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OSAKIDETZAREN GOIZ DETEKTATZEKO 
PROGRAMAREN BITARTEZ KOLON ETA 

ONDESTEKO MINBIZIA DIAGNOSTIKATZEN 
ZAIEN PERTSONEN BIZIRAUPENA PROGRAMAN 

PARTE HARTZEN EZ DUTENENA BAINO % 20 
HANDIAGOA DA 

 
Hala erakutsi du Osakidetzako espezialistek egindako eta European 

Journal of Gastroenterology and Hepatology aldizkari zientifikoan 
argitaratutako azterketa batek. Bertan azpimarratu da Euskadik 
2017. urtean 2030. urterako ezarritako aurreikuspen teorikoak 

hobetu dituela 
 
 
 
 

          Osakidetzaren bahetzeko programaren bidez kolon eta ondesteko 

minbizia hauteman zitzaien pertsonen 5 urteko biziraupena Eusko Jaurlaritzako 

Osasun Sailak ezarritako hautemate goiztiarreko programa horretan parte hartu 

ez zutenena baino % 20 handiagoa da. Horixe da Osakidetzako espezialistek 

egindako eta European Journal of Gastroenterology and Hepatology aldizkari 

zientifiko ospetsuaren azken alean argitaratutako lan baten ondorio nagusia.  

 

          Kolon eta ondesteko minbizia bahetzeko programan parte hartu duten 

pertsonen biziraupenaren gehikuntza horri esker, Euskadik, 2017. urtean jada, 

eredu teorikoak 2030 lortzea espero zituen aurreikuspenak gainditu ditu. 

Data horretan, emaitzek hasierako aurreikuspenak erraz gaindi ditzakete, 

bahetzeko euskal programa mundu osoan parte hartze handienetakoa duena 

eta Estatuan handiena duena dela kontuan hartuta.  

 

          Azterketaren egileek azpimarratutakoaren arabera, parte-hartze kopuru 

horiekin litekeena da etorkizunean biziraupena hobetzeaz gain, minbizi 

berriak agertzeko intzidentzia murriztea. Izan ere, bestela gaizto bilakatu eta, 

beraz, sabeleko kirurgia eta batzuetan kimioterapia edo antzeko tratamendua 

beharko luketen lesio aurre-gaiztoak, modu honetan kolonoskopia bidez 

diagnostikatu eta erauzi ahal izango dira.  
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Euskadiko kolon eta ondesteko minbizia goiz detektatzeko programak, 

hain zuzen ere, hamar urte betetzen ditu Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 

ezarri zuenetik. Denbora horretan, 26.856 lesio premaligno (adenoma 

aurreratuak) eta maligno (minbizi inbaditzaileak) hauteman eta tratatu ahal 

izan dira. Horietatik % 69,6 gizonetan eta % 30,4 emakumeetan diagnostikatu 

zituzten. 10 urte hauetan diagnostikatutako minbizi inbaditzaile guztietatik, % 69 

hasierako fasetan (I-II) aurkitu ziren. Horrek bizi-kalitate hobea, biziraute 

handiagoa, eta bahetzea egiten hasi aurretik zegoen egoera baino askoz hobea 

suposatzen du. Ordura arte kasuen % 40 besterik ez ziren aurkitu hasierako 

fasean. 

50 eta 69 urte arteko pertsonak dira kolon eta ondesteko minbizia goiz 

detektatzeko programen xede-populazioa, nazioarteko estandarrek hala 

ezarrita, talde horren partehartzea dela onurak lortzen dituena kontuan izanda. 

Euskadiko xede-populazioarengana iristeko, baliabide materialak zein 

profesionalak ditu oinarri Osakidetzako programak. Xede-populazioa gurean 

591.744 pertsona dira; horietatik, % 51,4 emakumeak dira, alegia, Euskadiko 

biztanleen % 27,2a, EUSTATen biztanleria-datuen arabera. Abian jarri zenetik 

aurtengo lehen hiruhilabetekoa bitartean, Osakidetzako programak 

Euskadiko xede-populazioaren ehuneko 100a gonbidatu du partehartzera, 

gutxienez hiru aldiz.  

Programa honetan funtsezkoak dira pertsonen etxeetara kita bidaltzea, 

Lehen mailako Arretak esku hartzea, bahetzeko kolonoskopien kalitatea 

eta monitorizazio zentralizatua. Programaren arrakastan zer ikusi handia izan 

dute baliabideen zuzkidurak eta inbertsioak, Osakidetzako profesionalen 

antolakuntzak eta parte hartzeak, eta herritarren parte-hartze 

garrantzitsuak. 

Jon Darponek zuzendutako Sailak sustatzen dituen biztanleriaren 

bahetze-programen helburua da minbiziaren aitzineko lesioak eta minbizi sortu 

berriak goiz hautematea, herritarren biziraupena eta bizi-itxaropena handitzeko.  

Nazioarte mailan bere eraginkortasuna frogatua duen kolon eta ondesteko 

minbizia bahetzeko programaz gain, Osakidetza bularreko minbiziko 

programa burutzen du, eta jada zerbixeko minbiziko programa zabaltzen ari 

da. Hori guztia, Euskadiko Onkologia Planaren esparruan. Plana iragan 

uztailean jarri zen martxan, diagnostikoko denborak murrizteko eta gaixotasun 

hau sendatzeko etengabeko hobekuntza mantentzeko. Horixe da Urkullu 

lehendakariaren Jaurlaritzaren lehentasunezko helburuetako bat. 
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