzen diz kio emai tzak bere osasunean, eta elkarrekin erlazionatuak dau-
den zerbi tzu eta jarduera asko behar dira horretarako. Emai tzaren ardura, horrenbes-
tez, inplikatutako zerbi tzu guztiek dute, baita zerbi tzu sozialek ere. Horra hor non 
da tzan arreta integratuaren garran tzia pazienteen kudeaketa ona egiteko gida den 
aldetik. Oso esanahi tsuak izan daitez ke onera tze jarraitua edo tratamenduengatik 
etor tzen diren problemak, esaterako.

I. Osasunaren ekonomia eta esku-hartze publikoa

Osasunaren ekonomiaren gaia baliabideak eslei tzea da, banakoen eta taldeen osasu-
na ekar tzeko. 1963an sortu zen ekonomia hori Kenneth Arrow Ekonomiako Nobel 
saridunaren hasierako lanarekin, non deskribatu egiten baititu osasun merkatuaren 
ezaugarri espezifikoak. Eta, haietan, gaixotasunari eta dagokion zainketari lo tzen 
zaien ezbaia da nabarmena (Arrow, 1963). 3 Ezbaia izanez gero, merkatuak ezin du 

2. Porter M. What is value in healthcare? neJm. 2010 December 23; 363(26): 2477-2481. nejm.org
3. Arrow JK. Uncertainty and the welfare economics of medical care, aer. 1963 December; 53(5): 

941.-973.
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iri tsi efizien tzia ekonomikoa. Efizien tziaren adibide bat lehia perfektuko merkatua 
da, non eska tzaileak eta eskain tzaileak baitira prezioaren onar tzaileak, eta non infor-
mazioa perfektua baita eragile guztien tzat. Nekez existitu daiteke merkatu ideal hori 
errealitatean, osasun zerbi tzuen kasuan ikusiko dugun bezala.

Kasu askotan gerta tzen da merkatu lehiakorrak ezin izaten duela efizien tzia bermatu 
baliabideak eslei tzerakoan. Merkatuaren aka ts hauetako ba tzuk –modu generikoan 
hala esaten bai tzaie– ongi ezagunak dira teoria eta politika ekonomikoan. Esaterako, 
ezbaia, informazioaren asimetriak, kanpoko efektuak, ondasun publikoak, monopo-
lioa edo tutore tzako ondasunak. Berriagoak dira argitaratu diren lanetan beste kasu 
ba tzuk, hala nola horni tzaileek eskaria manipula tzea, George Akerlof eta Robert Shi-
ller Ekonomiako Nobel saridunek analizatu zutena. Merkatuak efizien tzia berma tzen 
ez badu, beste erakunde ba tzuk sortuko dira orduan aka tsak konpon tzen saia tzeko 
edo are merkatua bera ordezteko. Erakunde horiek, hala nola aseguruek, efizien tzia 
problemak ere izaten dituzte. Arrowren ustez, osasun merkatuko problema horiek 
ebazteko saioak dira ezagu tzen ditugun osasun sistema publikoak eta pribatuak.

Merkatuan efizien tzia lor tzeko ezintasunaren adibide bat da kanpoko efektuena 
(kanpokotasun esaten zaie hiz kera ekonomikoan). Esate baterako, eskariaren aldetik 
begiratuta,  txertoen kasuarena. Transmiti tzen den gaixotasun baten aurka immuniza-
tzearen onurak gainditu egiten du  txertoa har tzen duen bakoi tzari ekar tzen dion 
onura, eta berak ere u tzi egiten dio horrela gaixotasuna transmiti tzeko gai izateari. 
Txertoak eta halako ondasunek kanpoko efektuak sor tzen dituzte (hortik har tzen dute 
izena):  txerto-har tzaileari ez ezik, beste per tsona ba tzuei ere ekar tzen diz kiete onu-
rak. Hirugarrenen tzako kanpoko onura kontuan hartuko ez bagenu, efiziente izatea-
ren azpitik egonen li tzateke  txertoen hornikun tza, merkatuak ez baititu zenba tzen 
immuniza tzearen onura sozialak. Transmiti tzeko gai diren gaixotasunen hedapena 
prebeni tzeko beharrez koa izaten da horrelakoetan esku-har tze publikoa, eta popu-
lazio osoa edo per tsona kopuru aski handi bat nahitaez  txertatuz egiten da hori, tal-
de efektua erdiesteko. Txertorik gabe, politika publikoak bi norabide izaten ditu 
aukeran: transmisiorik izan ez dadin lan egitea edo konfian tza izatea populazioak 
berez sortuko dituela antigorpu tzak. Az keneko alderdi hori izan da eztabaidagaia 
herrialde ba tzuetan, eta hasieran aurka egin diote distan tzia sozial zorro tzari, hau 
da, konfinamenduari, fidatu egin zirelakoz sars-CoV-2 birusaren transmisio natu-
ralaren bidez sortuko zirela behar adina antigorpu tz immunitate kolektiboa berma-
tzeko. Suediak, Erresuma Batuak, Brasilek eta Estatu Batuek hartu zuten hasieran 
bide hori, eta inpaktu handia izan du horrek hilkortasunean, tasa oso handietara iri tsi 
baitira. Bestalde, Espainian eta beste herrialde askotan hartu duten distan tzia fisiko 
zorro tzerako bidearen emai tza honakoa izan da: infekzio tasa oso  txikia izan da popu-
lazioan, baina izan daitekeen  txerto baten edo tratamendu efektibo baten mendean 
u tzi gaitu horrek.
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Medikun tzan izan diren aurrerapenek ekar tzen digute beste adibide bat osasunean 
izan diren kanpoko efektu onak ikusteko, kasu honetan eskain tzaren aldean. De-
nok gara osasun teknologia, botika eta ekipo berriak iker tzean izan diren aurrerape-
nen onuradun. Enpresek iker tzen jarraituko dute harik eta beren moz kinak kostuak 
baino handiagoak izan arte, kontuan hartu gabe zein diren onura sozial gehigarriak. 
Ikerketan eta berrikun tzan esku-har tze publikoa behar da produkzio optimora iris-
teko, ekoizleen tzat pizgarriak ezarriz patenteak erregula tzeko tresnen bidez, edo 
berrikun tzari diruz lagunduz, edo merkatua osatuz edo ordez katuz ba tzuetan. Hain 
zuzen ere berriki izan dugun pandemiak agerian jarri du zeinen eskasa den Espai-
nian ikerkun tzak eran tzun prebentibo edo terapeutiko bat gara tzeko gaitasuna, eta 
zein handia den ikerkun tza sustatuko duten politika publikoak izan beharra.

Osasunaren munduan nabarmena da, halaber, kanpoko efektuaren nozio sotilago 
bat, filantropikoa edo altruista deituko genukeena, zeinaren arabera herritarrok ba-
liagarritasuna ikusten baitiogu beste ba tzuek osasun arreta izateari baldin eta horren 
premia badute. Argumentu horren parte bat ekitateari buruz ko kon tsiderazioetan 
oinarri tzen da, baina beste bat efizien tzia arrazoietan. Behar duen orok osasun arreta 
izateak guztion ongizatearen mesederako izaten da, baita zergen bidez hori finan tza-
tzen dutenen tzat ere, orain behar ez badute ere egunen batean beharko baitute agian.

Kanpoko efektu filantropikoaren argumentua erabili izan dute ba tzuek teorian 
justifika tzearren osasun zerbi tzu nazionalen existen tzia, osasun zerbi tzuak baitira 
Espainiaren eta beste herrialde garatu ba tzuen ezaugarri nagusia.

Osasun politika eta osasun teknologien ebaluazio ekonomikoa

Banakoen, taldeen eta herrialdeen osasuna hobe tzea da osasun politiken helburu 
nagusia, hori baita giza ongizatearen fun tsez ko osagaietako bat. Sistema politikoetan, 
gaixotasunaren aurka efektiboenak irudi tzen zaiz kien proiektuak hautatuz diseina-
tzen dituzte gobernuek aurrekontuak, eta gero kostuak minimizatuz egoki tzen di-
tuzte. Hori ez da aski, ordea, horrez gainera beste faktore ba tzuk ere hartu behar 
baitira kontuan: ekitatea, emai tzen banaketa, nork ordaindu beharko lituz keen eta 
nork jaso osasun onurak.

Efizientzia

Ongizatearen ekonomiak lehentasunak ezar tzean efizien tzia eta ekitate irizpideak 
erabil tzen ditu erabaki kolektiboak orienta tzeko. Efizien tziaren nozioa utilitaris-
moan (Jeremy Bentham, John Stuart Mill...) dago errotua, eta zoriontasun handiena 
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da gizartearen tzako jatorriz ko proposamena, baina osasunaren arloan hori osasun mai-
la eran tsi handiena dela interpreta tzen da, eta horixe da hain zuzen ere Medikun tza 
Inten tsiborako Espainiako Elkarteak ezarri zuen helburua. Banakoarengan dago ba-
lioen iturria. Balio soziala, berriz, baliagarritasun indibidualak eranstearen emai tza 
da, gizartean onar tzen den gehi tzeko arauren baten arabera. Utilitarismoa da ebalua-
zio ekonomikoaren oinarria, kostu/moz kin analisia ere deitua. Baliabideak efizien-
tziaz esleitu nahi bazaiz kie osasunerako diren proiektu politikoei, kostu guztiak eta 
moz kin edo onura guztiak hartu behar dira kontuan, alde batera u tziz nori egoki tzen 
zaiz kion, eta, konparazioz ordenatu behar dira ekin tzarako alternatibak unean uneko 
moz kin garbiaren arabera, hau da, moz kinen eta kostuen arteko diferen tziaren ara-
bera, etorkizuneko balioak deskontatuz denbora lehentasuna orainari ematearren.

Azpiegituretan egiten ziren inber tsioak ebalua tzeko erabili izan dira historian kostu/
moz kin analisiak. Inber tsio horien moz kin edo onurak diru balioetan erraz neur tzeko 
modukoak ziren. Kostu/moz kin Analisiak (kma) osasunaren arloan duen problema 
da nola neurtu diruz osasungin tzako onurak, eta kmak beharbada horregatik izan du 
osasun ebaluazio ekonomikoan halako aplikazio eskasa. Onura garran tzi tsuena herio-
tza saihestea denean, COvid-19 gaixotasunaren aurkako borrokan izan den bezala, 
badira bizi tza estatistiko bakoi tzean diruz ko balio ba tzuk, herio tza saihesteko nolako 
prestasuna dugun irudika tzen dutenak; eta balio horiek dira, hain zuzen, aseguru en-
presek eta epaileek erabil tzen dituztenak kalte-ordainak dakar tzaten epaiak ematen 
direnean. Bizi tza estatistiko baten balioa erabili izan da bi politikak konpara tzeko 
ikerketetan: konfinamenduaren politikan edota mugimendu askatasunaren politikan, 
kontuan hartuz zein ondorio izan dituen bakoi tzak giza bizi tzen galerei eta bPgaren 
galerei dagokienez. Ikerketa horiek hasi berriak, osatu gabeak eta epe oso mo tzekoak 
badira ere, erakusten ari diren emai tzak konfinamenduaren oso aldekoak dira.

Osasun teknologien ebaluazio ekonomikoan, emai tzak diruz neurtu behar ez badi-
ra, praktikan eskuarki erabil tzen den teknika Kostu/Eraginkortasun Analisiarena da 
(kea), non emai tzak unitate objektiboetan neur tzen baitira: irabazi diren bizi tza ur-
teak edo galarazi diren gaixo tze kasuak. Analisi horren beste ber tsio bat ere erabil-
tzen da: Kostu/Baliagarritasun Analisia (kba), non emai tzak unitate subjektiboetan 
neur tzen baitira (qaly) (Drummond et al., 2015) 4. keak eta kbak analisiaren emai-
tzak gai konparagarrietan ematen dituzte, hau da, kostu inkrementala erdie tsi den 
osasun unitate bakoi tzeko edo Kostu/Eraginkortasun Arrazoi Inkrementala (iCer), 

4. Drummond MF, MJ Sculpher, K Claxton, GL Stoddart eta GW Torrance. Methods for the Eco-
nomic Evaluation of Health Care Programmes, 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
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eta alternatibak ordenatu egin daitez ke lehian dauden erabakiak har tzen orienta-
tzeko, halako eran non zenbat eta  txikiagoa izan iCer, orduan eta efizienteagoa baita 
alternatiba.

Ekitatea

Kostu/moz kin ikuspuntuak efizien tziaren irizpidea bete tzen du. Baina osasun ar-
loko erabaki kolektiboetan garran tziz koa da, halaber, nola bana tzen diren kostuak 
eta onurak herritar eta gizarte talde desberdinen artean. Gizabanakook lehentasunak 
izaten ditugu normalean besteen ongizateari buruz. Sam Bowlesek azal tzen duen 
bezala, gure baliagarritasun fun tzioak ez dira indibidualistak soilik, osagai altruistak 
ere badituzte, ho ts, lehentasun sozialak izaten ditugu. Sektore publikoak gizartearen 
balioak interpreta tzen dituen aldetik, badu, bere fun tzio nagusien artean, ekitate 
irizpideren bat aplika tzearena, zeren, askoren tzat, merkatuak ez baitu egiten, ezta 
aurretik deskribatu dugun merkatu idealak ere, gizartean onartua den emai tzen ba-
naketa.

Askotarikoak dira ongizatearen ekonomian ikasten diren ekitate nozioak, eta oso di-
ferenteak izan daitez ke baliabideak eslei tzeko politikarako dituen proposamenak. 
Eta erraza bada ere ados jar tzea efizien tziaren fun tsari dagokionez, ez gara bat etor-
tzen ekitatearen nozioari dagokionez. Utilitarismotik urrun tzen diren justizia distri-
butiboaren teoriak asko eta askotarikoak dira. Ez da ohikoa, zori txarrez, justiziaren 
prin tzipio filosofikoak ekin tzarako proposamen konkretu eta zenba tzeko modukoak 
bihur tzea. Hor azalera tzen da erabakiak har tzeko fun tsez ko problema bat: usu izaten 
den trade off-a efizien tziaren eta ekitatearen artean. Ekitateak, ba tzuetan, efizien-
tziari eman beharko dio aurrea, hau da, qaly unitateak murriztu, talde babesgabeen 
osasuna hobe tzeko.

Lehentasunak ezar tzean efizien tziaren aurkako trade-off hori ilustra tzen duen eki-
tate prin tzipio bat belaunaldien arteko ekitatearen argumentua da, fair innings argu-
mentua. Proposa tzen duenez, denek omen daukagu eskubidea bizi tzan zehar osasun 
oneko halako horizonte bat izateko. Goren puntu bat da edo fair innings argumentu 
bat, eta, per tsona bat haraino iri tsiz gero, iri tsi ez direnei eman beharko lieke  txanda. 
Ongizate hori oraindik izan ez duenari lehentasuna eman behar zaio izan duenaren 
aurretik, izan duenak «luzatua» baitu bizi tza. Lehentasuna ematen die garbiki gaz-
teei adinekoen aurretik, baina, hala ere, argumentu hori proposa tzen dutenek azal-
tzen dutenez, adinak ez du izan behar aldagai erabakigarria, kontuan hartu behar 
baita edozein adinetan bizi tza urteei ematen zaien balioa. Argumentu horrek, alabai-
na, ez du onarpen handirik aurkitu, adinarekin duen zuzeneko erlazioagatik, behar-
bada, eta, gainera, zaila delakoz edozein adinetan osasunaren balioa bizi kalitatean 



13

adieraztea. Prin tzipio horren defen tsan Williamsek bere propietateak nabarmen tzen 
ditu: emai tzei dagokio (osasunari), ez prozesuei edota baliabideei; esperien tzia bizi-
tza osoan zehar har tzen du erreferen tzia tzat, eta ez denboraren une konkretuetan ze-
har; ezinikusia dio desberdintasunari, eta, az kenik, hura kuantifikatu egin daiteke 5.

Herrialde bakoi tzean legez ko arauetan dago ekitate irizpidea interpreta tzeko modua. 
Espainiako Konstituzioak osasuna babesteko eskubidea arau tzen du (bere 43. artiku-
luan), eta Osasunari buruz ko Lege Orokorrean zehazten da eskubide hori, osasun 
arreta publikoa eduki tzeko berme uniber tsalean. «Eskubide berdina behar berdine-
rako» da konstituzio prin tzipio horren interpretazioa. Problema, ordea, eskubidea eta 
beharra defini tzea da, muga tzeko zailak diren kon tzeptuak baitira, beharrarena batez 
ere, nork defini tzen duen, horren araberako kon tzeptu subjektiboa baita.

II.  Kontsumitzailearen subiranotasuna, ekonomia ebaluazioaren 
funtsa den aldetik

Ikusi dugu nola jar tzen duen ongizatearen ekonomiak herritarra baliabideak eslei-
tzeko erabakien erdian. Subiranoa da banakoa bere askatasunaren erabileran. Hala 
ere, badira osasunarena bezalako arlo ba tzuk, zeinetan, beren ezaugarri espezifikoen-
gatik, joera izaten baita erabakiak har tzeko autonomia ken tzea banakoari. Gaur den 
egunean ikusten ari gara paziente den herritarra berreskura tzen ari dela erabaki tzeko 
eskubidea berari eragiten dioten osasun erabakietan. Egun inoiz baino garbiago dago 
erabaki indibidualek garran tzi handia dutela osasungin tzan. Errealitate bat da hori 
herritar eskubideen araugin tzan, bai eta beste arlo ba tzuetan ere, hala nola, aurretiaz-
ko borondateak erregula tzen dituzten arauen arloan.

Indartuz doan herritarren eginkizun horrek sostengu sendoa du teoria ekonomikoan. 
Giza jokabidearen ekonomista eta 1992ko Nobel saridun Gary Beckerren giza kapi-
talaren teoriaren eskutik, osasunaren ekonomiari egin zaion ekarpen aipagarriene-
tako bat sortu zen, Michael Grossmanek egin zuena. Osasun eskariaren bere eredua-
ren arabera, hereda tzen dugun osasun stock batekin jaio tzen gara, eta inber tsioaren 
bidez handi tzen da, baina urtetan gora egin ahala balioa gal tzeko joera du, nahiz eta 
ez dion jarrai tzen tasa konstante bati. Geure osasunaren ekoizleak gara, geure buruan 
inberti tzen dugu, input gisa gure denbora erabiliz jarduera osasungarrietan –ariketa 

5. Williams, A. Intergenerational Equity: an Exploration of the «Fair Innings» Argument. Health 
Economics. 1997; 6: 117.-132.
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fisikoa, nutrizio egokia, a tsedena, harreman soziala eta abar–, baita osasun zerbi-
tzuetan, eskaria osasun eskariaren ondorio baita. Adinaz gain, bai hez kun tza maila 
eta bai diru sarrerak aldagai garran tzi tsuak dira osasun indibidualaren eskariaren fun-
tzioan. Adinak, zahartu ahala, osasun maila gero eta beheragokoa onar tzera behar tzen 
gaitu, baina maila horri eusteko esfor tzua gero eta handiagoa da, eta hez kun tzak eta 
diru sarrerek areagotu egiten dute osasun eskaria. Grossmanen ereduak gida bat ema-
ten digu osasunaren politikarako, osasun zerbi tzuetatik haratago, hez kun tzan egiten 
diren inber tsioen garran tzia azpimarratuz adibidez. Fokua gizabanakoaren eginkizu-
nean jar tzen du, bere osasunari eragiten dioten erabakiei dagokienez, eta hauta tzeko 
askatasunean, jarduera ekonomikoaren oinarriz ko prin tzipioa den aldetik.

Osasun sistemak hobe tzeko proposamenak, eskariaren arloan, osasun zerbi tzuak 
erabil tzeko herritarraren elkarrekiko eran tzukizuna bul tza tzera orienta tzen ari dira, 
gai diren paziente aktibatuak izatera. Osasun zerbi tzuen az keneko har tzaileak dira, 
eta osasun problemei buruz nolako esperien tzia daukaten hartu behar dute kontuan 
profesionalek. Praktika klinikorako gidetan pazienteek esaten dutena integra tzeko 
proposamenak ere badaude. Ez dago, ordea, ikerketa aski erakusteko zein den pro-
zesuetan eta emai tzetan parte har tzeak duen balio eran tsia, nahiz eta ukiezin diren 
onura ba tzuk aitor tzen diren: pazienteen eta profesionalen gogobetetasuna.

Kon tsumi tzailearen subiranotasuna errespeta tzeko joera hori oso mugatua dago 
orain dik osasungin tzan. Konfian tzan oinarri tzen ohi den pazientearen eta medikua-
ren arteko harremana asimetrikoa da, medikuak informazio gehiago baitu eta berak 
erabaki tzen baitu normalean tratamendua. Ekonomian esaten zaion bezala, agen tzia 
erlazio hori izan da historian zehar osasun arretan nagusitu dena. Agen tzia ez oso tzat 
har tzen da argitaratu diren lanetako deskripzioetan, medikuaren helburu fun tzioan 
beste aldagai ba tzuk baitaude, pazientearekin duen interes esklusiboa ez direnak, 
hala nola diru sarrerak, prestigio profesionala edo begirune soziala. Berekin dakar 
horrek egiaz koa ez den osasun eskaria sor tzeko aukera, eta, izan ere, horrelako efek-
tua frogatu izan da ekin tza mediko bakoi tzeko ordain tzen den sistemetan. Posible 
bada ere egoera hori interpreta tzea kon tsumi tzaileak bere subiranotasuna erabiliz 
beste baten esku uzten duela erabakia, eta, beraz, bere osasunari buruz duen infor-
mazio falta eta eskain tzen zaiz kion tratamenduen emai tzak onar tzen dituela, zenbait 
ikerketa enpirikok, ordea, fun ts paternalista frogatua ikusten diote harreman horri. 
Nonbait, tutore tza ondasun bat dagoela da argumentua, eta horren oinarria da norbai-
tek pazienteak berak baino hobeki dakiela zer komeni zaion haren osasunari.

Genetikan eta bioetikan, esaterako, az keneko hamarraldi hauetan izan diren aurre-
rapenek, digitalizazioaren eta datuen zien tziaren lagun tzaz, irauli egin dute ohiko 
medikuaren eredua. Mapa genetikoa nolakoa den jakinda eta makrodatuen (big data 
izenekoen) garapenari eta analisiari esker bakoi tza berezia dela hobeki jabetuta, 
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bul tzada handia eman zaio paziente bakoi tzaren tzako terapia espezifiko berrien 
ikerkun tzari, hau da, medikun tza per tsonalizatuari, eta, hortaz, emai tza hobeak lor-
tzen dira osasunean eta murriztu egiten dira nahi gabeko ondorioak.

Bestalde, hor dugu medikun tza prediktiboa edo zehaztasunez ko medikun tza ize-
nekoa –2015ean Obama presidentearen gobernu-taldeak sortutako terminoa, herri-
tarren osasuna hobe tzeko biologiaren, genomikaren eta bioinformatikaren gaietan 
ikertuko zuen programa bati izena emateko–. Medikun tza horrek, bada, medikun tza 
per tsonalizatua zabal tzea proposa tzen du, kontuan hartuz berezitasun genetikoak ez 
ezik ingurumenekoak eta bizi tzeko erak ere.

Baina, asmo hori izan gabe ere, medikun tza teknifikatuak joera izaten du gaixorik 
dagoen gizakia desper tsonaliza tzeko, pazientearen esperien tzia kontuan ez har tzeko, 
informazio «objektibo» baten alde egiten baitu. Ahaztu egiten du pazienteen lehen-
tasunak direla biomarka tzaile garran tzi tsuenak. Horrela sortu zen pazientea muin 
duen medikun tza. Xedea, berriz berezitasun indibidual biologikoa aurki tzea ez ezik, 
berezitasun psikologikoa, kulturala, ekonomikoa eta soziala aurki tzea ere bada. Ho-
nela defini tzen da: «pazienteen lehentasun, behar eta balio indibidualei begirunez 
eta modu irekian arreta ematea, erabaki kliniko guztiak pazienteen balioek gidatuko 
dituztela ziurtatuta» 6. Pazientearengan eragina duten erabakietan pazientea bera sar-
tzea lortu nahi du, medikun tza humaniza tzea. Horrez gain, medikuak eta pazienteak 
elkarrekin erabakiak har tzea mesedegarria izanen da emai tza hobeak lor tzeko, bal-
din eta pazienteak parte har tzen badu bere zainketan.

Medikun tzari buruz ko eztabaida etikoak, halaber, modu erabakigarrian lagundu du 
justifika tzen herritarrek eginkizun nabarmena dutela beren osasunari eta ongizateari 
eragiten dieten erabakietan. Bioetikaren lau prin tzipioak –autonomia, ongin tza, kal-
teak ebita tzea eta justizia– berdintasunean jarri behar dira ados, honakoak susta tzen 
direla ziurtatuz: pazientearen autonomia, pazientearen hi tza, osasun profesionalen 
iri tzia eta osasun publikoan erabaki kolektiboak inspira tzen dituzten justizia iriz-
pideak. Hain zuzen ere, Medikuen Munduko Elkartearen Bil tzar Nagusiak 2017. 
urtean beste elementu bat eran tsi zion medikuak lanbidean hasten direnean egiten 
dituzten hi tzemateen zerrendari, zin hipokratikoari, alegia: «Pazientearen autonomia 
eta duintasuna errespetatuko ditut».

Osasunari buruz ko erabakiak har tzean, autonomia indibiduala susta tzearekin batera, 
kanpoko lagun tza eman behar da ba tzuetan, informazio defizitak osa tzeko edo giza-

6. Barry M eta S Edgman-Levitan, N Engl J Med. 2012 Mar 1; 366(9): 780.-781.



16

banakoek berez izaten dituzten oker kognitiboak konpen tsa tzeko. Oker horiek ederki 
analizatu zituen 2002. urtean Daniel Kahneman psikologoak (Ekonomiako Nobel sari-
duna). Portaeraren ekonomia modernoaren esparruan garatu den beste proposamen bat 
Richard Thaler 2017ko Ekonomiako Nobel saridunak egindakoa da, askatasun indibi-
duala errespeta tzen duena baina aldi berean paternalista dena (libertarian paternalism). 
Osasunaren aldeko erabakiak har tzeko portaerak estimula tzeko bul tzada  txikiak (nud-
ges izenekoak) erabil tzea proposatu zuen 7. Bul tzada  txikien bi adibide ditugu honakoak: 
eskoletako jantokietan autozerbi tzurako elikagaiak modu jakin batean ordena tzea 
erakargarriagoa izan dadin janari osasungarriena aukera tzea, edo herrialde ba tzuetan or-
ganoak emateko dagoen araudia, zeinaren bidez aurkako erabakirik ez bada (opting out) 
herritar guztiak baitira emaileak. Zenbait autorek erakusten dituzten emai tzen arabera, 
% 80 ingurukoa da organo-emaileen kopurua Estatu Batuetan araudi hori duten estatu 
ba tzuetan, eta % 40koa, aldiz, esplizituki emaile egitea eska tzen ez duten estatuetan.

III. Osasunaren neurketa: bizi kantitatea eta bizi kalitatea

Aurreko atalean agerian jarri dugu nola den gero eta garran tzi tsuagoa herritarrak bere 
osasunari buruz erabaki ahal izatea, eta horrek duen oinarri ekonomiko, mediko eta 
etikoa. Osasungin tzaren esku-har tzeen balioa analizatu behar dugu orain, kostuak 
eta osasun emai tzak konparatuz. Proiektuak ebalua tzeak eta konpara tzeak osasuna 
neur tzea eska tzen du, hau da, bizi kantitatea eta bizi kalitatea neur tzea. Gero eta 
garran tzi tsuagoa da lan hori medikun tza per tsonalizatuan, esku-har tzeak oso gares-
tiak izaten baitira maiz aski.

Lehenago esan dugun bezala, Kostu/Baliagarritasun Analisia (kba) da hoberen tzat 
har tzen den ebaluazio teknika. kbak bi aukeraren edo gehiagoren osasun profilak 
–bizi kantitatea eta bizi kalitatea– konpara tzen ditu. Osasungin tzaren esku-har tzeen 
onurak kuantifika tzea da kban ebaluazio ekonomikoaren muina, eta lan hori da osa-
sunaren ekonomiaren benetako ekarpenetako bat. Konplexua da osasunean iraba-
ziak neur tzea eta neurkera egokia aurkitu behar dugu. Azaldu egin behar dugu atal 
honetan zein den osasunaren neurketaren oraingo egoera, gero baloratu ahal izateko 
zein den osasun teknologien eraginkortasuna.

Badirudi bizi kalitatea dela eztabaida gu txien sor tzen duen partea, gakoa herio tza tasa 
eta irabazitako bizi i txaropena erregistra tzea baita, erregistro horretan sartuz, gainera, 

7. Thaler R eta C Sunstein. Nudge: improving decisions about health, wealth and happiness. London: 
Penguin Books, 2008.
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hil direnen adina eta herio tzaren kausa. Hala era guztiz ere, herio tza tasa oso handia 
duten gaixotasunetan, oraingo COvid-19aren kasuan adibidez, ez da jakiten beti zein 
izan den herio tzaren kausa. Askotan, falta da hildakoak hil aurretik COvid-19a izan 
ote zuen froga tzeko analitika, eta osasun zerbi tzuetako estualdiarengatik maiz ezin da 
autopsiarik egin. Adina, ordea, ongi ezaguna izaten da eta beharrez ko datua izaten da 
garai aurreko herio tza tasa eta bizi tzeko izanen genituz keen urte galduak kalkula tzeko.

Bizirik irautea zen, denbora asko ez dela, aldagai nagusia osasun ebaluazio ekono-
mikoen eraginkortasuna neur tzerakoan. Dena dela, ebaluazio ekonomiko ai tzindari 
bat egin zen gil tzurrunetako gu txiegitasun kronikoari buruz –transplantea edota dia-
lisia ospitalean edo e txean–, eta agerian jarri zuen alternatiba bakoi tzarengatik ira-
bazten ziren urteak ezin direla homogeneo tzat hartu, dialisia egiten duenaren bizi 
kalitatea  txarragoa baita segur aski transplantea ongi hartu duenarena baino. Auto-
reek ez zuten bizi kalitatea konpara tzeko neurririk, baina hau proposatu zuten: iraba-
zitako urte bakoi tzari dagokion bizi kalitatearen diferen tzia % 20 gu txiago balora tzea 
dialisiaren kasuan (transplantearengatik bizi tza urte bat irabazten bada, dialisiaren-
gatik 0,8 urte irabazten dela egin zuten) 8. Ikerketa horrek agerian jarri zuen nola den 
garran tziz koa bizi kalitatea emai tzen parte gisa kontuan har tzea, eta biz kortu egin 
zuen osasunarekin zerikusia duen bizi kalitatea neur tzeko ikerkun tza.

Horrela, orain dela 50 urte, bizi kalitatearen aldagai ba tzuk konbina tzen hasita eta 
metodoaren aldetik oso sinpleak ziren zenbait esperien tzia izan ondoren, iker tzaile 
ba tzuk, hala nola Fanshel eta Bush Estatu Batuetan, Torrance Kanadan eta Culyer, 
Lavers eta Williams Ingalaterran, aurrenak izan ziren per tsona batek bere osasun 
egoera nola suma tzen duen balora tzeko lanak egiten eta osasun indizeak atera tzen, 
irabazitako bizi tza urteen kopuruarekin konbina tzen, baliagarriak izan zitezen osa-
sun teknologien ebaluazio ekonomikoan eraginkortasuna neur tzeko. Harrez kero, 
izugarri ugaritu dira osasun indizeei buruz ko lanak.

Osasunaren ekonomiak neurkera jakin bat garatu du onurak balora tzeko, hau da, 
kalitatearen arabera doitutako bizi tzako urtea (qaly), eta inten tsitatea eta iraupena 
konbina tzen ditu. qaly eredu teorikoak, berez, osasun onuren bi osagaiak indize 
bakar batean balora tzeko bide ematen du, baliagarritasunean bizi kantitatea eta bizi 
kalitatea bereizteko modukoak direlakoan. Horrek esan nahi du osasungin tzako pro-
grama baten edo interben tzio baten eraginkortasuna honela neur tzen dela: bizi tzeko 

8. Klarman HE, JO Francis eta GD Rosenthal. Cost Effectiveness Analysis applied to the treat-
ment of chronic renal disease. Medical Care. 1968; 6: 48.-54.
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zenbat urte irabazi diren guztira, bizi kalitatearen arabera ponderaturik. Horrela, 
osasun tsu pasa tzen den urte bat (1 balioa) osasuneko irabazien neurri bihur tzen da. 
qaly bat, beraz, kalitatearen arabera doitutako bizi tzako urte bat da. Osasun tekno-
logiek duten balorazio sozialera aplikatuz, oinarri utilitarista du qaly ereduak: qaly 
batek balio intrin tseko bera dauka denen tzat. Ereduaren tzat berdin da gizabanako 
batek 10 qaly irabaztea edo 10 gizabanakoetako bakoi tzak qaly bat irabaztea.

Nola egiten da osasun unitate bat, qaly bat? Osasun indize bat egiteko, osasunaren 
definizio operatibo bat behar da, hau da, garran tzia duten osasun eremuak eta beren 
larritasun mailak hautatu behar dira, eta horiek emanen digute modua, konbinatuz, per-
tsona batek dituen osasun egoerak deskriba tzeko. Hurrengo fasean herritarrek osasun 
egoeretarako dauz katen lehentasunak neurtu behar dira, ho ts, osasun egoera bakoi tzaren 
baliagarritasunak. 0-1 eskala egin daiteke horrela, zeinetan 1 izanen baita egoera osasun-
tsuaren balioa edo baliagarritasuna, eta aingura tze puntu bat ezar daiteke, 0 zenbakia, 
herio tzarena, denen adostasunez hala baita. Modu horretan, osasunaren dimen tsioak 
eta dimen tsio bakoi tzaren larritasun mailak konbina tzearen ondorioz ko osasun egoera 
guztiak 0-1 eskalan baloratuak geldi tzen dira, eta onar tzen da gerta litekeela balio nega-
tiboko osasun egoerak egotea, hau da, herio tza baino  txarrago tzat har tzen direnak.

Has gaitezen hasieratik, ordea. Onartu egin behar dugu posible dela osasunari buruz-
ko definizio operatiboa izatea. Omek 1948. urtean bere sor tze aktan honela definitu 
zuen osasuna: ongizate fisiko, mental eta sozialeko egoera onena da, eta ez bakarrik 
gaixotasunik eza. Kon tzeptu multidimen tsionala eta subjektiboa da. Adi tzera ema-
ten du osasunak dimen tsio fisikoak, emozionalak eta sozialak dituela, eta onena-
ren definizioa gizabanakoari berari dagokiola, berak disfruta tzen edo jasaten baititu. 
Baina definizio hori beti utopiko tzat hartu izan da, eta ulergaiz tzat. Definizio hori 
praktikan zehaztea da egin beharrekoa.

Osasunaren definizio operatibo batek erakargarritasun punttu bat erdie tsi du, eta, 
hartan, egoera normalaren ideia sozialak du garran tzia, jendeak osasun on tzat har-
tzen duenak, alegia. Gure gaitasun fun tzionalari dagokio. Kon tzeptu subjektiboa da, 
bakoi tzak suma tzen duena, ezein balorazio klinikorik edo prognosirik ezagu tzen ez 
duena. Nozio soziologikoa eta psikologikoa da, beraz, eta ez klinikoa, medikoa edo 
ekonomikoa bakarrik. Hori izaten da normalean erabil tzen den osasun interpreta-
zioa, ebaluazio ekonomikorako osasun indizeak egiten direnean.

Osasunaren dimentsioak. Osasunaren adierazleak

Askoz ere konplexuagoa da hauta tzea zein diren osasunarekin erlazioa duen bizi tza 
kalitatearen dimen tsioak. Osasun-adierazle asko dauz kagu horretarako, eta osasun 
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eremuak deskriba tzen dituzte. Eremu horiek mul tzoan har tzen ditugu osasun 
egoerak isla tzen saia tzeko. Tresna horiek bi motatakoak izan daitez ke: generikoak 
eta espezifikoak. Generikoak dira osasun problema konkretuekin erlaziona tzen ez 
diren dimen tsioak dituztenak, eta espezifikoak, aldiz, kasu bakoi tzaren osasun pro-
blemekin zuzenean erlazionatuak dauden eremuei dagoz kienak. Profesional kli-
nikoek neurri espezifikoak izaten dituzte beren pazienteen jarraipen klinikoa egiten 
lagun tzeko. Esaterako, psoriasiaren desgaitasunaren indizea (Psoriasis Disability In-
dex, Pdi) eta psoriasia dutenen bizi kalitateari buruz ko galdeketa (PsO-life). Pa-
zienteen bizi kalitatearen profil bat ematen dute, zenbait dimen tsiok osatua, baina 
mugatua da ebaluazio ekonomikoan duten aplikazioa; osasun problema berak dituz-
tenen artean baizik ez dute onar tzen konparazioa. Gure adibidera ekarriz, psoriasian 
erabil tzeko alternatibak ebalua tzeko bakarrik balioko lukete adierazle horiek, baina 
ezin izanen genituz ke konparatu beste osasun problema ba tzuen osasun-irabaziekin. 
Adierazle generikoak, ordea, edozein osasun problemari aplika tzen ahal zaiz kio. Bes-
teak beste eremu hauek erabil tzen dituzte: mugikortasuna, loa, an tsietatea, egune-
roko jarduerak edo beste ba tzuk.

Osasun-adierazleak

Kalitate tresna generikoetatik abiatuz egiten dira osasun-adierazleak, eta tresna horiek 
lehentasunetan oinarri tzen dira. Osasun-adierazleen helburua zenbaki batez erakus-
tea da, baliagarritasunaren neurri kardinal batez alegia, zein den osasun egoeren ba-
liagarritasuna. Osasun onurak eta bizi i txaropenaren irabaziak konpara tzeko modua 
ematen dute, baita eraginkortasunaren aldagaia (qalya) egiteko modua ere.

Hainbat eskolak sortu dituzte osasun egoeren baliagarritasun indizeak. Honakoetan dira 
desberdinak: 1) hautatu dituzten osasun kalitatearen dimen tsioak, 2) zenbateraino den 
zabala neur tzen duten kon tzeptua (osasun fisikoa, mentala eta soziala, eta are zorion-
tasuna ere), 3) enfasia zertan jar tzen duten: sintometan, kausetan edo fun tzionamendu 
mailan dituen efektuetan, eta 4) lehentasunak neur tzeko erabil tzen dituzten teknikak 
edo osasun egoerak noraino diren baliagarriak qalya lor tzeko. Beraz, lor tzen dituzten 
baliagarritasun balioetan dira desberdinak. Zorionez, munduan ez da bizi kalitatearen 
tresna askorik erabil tzen qalya lor tzeko. EQ-5D izenekoa da erabiliena, EuroQol Tal-
deak sortua, eta SF-6D da hurrengoa, askoz gu txiago erabilia, dena dela 9. Gainerakoak, 

9. Brooks R. EuroQol: The Current State of Play. Health Policy. 1996ko uztaila; 37(1): 53.-72. doi: 
10.1016/0168-8510(96)00822-6.



20

sortu dituzten herrialdeetan aplika tzen dira, eta ez beste inon ia-ia. Gida farmaekono-
mikoak orain tsu berrikusi dituen azterketa batek honako emai tza izan du: gehienek 
EQ-5D nahiago dute ezaugarri ani tzeko baliagarritasun tresna gisara 10.

Labur bada ere, munduan duen garran tziagatik eta hedaduragatik, pixka bat hi tz egin 
behar dugu EQ-5D tresnari buruz. EuroQol Taldeak (www.euroqol.org) orain dela 30 
urte sortu zuen, osasunarekin zerikusia duen bizi kalitatea balora tzeko eta deskriba-
tzeko (Brooks, 1996). Tresna generikoa eta estandarizatua da, lehentasunetan oinarri-
tua, erraza da erabil tzen, autoadministratu egiten da, eta karga kognitibo gu txi dauka 
gizabanakoaren tzat. Bi orrialde dauz ka, eta horietan deskripzio sistema bat eta ikusiz-
ko eskala analogiko bat, termometro baten moduan 0 eta 100 bitartean erakusten due-
na gizabanakoak egun horretan suma tzen duen osasun egoera; 100 da izan daitekeen 
osasun egoera onena, eta 0  txarrena. Deskripzio sistemak 5 dimen tsio dauz ka: Mu-
gikortasuna, zainketa per tsonala, ohiko jarduerak, oinazea / ezinegona eta an tsietatea / 
depresioa, eta bakoi tzak hiru larritasun maila ditu: 1: problemarik ez; 2: problemaren 
bat; 3: muturreko problemaren bat. Guztira, 243 osasun egoera egiten ditu horrek. 
Halatan, osasun egoera jakin bat 5 digituren bidez deskriba tzen da (dimen tsio guztie-
tan problemarik ez badago, 11111 da egoera). Puntu goreneko efektua duten proble-
mak ebazteko (populazioaren ehuneko handi batek deskriba tzen du 11111 egoeran 
dagoela) eta egoera arinen arteko diferen tziak an tzemateko sentiberatasun eskaseko 
problemak ebazteko, beste ber tsio bat sortu zuten, dimen tsio bakoi tzeko 5 larrita-
sun maila dituena (EQ-5D-5L), eta guztira 3125 osasun egoera egiten ditu horrek. 
EQ-5D-5L tresnak baliagarria eta fidagarria dela frogatu du. Hemen deskripzio labur 
bat dago ikusgai: https://www.youtube.com/watch?v=H7Pgtg31VJ4.

EQ-5D tresna sortu zutenen asmo orokorra ebaluazio ekonomikoan erabil tzeko 
zenbakiz ko osasun indize bat sor tzea izan zen. Indize hori osasun teknologien eba-
luazio ekonomikoan erabil tzeko gomendatu zuen National Institute for Health and 
Clinical Excellence (niCe) institutuak. EQ-5D tresnak frogatu du, gainera, baliaga-
rria dela populazioaren osasuna neur tzeko. Espainian 2011-2012ko Osasun Inkes-
ta Nazionalak EQ-5D-5L tresna gehitu zuen, eta Espainiako herritarren osasun 
autoper tzepzioari buruz ko informazio adierazgarria ematen du, ezaugarri soziodemo-
grafikoen arabera (generoa, adina, ikasketa maila, maila sozioekonomikoa eta gaixo-
tasun kroniko diagnostikatuak) eta geografikoaren arabera (autonomia erkidegoa).

10. Zhang K eta M Garau. International cost-effectiveness thresholds and modifiers for HTA 
decision making. OHE Consulting Report. London: Office of Health Economics, 2020. Available 
at: https://www.ohe.org/publications/international-cost-effectiveness-thresholds-and-modifiers-hta-
decision-making

http://www.euroqol.org
https://www.youtube.com/watch?v=H7Pgtg31VJ4
https://www.ohe.org/publications/international-cost-effectiveness-thresholds-and-modifiers-hta-decision-making
https://www.ohe.org/publications/international-cost-effectiveness-thresholds-and-modifiers-hta-decision-making
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Lehentasunak edo baliagarritasunak neurtzeko teknikak

Osasun egoeren lehentasunak edo baliagarritasunak neur tzeko zenbait metodo 
daude, qaly izenekoa atera tzeko tresna generikoei aplikatuak. Ezaugarri ani tzeko 
baliagarritasunaren teorian aurki tzen dute ba tzuek fun ts teorikoa. Horien artean 
nabarmenenak dira joko edo loteria estandarraren eta denbora baliokidetasuna-
ren teknikak. Joko estandarrarenak zuzenean aplika tzen du Von Neuman-en eta 
Morgenstern-en espero den baliagarritasunaren teoriak duen jarraitutasunaren 
axioma, halako moduan non egoera osasun tsuaren (1 balioaren) eta herio tzaren 
(0 balioaren) bitarteko egoera honela atera tzen baita: elkarriz ketatua bi aukeraren 
artean jar tzen da, eta lehenbizikoa osasun tsu egotearen p probabilitate joko bat 
da, hil tzeko (1 –p) probabilitatea duena, eta bigarrena ziur egotea bitarteko egoera 
batean dagoela, zeinaren balioa bila tzen ari baikara. Eran tzuten duena gauza bal-
din bada bi aukerak indiferente bihur tzen dituen p balioa emateko, besterik gabe 
ari da jakinarazten zein den egoera horrek bere tzat duen balioa, zeina p baita, hain 
zuzen ere. Fun ts teoriko handienaren teknika tzat har tzen da hori, eska tzen ahal 
diren bi elementu, aukeratu beharra eta ezbaia konbina tzen baititu baliagarritasu-
nak neur tzeko, eta gold standard- tzat hartu izan da tradizioz. Hala eta guztiz ere, 
gizabanakoengandik probabilitateak erdiesteko zailtasunak nekezago bihur tzen 
du praktikan erabil tzea.

Osasun indizeak atera tzeko teknika erabilgarriena Torrance-k proposatu zuen den-
bora baliokidetasunarena da (1972). Ezaugarri ani tzeko baliagarritasunaren teorian 
oinarritua da, eta osasun egoeren artean aukera tzekoan ere bai, baina ez du zalan-
tza sar tzen tartean. Egoera osasun tsuaren (1) eta herio tzaren (0) bitarteko balio 
bat atera tzeko, elkarriz ketatuari eska tzen zaio erakusteko berdin zaiola osasun 
egoera jakin batean aldi batean egotea, esan dezagun 10 urtez, eta gero hil tzea, 
edo egoera osasun tsuan denbora gu txiago egon eta gero hil tzea. Bi iraupen ho-
rien arteko zatidura da osasun egoeraren balioa. Teknika horren suposizio bat da 
konstante manten tzen dela propor tzionaltasuna, eta horrek esan nahi du berdin 
dela 5 urtez egoera osasun tsuan egotea edota 10 urtez bitarteko egoeran, zeinaren 
balioa 5/10 = 0,5 baita, bi egoera horiek direla konbinazio lineal baten baliokideak 
(10/20 = 0,5).

EuroQol Taldeak protokolo bat diseinatu zuen, denbora baliokidetasunaren teknika-
ren aplikazioarekin, EQ-5D-5L balioen mul tzoa atera tzeko, eta barnean har tzen ditu 
osasun egoerak hauta tzeko prozesua eta herrialde bakoi tzean zein den populazio 
osoaren lagin adierazgarria elkarriz keta egiteko. Osasun egoren kopurua 100 baino 
gu txiagokoa da, eta populazioaren lagina 1000 gizabanako. Hautatu diren osasun 
egoeren balioak ateraz gero, prozesua zaildu egiten da, bitarteko osasun egoeren ba-
lioak atera tzeko erregresio eredu bat aplikatu behar baita, eta horrela balioen mul tzoa 
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eduki 3125 osasun egoera 0-1 eskalan bakoi tzerako. Ai tzindaria izan zen Espainia, 
2014an, protokolo hori aplika tzen 11.

Osasun egoerei buruz ko lehentasunak neur tzeko teknika horietako ba tzuen be-
rrikuspenak zenbait gai metodologiko u tzi ditu erabaki gabe ikerkun tzarako agenda 
batean izateko. Besteak baino hobeak al dira ba tzuk? Espero izatekoak dira emai tza 
konbergenteak haien artean? Iraupenarekin aldatu egiten al dira ponderazioak?

Nork baloratu behar ditu osasun egoerak: pazienteek edo populazioak? Errepikatu 
egiten da galdera hori. Daniel Kahneman-ek bereizi egiten ditu sentitu den balia-
garritasuna eta erabaki tzeko baliagarritasuna. Pazienteek osasun egoera bakoi tzaren 
baliagarritasun indibiduala ematen dute, bakoi tzak sentitu duena, eta benetakoak 
izaten dira balioak. Baina, bestalde, paziente batek osasun egoeraren batean izan-
dako esperien tzia besterik ezin du baloratu. Horrez gain, portaeraren ekonomiak 
oker kognitiboen adibide ugari ematen ditu, egoki tzeko gaitasunarena, adibidez. 
Populazio orokorrak, bestalde, osasun egoera hipotetikoak balora tzen ditu, balora-
tzen duenak berak bizi izan ez dituenak, baina badu abantaila bat, eta da badue-
la modua pazienteen oker kognitibo espezifikorik gabe osasun egoera desberdinak 
balora tzeko eta erabakiaren baliagarritasuna erakusteko, eta hori da neurriaren az ken 
helburua. Ebaluazio prozedurak estandariza tzeko gidek eskuarki hauxe proposa tzen 
dute: populazio orokorrean dauden per tsona adierazgarriek egin behar dute lehenta-
sunak neur tzeko ariketa 12.

Pazienteek sumatzen dituzten emaitzak

Osasun egoeren balioen mul tzoa erdie tsi ondoren, interben tzioen aurreko eta on-
dorengo egoera ezagutuz, terapien eraginkortasuna zein den neur tzeko moduan 
gaude. Medikun tza per tsonalizatuaren eskakizunetako bat da pazienteek suma tzen 
dituzten emai tzen neurriak gehitu behar direla osasun arretaren kalitatea neur tzeko 
eta zeregin klinikoa orienta tzeko. Milaka galdera zerrenda daude benetan, eta tres-
nen bankuetan aurkituko ditugu, BiblioPro izenekoan esaterako, baina espezifikoak 
dira gehienak, ez generikoak. Erresuma Batuan, hautaz ko kirurgiaren ebakun tza 

11. Ramos-Goñi JM et al. Valuation and modelling of EQ-5D-5L health states using a hybrid 
approach. Medical Care. 2017 Jul;55(7):e51-e58. doi: 10.1097/MLR.0000000000000283. 

12. Sanders GD, PJ Neumann, A Basu et al. Recommendations for Conduct, Methodological 
Practices, and Reporting of Cost-effectiveness Analyses. Second Panel on Cost-Effectiveness in 
Health and Medicine. Jama. 2016; 316(10): 1093.-1103. doi: 10.1001/jama.12195

http://jamanetwork.com/searchresults?author=Anirban+Basu&q=Anirban+Basu
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ba tzuetan, EQ-5D tresna erabili izan da proba pilotu gisa pazienteek suma tzen di-
tuzten emai tzak neur tzeko. Aurreneko emai tzek berre tsi egiten dute EQ-5D tresna 
baliagarria dela ebakun tzen ondoren paziente akutuen jarraipena egiteko.

Eta neur tzeko tresnarik ez badugu? Ospitaleetako eta espezialisten kon tsultetako 
zerbi tzuetan ez dute bizi kalitatea autoper tzepzioz neur tzeko tresnen lagun tzarik, 
eta izaten badituzte, espezifikoak izaten dira gehienetan. Egoera horrekin ezinez-
koa da terapien onurak qalyetan kalkula tzea. Ebaluazioa ahalbide tzeko asoziazioz ko 
estatistika teknikak garatu dira, neurri espezifikoetatik abiatuz tresna generikoen 
baliagarritasun balioak aurreikusteko modua ematen dutenak. Teknika horiek ere 
badituzte problema metodologikoak. Horregatik EQ-5D tresna edo an tzeko bat pa-
zienteen jarraipena egiteko adierazle klinikoen mul tzoari gehituko bali tzaio osasun 
zerbi tzu guztietan, horrek erraztu eginen lituz ke konpara tzeko, ebaluazio ekono-
mikoa egiteko eta lehentasunak ezar tzeko ekin tzak.

IV. Osasuna eta ongizatea. QALYa zabaltzen

Eremu asko daude gure osasunaren eta ongizatearen parte tzat har tzen ditugunak. 
Orain arte garatu ditugun osasun indizeak soilik bizi kalitateko aldagaietara bil tzen 
ziren. Eztabaida dago orain ondorioz ko neurriek behar adina har tzen ote dituzten 
aldagai garran tzi tsuak osasun arreta indibidualarena baino zabalagoak diren arloeta-
rako, zeha tz esateko, osasun publikoaren politikarako eta zerbi tzu sozialetarako. Az-
keneko urteotan ikuspegia alda tzen joan da osasunaren eta ongizatearen nozioetan, 
eta gero eta handiagoa izan da ongizate subjektiboaren gaineko interesa politikari 
parte emateko.

Horrek gero eta erakargarriago eta aldi berean konplikatuago egiten du qalyak 
kalkula tzeko metrika egokia aurki tzeko dimen tsioak kota tzeko lana. Gure gizartean 
kronikotasunak duen nabarmentasunagatik beharbada, eta arreta soziosanitarioak 
duen garran tziagatik, osasun kon tzeptua zabal tzeko joera ikusten ari gara ongizatea-
ren nozio zabalagoari begira. Hori pizgarri izaten ari da ongizatearen eremua osa tzen 
duten beste neurri ba tzuk iker tzeko. Bestalde, gaixotasunak prebeni tzeko eta osa-
suna susta tzeko helburua duten osasun publikoko neurriek kanpoko efektu gehiago 
izaten dute interben tzio indibidualek baino, eta lagungarriak izaten ari dira, halaber, 
osasunaren nozioa eta osasun eremuak zabal tzeko (orain arte erabil tzen ohi zirenak 
osasun medikun tzarako qalyak kalkula tzeko). Helburua, orain, beste dimen tsio ba-
tzuk eta beste neurri ba tzuk bila tzea da ongizatearen nozio zabalago hori har tzeko, 
betiere osasun neurriak eta zerbi tzu sozialetako eta osasun publikoko arloetan erabil-
tzen ari zirenekin integratuz. Jakina, neurri horiek, aldi berean, balio guztiak ongiza-
te indize berri batean bildu behar dituzte.
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Esfor tzu horren adibide bat da e-qaly proiektua (Extending the qaly project’: https://
scharr.dept.shef.ac.uk/e-qaly/), Sheffieldeko Uniber tsitatea ari dena gara tzen eta Eu-
roQol Taldea ari dena susta tzen ongizate subjektiboaren neurri bat diseina tzeko. Tres-
na horren aldagai berriek barnean har tzen dituzte gure zen tzumen ba tzuk –ikusmena 
eta en tzumena– eta, halaber, kognizioa, energia, bakartasuna, loa, segurtasuna, auto-
estimua, norberaren bizi tzaren kontrola, lagun tza eta beste ba tzuk. Desafioa ongizate 
subjektiboaren indize bat 0-1 eskalan sor tzea da, kostu/baliagarritasun analisian balia-
garritasunaren zenbakiz ko indize edo neurri unitate gisa erabil tzeko modukoa.

Etorkizunean gara tzekoa den beste arlo bat sortu da egiaztapen honetatik: qalyak osa-
sunerako onurak harrapa tzen ditu, bai, baina ez, ordea, prozesuen kostua, eta prozesu 
horiek garran tzi handikoak dira erabil tzaileen tzat (i txoiteko denbora; tratamenduaren 
baliagarritasun falta, deserosoa izateagatik; etab.). Baita egiaztapen honetatik ere: badau-
de, gainera, qalyak osasun interben tzioan par tzialki baizik harrapa tzen ez dituen beste 
efektu ba tzuk (errezidibak, konplikazioak, aka tsak eta haien ondorioak…). Bestalde, 
analisi unitate bera berrikusi beharko li tzateke, pazientea alegia, bere inguruko per-
tsonen bizi kalitatea ere gehi tzeko, hala nola zain tzaile informalen bizi kalitatea, haiek 
ematen duten denbora kostuaren osagai garran tzi tsu bat baita prozesu kronikoetan.

V.  Kostu/baliagarritasun arrazoi gehigarrizkoa eta QALYaren 
moneta balioa

Kostu/baliagarritasun analisiak konparatu egiten ditu teknologia baten edo ba tzuen 
gehigarriz ko kostuak eta gehigarriz ko qalyekin konpara tzeko balio duen beste tek-
nologia batenak. Kostu/baliagarritasun arrazoi gehigarriz ko bat da emai tza, iCer ize-
nez ezagu tzen dena, eta irabazten den qaly bakoi tzeko kostua adierazten da:

iCer = C1-C0/E1-E0 = ΔC/ΔE,
non ebaluatu den alternatibaren kostua baita C1; C0, konparatzailearen kostua; 
E1, ebaluatu den alternatibaren qalyak; eta E0, konparatzaileari dagozkionak. ΔC 
eta ΔE, hurrenez hurren, kostuetan eta qalyetan izan diren gehikuntzak dira.

Indize balioduna da hau osasuna hobe tzera iristen diren teknologiak efizien tziaren iriz-
pidearen arabera ordena tzeko, baina ez du bide ematen eraginkortasunaren irabaziak 
kostua konpen tsa tzen ote duen jakiteko. Horretarako ezagutu egin beharko genuke 
zein den gizarteak qaly unitateari ematen dion moneta balioa, eta horrela modua iza-
nen genuke kostuak eta interben tzioen efektuak moneta balioetan konpara tzeko eta 
kalkula tzeko zein den ebalua tzen duen teknologiaren gehigarriz ko onura garbia (gOg).

BIN = V · ΔE – ΔC 
non V baita qalyari esleitu zaion moneta balioa.

https://scharr.dept.shef.ac.uk/e-qaly/
https://scharr.dept.shef.ac.uk/e-qaly/
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Balio sozialen interpreteak diren aldetik, erabakiak hartu behar dituztenen esku uz-
ten da qalyari moneta balio bat emateko erabakia. qalyaren moneta balioa kalkula-
tzeko bi modu daude. Eskariaren ikuspegia da lehenbizikoa, zeina ahalegindu egiten 
baita gure hasierako galdera hari eran tzuten: zenbat geundeke prest ordain tzeko osa-
sun beteko urte bat izateagatik? Eta horretarako teknika egokiak erabili behar ditu, 
a tzemateko zenbat dagoen prest gizartea qaly batengatik ordain tzeko, merkatuan 
preziorik ez duen ondasuna baita. Eskain tzaren ikuspegia da bigarrena, edo aukera 
kostua osasun terminoetan adieraziz, hau da, teknologia berri bat ezar tzeko egin be-
harko li tzatekeen desinber tsioa baita fun tsa. Eskain tzaren ikuspegia garran tzi tsu tzat 
har tzen da zenbait testuingurutan, aurrekontua lehenago esleitu bada eta teknologia 
berriak lehian sar tzen badira orain erabil tzen direnekin.

Zer da osasun interben tzio efiziente bat? qalyaren moneta balioak ematen digu modua 
teknologia bat efiziente tzat har tzeko atalasea non dagoen jakiteko, hau da, gehigarriz ko 
onura garbi positiboa eduki behar du. Atalase horiek puntu beherakoena izateko balio 
dezakete –atalasearen azpitik efiziente tzat har tzen da analiza tzen ari den teknologia– 
edo goren puntu izateko –qaly bakoi tzeko kostua handiagoa bada, ez da efiziente tzat 
har tzen teknologia, eta ez du baimen edo/eta finan tzabide publikorik izanen–.

Erresuma Batuan, herrialde ai tzindaria kostu/baliagarritasun atalaseak ezar tzen, Tek-
nologiak Ebalua tzeko Agen tziak (niCek) esplizitu egiten ditu kostu/baliagarritasun 
atalase balioak, zeinen barrutia 20 000 eta 30 000 liberen artekoak baitira botikak eta 
osasun teknologiak finan tza tzeari eta horietan inber tsioak egiteari buruz ko eraba-
kiak har tzeko. Estatu Batuetan ofiziala ez den Institute for Clinical and Economic 
Review (iCer) zentroak 50 000 eta 150 000 dolarren arteko barrutiak ezar tzen ditu, 
baina orienta tzeko erreferen tzia tzat hartu behar dela uler tzen da. Estatu Batuetan, 
ordea, debekatu egin dute kostu/qaly atalaseak erabil tzea sektore publikoak finan-
tzatu behar duenaren edo ez duenaren arteko ebakia ezar tzeko.

Ez dira maiz aurki tzen modu esplizituan ezarri diren kostu/baliagarritasun atalaseak. 
Berriki egin duten berrikuspen batean ikusten da 4 herrialde besterik ez daudela 
beren gida metodologikoetan atalase esplizituak dauz katenak. Beste guztiek atalase 
inplizituak erabil tzen dituzte: erabaki tzen dituztenek modu informalean one tsiak 
dira, aurreko erabakietan oinarrituak. Atalaseak kalkulatu ez dituzten herrialdeei 
orientazioa emateko, herrialdearen per capita BPGa 1etik 3ra aldiz egiten duten ba-
lioen barrutia erabil tzea proposatu zuen Osasunaren Mundu Erakundeak. Fun ts teo-
rikorik ez dago proposamen horren a tzean, baina erreferen tzia gisa erabil tzen ari dira 
herrialde ba tzuetan.

Espainian, non modu sistematikoan aplika tzen baita ebaluazio ekonomikoa osasuna-
ri buruz ko erabakietan, 30 000 euroko zifra erabili izan dute ebaluazioetan erreferen-
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tziarako beheko atalase tzat, hau da, efiziente tzat har tzen da qaly bakoi tzeko atala-
searen azpiko kostua duen teknologia. Atalase inplizitua da, eta oso erabilia da, baina 
ez du balio ofizialik. Orain tsu egin diren ikerketetan 13, Espainiaren tzat atera diren 
atalaseak 22 000 eta 25 000 euro bitartekoak dira eskain tzaren ikuspegiaren arabera, 
eta qaly bakoi tzeko 10 000 eta 30 000 euro bitartekoak, eskariaren ikuspegiaren ara-
bera.

Gure ustez zalan tzan jarri behar da iri tziaren araberako erreferen tzia atalase bat bal-
din eta zurruna baldin bada osasun berrikun tza bat efizientea den edo ez den erabaki-
tzeko. Kontua ez da berez atalase balio bat eduki tzea –hartatik abiatuz atalase horren 
gaineko iCera duen teknologia ezin liteke one tsi finan tzaketa publikorako–, baizik 
eta erreferen tziaz ko balio ba tzuk eduki tzea, balioen barruti bat, beste faktore ba tzuk 
ere kontuan har tzearren lehentasun sozialak eta aurrekontuaren ahalbideak islatu 
nahian. Baldin eta, defendi tzen dugun bezala, osasun teknologiak finan tza tzeko era-
bakiak teknologia horiek gehi tzen duten balioan oinarritu behar badira, malguak izan 
beharko lukete hauta tzen diren atalaseek. Horrela proposa tzen da Espainian berriki 
egin den gai horren berrikuspen batean:

Bi atalase dituen sistema malgu bat ezar tzea […] mesedegarria izan daiteke era-
bakiak mailaz maila har tzeko, kontuan hartuz balio horiek gida izateko balio 
dezaketela sistemaren tzako arrazoiz ko erreferen tzia den guztirako, nahiz eraba-
kigarria ez izan 14.

Onartuz ere ez dela posible adostasun batera iristea atalase bat determina tzeko 
metodo egokiari buruz, autore horiek bi atalase proposa tzen dituzte: qaly bakoi-
tzeko 25 000 eta 60 000 euro. qaly bakoi tzeko 25 000 euroren azpitik, teknologia bat 
efiziente tzat hartuko da, eta probabilitate handia egonen da gomendatua izateko, 
baina qaly bakoi tzeko 60 000 euroren gainetik ez-efiziente tzat hartuko da. Iri tziaren 
araberako iradokizun bat da osasun arduradunen tzat, eta marjina handi bat uzten du 
erabaki tzeko garran tziz koak diren beste aldagai ba tzuk gehi tzeko.

Zein aldagai hartuko genituz ke garran tzi tsu tzat qaly bakoi tzeko kostuaren atala-
seak duen balioa alda tzeko? Aldagai aldagarri erabilienak hauek dira: gaixotasunaren 

13. Vallejo-Torres L et al. The societal monetary value of a qaly associated with EQ-5D-3L 
health gains. The European Journal of Health Economics. 2020; 21: 363.-379.

14. Sacristán JA, J Oliva, C Campillo-Artero, J Puig-Junoy, JL Pinto-Prades, T Dilla, C Rubio-Terrés  
eta V Ortún. ¿Qué es una intervención sanitaria eficiente en España en 2020? Gac Sanit. 2020; 34(2): 
189-193. doi:10.1016/j.gaceta.2019.06.007.
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larritasun berezia, zenbateraino den arraroa, erabil tzeko alternatibarik ez egotea, au-
rrekontuetan duen inpaktua eta ekitateari buruz ko kon tsiderazioak.

Gaixotasunaren larritasuna eta bere prognosia, esaterako, Erresuma Batuan har tzen 
dira kontuan, eta han salbuespen ba tzuk ezar tzen dituzte, eta haiek hau tsi egiten 
dute qaly bakoi tzeko kostuaren atalase zurruna. Erreskate arau bat aplika tzen zaie 
bizi tzaren az kenekotan dauden paziente terminalen tzako tratamendu onkologikoetan, 
baldin eta gu txienez 3 hilabeteko bizi iraupena badute, eta horri esker gehienez 2,5 
aldiz igo tzen da beheko atalasea, hau da, honaino: £50 000 bitarte qaly bakoi tzeko. 
Hala ere, zabalpen horrekin ere, atalasetik kanpo gelditu ziren botika asko. Onura 
sozial handiagoak bilduko zituzten beste aldagai ba tzuk bila tzeko pizgarria izan zen 
hori, hala nola, lanera tzeko gaitasuna edo berrikun tzaren kanpoko efektuak, ebalua-
zioan kontuan har tzearren teknologiek gehi tzen duten balio guztia.

Gaixotasun arraro dira populazioan oso gu txik sufri tzen dituztenak: 5 kasu 10 000 
biztanleko. Eta gaixotasun ultra arraroak, kasu bat baldin badago 50 000 biztanleko. 
Gaixotasun horiek direla-eta, «umezur tz» deitutako botiken tzat beste atalase ba tzuk 
sortu ziren, enpresei haiek ekoizteko pizgarriak emateko, bestela ez bai tzituzten 
ekoi tziko eskari  txikiagatik. Orduan 2017an niCek £100 000tan ezarri zuen qaly 
bakoi tzeko kostuaren atalasea, eta aukera eman zuen £300 000koa izateraino handi-
tzeko ere. Barruti hori aplika tzen zaio, halaber, teknologia oso espezializatuak finan-
tza tzeko sistemari, baldin eta teknologia horiek gehigarriz ko 10 qalytik gora sor tzen 
badituzte gaixotasunaren denbora horizontean. Proposamen horrek kritikak izan ditu 
oinarri enpirikorik ez duelakoz; badirudi arbitrarioak direla qaly bakoi tzeko £100 000 
liberatako beste atalase bat jar tzea eta igoera handi-handia izateko aukera egotea (bi-
der 3).

VI. Kostu–eraginkortasun analisian kontuan hartzen ez den ekitatea

Efizien tziaren ikerketa da kea analisia. Ongizate soziala, ikusi dugun bezala, efizien-
tzia eta ekitatea konbina tzearen fruitua da. Analisiaren emai tzak, horregatik, dau-
den talde sozialen erabakien efektuek duten banaketarekin batera eman daitez ke. 
Zenbat qaly gaude prest gal tzeko paziente edo talde sozial behar tsuenen osasuna 
hobe tzeko? Galdera garran tzi tsua da baldin eta uste badugu efizientea dela osasun 
baliabideak eslei tzeko modua, uste badugu osasuna maximiza tzen duela. Gure osa-
sun sistemak bere efizien tzia hobe tzeko duen ahalmena alde batera u tziz, esateko 
moduan gaude ekitateari buruz ko kon tsiderazioek inplikazio garran tzi tsuak dauz-
katela osasun arreta lehenesteko. Baina, esan dugun bezala, ekitate proposamenak 
justizia prin tzipioen ondorio dira, eta oso diferenteak izan daitez ke prin tzipio ho-
riek.
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Irakur tzeko asko dago jakiteko nola sartu zen ekitatea osasun ebaluazio ekonomikoan. 
Hala ere, ekitatearen arauz ko irizpideak hain askotarikoak direnez, zaila da horrek 
berekin dakar tzan kon tzeptu balio ugariak integra tzea. Akademikoen eta osasun ar-
duradunen diziplinarteko talde batek gida bat prestatu zuen keak hartzen ez dituen 
baina osasun interbentzioen finantzaketa publikoari buruz kontuan izatekoak izan zi-
tezkeen ekitate irizpide batzuk kontuan hartzeko. Abiapuntu tzat hartu zuten per tsona 
batek bizi tza luze eta osasun tsua izateko aukera eduki behar duela, fair innings bat, eta 
ekitatearekin zerikusia duten balio sozialak har tzen dituzten irizpideak proposa tzen 
dituzte, hala nola gaixotasunaren larritasuna, talde sozial ba tzuen ezaugarri bereziak 
eta gaixotasunaren efektu finan tzario eta sozialen aurkako babesa 15.

Bi egoerak lagundu dezakete gaixotasunaren larritasunaren arabera qalyen ponde-
razioa egiten: hasierako larritasuna eta hobe tzeko ahalmen mugatua. Bizi kantita-
tean eta bizi kalitatean irabazi berdinak daudenean, hasieran egoera  txarragoa duten 
pazienteei eman beharko li tzaieke lehentasuna? Justiziaren ikuspegi rawlsiar batek 
baie tz esanen luke.

Hobe tzeko ahalmen mugatu horrek edo, beste gaixotasun ba tzuk aldi berean edu-
kita, an tzeko interben tzioetan osasun onura bera izateko ezintasunak esleipen jus-
tua emateko problema bat plantea tzen du, kea analisiak kontuan hartuko ez lukee-
na utilitarista izateagatik. Injustua da kontuan ez har tzea gaixotasun kroniko larri 
bat duten paziente ba tzuek ez dutela inoiz lehentasunik izanen prozesuetarako 
interben tzioetan, ez beraiek, ezta egoera kroniko horiek ez dituztenek. Adibide bat: 
gil tzurrunetako gu txiegitasuna izan eta etapa terminalean dauden 2 paziente ditu-
gu; batak beste gaixotasun du, kronikoa, eskizofrenia esaterako; eta besteak ez du 
gaixotasun kroniko hori. keak, arrazoi utilitaristengatik, gil tzurruna beste gaixotasun 
bat ez duenari ematea proposatuko du, qaly gehiago edukiko baititu eslei tze ho-
rrek. Berdintasunez ko gizarte batean, ordea, ceteris paribus organoa izateko an tzeko 
probabilitatea emamen li tzaieke bi pazienteei, edo are handiagoa eskizofrenia due-
nari, baliagarritasunak berdin tzeko. Hemen kontu garran tzi tsuena da jakitea zein di-
ren lehentasunak emateko gizarteak dituen balioak, eta modu esplizituan erakustea 
erabaki alternatiboen ondorioak. Ikasleekin egin genituen ariketetan eta populazio 
orokorra ordez ka tzen ez zuen lagin batekin egin genuen azterketa pilotu batean, age-
rian gelditu zen utilitaristak garela fun tsean gure gizartean (% 60), eta berdintasuna-
ren aldekoak ehuneko nabarmen batean (% 25).

15. Nordheim et al. Guidance on priority setting in health care (gPs-Health): the inclusion of 
equity criteria not captured by cost-effectiveness analyis. Cost Eff Resour Alloc. 2014; Aug 29: 12.-18.
doi: 10.1186/1478-7547-12-18. eCollection 2014.



29

Talde sozial espezifiko ba tzuen ezaugarriei begira, per tsona talde ba tzuei mesede 
egiteko pondera tzen ahalko genuke qalya, osasuneko desberdintasunak murrizte-
ko asmoz. Usu izaten dira gure osasun sisteman programa espezifikoak talde behar-
tsuenen tzat. Osasun sistema publikoetan, zeinetan berdina baita eskubidea beha-
rra ere berdina bada, kulturara iristeko mugak dituzten taldeak izaten dira horiek. 
Adibide bat da Gu txiengo Etnikoen Osasuna Susta tzeko Nafarroan 1987an sortu 
zen programa, oinarriz ko osasun lagun tzako zerbi tzuen erabilera susta tzekoa. Komu-
nitate jakin batean etnia bereko osasun agenteak treba tzea proposa tzen du progra-
ma horrek, agente horiek beretarrei jakinaraz diezaieten beharrez koa dela haurrak 
 txerta tzea eta, halaber, beste osasun praktika ba tzuk izatea.

Gaixotasunaren efektu finan tzario eta sozialen aurkako babesa lortua dago kasik gure 
osasun sistema publikoetan. Hala ere, osasun arreta publikoa doakoa izanik ere, ho-
rrek ez du esan nahi pazienteak eta familiek beste gastu handirik izan behar ez du-
tenik. Horietako ba tzuk jasoak daude kean; zainketa informalen kostuak, esaterako.

Garran tziz koak izan daitez ke, halaber, produktibitatearen gaineko esku-har tzeek 
izaten dituzten efektuak. Arrazoi etnikoengatik ez da komeni ba tzuetan analisian 
efektu horiek sar tzea, diskriminatu egiten baititu lan merkatutik kanpo daudenak, 
erretiroan daudenak eta ezgaitasunen bat dutenak. Bi aldiz kontabiliza tzeko aukera-
gatik ere jar tzen da zalan tzan hori. Izan ere, osasun egoera bat balora tzeko galderen 
eran tzuleak kontuan hartuko du, beharbada, zein efektu izan duen egoera horrek 
bere lan bizi tzan. Kasu horretan galdu den produktibitatea kostu tzat har tzen bada, 
bi aldiz kontatuko li tzateke kostua. Orain dela ez asko berrikusi da gai hori, eta on-
dorioa da oraingo lehentasun neurriek ez dutela harrapa tzen produktibitate galeren 
gaineko eragina, eta hortaz keako kostu tzat hartu behar direla 16.

Irizpide anitzeko erabakiaren analisia

Irizpide bakoi tza bereiziz irizpide mul tzo bat har tzea eta horretaz fida tzea ez da 
mesedegarria izaten erabakiak har tzeko kearen gehigarriz ko beste faktore ba tzuen 
irismena neur tzerakoan. Urra ts bat haratago joan behar dugu, eta irizpideak mul-
tzoan integra tzeko metodoak diseinatu behar ditugu. Irizpide ani tzeko erabakiaren 
analisia da horietako bat. Metodoa erabakiak askotariko helburuak izanik har tzeko 

16. Neumann PJ, GD Sanders, LB Russell, JE Siegel, TG Ganiats (eds.). Cost-Effectiveness in 
Health and Medicine. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2016.
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dago egituratua. kearen hedapena dela uler dezakegu, baliagarritasunaren neurria 
beste gogoeta ba tzuetara heda tzen duena, hala nola, banaketari dagoz kion alder-
dietara eta erabaki tzen duenaren interesekoa den beste edozeinetara. Metodoaren 
bidez lehentasunak emateko irizpide ba tzuk hauta tzen dira, eta ponderatu egiten 
dira, indize sintetiko bat edo, bestela, irizpideak eran tsi gabe emai tzen matrize bat 
lor tzeko.

Metodoaren aldetik asko eska tzen du irizpide ani tzeko erabakiaren analisiak. Lehen-
tasuna izan behar duten irizpideei buruz ko adostasun bat eska tzen du, interesa dute-
nen artean hartu beharra: pazienteak, jendea oro har, erabakiak har tzen dituztenak, 
osasungin tzako profesionalak, botiken industria eta teknologia medikoa. Bigarrenik, 
irizpideen artean balio erlatiboak ponderatu edo behar dira, eta horrela alternatibak 
sailkatu erdie tsi den balioaren arabera. Parte interesdunak askotan ez daudenez ados 
irizpideen garran tzi erlatiboari buruz, erabaki tzeko prozesuak erabil tzea proposatu 
da irizpideak balora tzeko.

Osasungin tzan, erabaki tzeko ariketak egin izan dituzte Erresuma Batuan herri 
epaitegiak eta herritarren kon tseiluak osatuz beren iri tziak emateko, adibidez, 
tratamendu beharra defini tzeari buruz edo adinak erabaki klinikoetan duen egin-
kizunari buruz. Badira talde ba tzuk suposizio honetatik abia tzen direnak: behar 
den denbora eta informazioa izanez gero edozein per tsona izan daitekeela gau-
za erabakiak har tzeko. Beren arlo geografikoetan adierazgarri diren talde horiek, 
gaia ezagu tzen dutenen informazioarekin, aholkuak ematen diz kiete agintariei, eta 
agintariek arrazoitu egin behar dute, hala denean, zergatik ez dieten jarraitu behar 
aholku horiei.

VII.  Aurrekontuetako eragina, beharrezko osagarria ebaluazio 
ekonomikoan

Ebalua tzen diren osasun teknologia gehienekin izaten dira osasun onurak eta 
gehigarriz ko kostuak. Teknologia horiek ezar tzeko, ordea, aurrekontuen gaitasunari 
buruz ko egingarritasun test bat behar da. Aurrekontuaren gaineko eraginaren anali-
sia da teknika egokia, eta osasun teknologien ebaluazio ekonomikoaren beharrez ko 
osagarri tzat har tzen da hori. Herrialde ba tzuek analisi hori egitera behar tzen dute, 
entitate publikoek prezioa emateko edo dirua i tzul tzeko eskaerak direnean.

Metodoaren aldetik, aurrekontuaren gaineko eraginaren analisia ez da oso beste-
lakoa ebaluazio ekonomikoa egiteko analisiaren aldean. Ikerketaren perspekti-
ba bereizi ondoren, finan tza tzen duenaren ikuspegia eskuarki, gaixotasunaren 
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tratamenduaren kostuak neur tzen ditu, eta, behar denean, tratamendua alda-
tzeagatik zenbateko kostua saihestu den, zenbat paziente dauden trata tzeko, 
denboraz ko horizontea eta sen tsibilitatearen analisia, baldin eta aldagaiei buruz ko 
zalan tzarik badago.

VIII. Azkeneko gogoetak

COvid-19 gaixotasunaren pandemiak agerian jarri du hilgarria izan daitekeela baliabi-
deen urritasuna, eta berrikusi egin behar ditugula gure osasun sistemaren efizien tzia 
eta ekitatea, eta baliabide gehiago eman osasungin tzari. Nola bereizi non esleitu ba-
liabide gehiago? Osasungin tzarako baliabide gehiago jar tzen ditugun orotan, osasu-
naren emai tzak hobe tzeari begiratu behar diogu, eta hauta tze bidez esleitu osasun 
onurak kostuak baino gehiago diren tokietarako. Espainiako osasun araudiak efizien-
tzia irizpideak erabil tzea eska tzen du lehentasunak emateari buruz ko erabakietan. 
Hala ere, ebaluazio kultura ez eduki tzearen ondorioz segur aski, ez dugu osasun tek-
nologien ebaluazio ekonomikoa egiteko sistema arauturik.

Paziente errealak edo paziente izan daitez keenak dira, az ken finean, lehentasunak 
emateko ekin tzaren protagonistak, eta beren eginkizuna ezinbestekoa da ondorioak 
neur tzeko, osasun dimen tsio garran tzi tsuak hauta tzeko, osasun egoerak balora tzeko 
eta, halaber, efizien tzia analisiak osa tzeko ekitate aldagaiak proposa tzeko. Orain 
dela gu txi Espainiak handitu egin du bere ahalmen metodologikoa osasun teknolo-
gien ebaluazio ekonomikoa ebalua tzeko. Osasunarekin erlazioa duen bizi kalitatea 
emateko tresnak dauz ka, osasun indizeak eta kostu/eraginkortasun atalaseak, bai 
eta metodologia estandarizatu bat ere osasun teknologien ebaluazio ekonomikoa 
egiteko.

Gure osasun zerbi tzuetan, ordea, ez dago behar den informaziorik, osasunarekin 
loturiko bizi kalitateari buruz korik, emai tzak neurtu ahal izateko. Lehentasunetan 
oinarri tzen diren tresnak falta dira. Gure ustez erregistro klinikoetan pazienteek 
suma tzen dituzten emai tzak sar tzeko ohitura finka tzen bada, horrek emanen du bi-
dea osasun erabakien efizien tzia ebalua tzeko.

Osasuna neur tzeko ikerketak orain duen erronka nagusia osasunaren eremuak zabal-
tzea da agian, ongizatearen kon tzeptu zabalago batera jo tzeko, eta gero eta zaha-
rragoa den, patologia kroniko asko dituen eta arreta soziosanitarioa galda tzen duen 
gizarte honen beharrei hobeki egoki tzeko. Eta horrek osasun neurri berri hobeak 
era tzeko premiaz ko beharrera eramaten gaitu hasieran genuen galderari eran tzuteko: 
Zein da bizi tzaren balioa? Zenbat geundeke prest ordain tzeko osasun beteko urte 
bat izateagatik?
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Azkeneko oharra

Iraul tza industriala guztiz berri bat bizi tzen ari gara eta daukagu begien aurrean, orain 
arte disruptibo ziren teknologia ba tzuk ari dira gara tzen, eta finka tzen hasiak dira ora-
in: adimen artifiziala, datu blokeen katea (Blockchain), gauzen interneta, megadatuak 
(Big Data), hodeia eta beste teknologia ba tzuk, hala nola Internet mugikorra eta sare 
sozialak. Teknologia digitalei esker aukeren alor handi bat ari da ireki tzen osasun 
zerbi tzuen berrikun tzarako, medikun tza per tsonalizaturako, diagnostiko goiztiarre-
rako eta tratamendu eraginkorragoak izateko.

Adimen artifiziala giza jarduera ordez ka tzea da etorkizuna. Makina adimen tsuak iza-
nen ditugu, erabakiak har tzeko mekanismoak ikasten dituztenak algoritmoak erabi-
liz eta datu base handiez elikatuz.

Ingurune digital berri honen etorkizun handiko alderdi bat adimen artifizial emozio-
nala da, gizakiok bezala saia tzen dena eran tzuten egoera emozional eta kognitiboei. 
Gailu hiperkonektatuak, autonomoak eta elkarriz ketaz koak erabil tzen ditu. Lagun-
garria izan daiteke oso osasun arretarako eta arreta sozialerako. Dena dela, ez du 
gaitasunik gure egoera kognitiboak bereizteko: ongizate maila per tsonala, depresioa, 
an tsietatea, interesa, arreta, durduza, distrakzioa. Gai izanen da noizbait emozioak 
senti tzeko? Gaur den egunean irudi tzen zaigu adimen artifizialak ez dituela inoiz 
ulertuko gure emozioak.

Herritar digitalak gara dagoeneko. Sakelako telefono adimendunek alda tzen ari dira 
osasun zerbi tzuak erabil tzeko eta jaso tzeko modua. App izenekoek eta sare sozialek 
gero eta bide gehiago ematen dituzte nork bere osasun problemak kudea tzeko, eta 
informazioa ematen dute pazienteek suma tzen dituzten emai tzei buruz, eta informa-
zio hori gil tzarria da erabakiak har tzeko. Hori ez da aski, ordea. Osasun arretak behar-
beharrez koa du osasun profesionalaren eta pazientearen arteko harremana. Enpatiak 
eta konfian tzak jarrai tzen dute izaten zeregin medikoaren oinarria, zeren, osasun 
elkarriz ketaren eta elkarriz keta hori informa tzen eta orienta tzen duen osasunaren 
ekonomiaren alde batean eta bestean gauza bat eta bera baitago: gizakiak.

Esan dut.

❧
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