
 

 

EAEko hamar pertsona gaztetatik batek gaixotasun kronikoa 
edo ezintasuna duela dio 

 

2012ko martxoan 15 eta 29 urte bitarteko 1500 pertsonei egindako inkesta baten 
emaitzen arabera, EAEko gazteen % 9k gaixotasun kronikoa edo ezintasuna dute. 
Ikerketa horren diseinua eta ondoko azterketa Gazteen Euskal Behatokiak egin 
ditu.  

Gaixotasun kronikoak edo ezintasunak dituzten gazteen proportzioa handiagoa da 
25 eta 29 urte bitartekoen artean (% 11), 15 eta 19 urte bitartekoengan (% 8) 
edota 20 eta 24 urte bitartekoen taldean (% 7) baino. Ez da alderik nabaritzen 
sexuaren arabera. 

Nolakotzat jotzen dute pertsona hauek beraien osasuna? Gaixotasun edo ezintasun 
hauek eragozten diete eguneroko jarduera arruntak egitea, hala nola, kirola egitea? 

Gaixotasun kroniko edo ezintasunaren bat duten pertsona gazte gehienek (% 76) 
beraien osasuna ona dela uste dute; baina balorazio hori horrelako gaixotasunik ez 
duten gazteenarekin alderatuz gero (kasu honetan % 90 dira ontzat jotzen 
dutenak), ikus dezakegu ez dela besteena bezain positiboa.  

Nahiz eta gaixotasuna edo ezintasuna izan, % 76k bizitza aktiboa dutela esan dute. 
Ehuneko hori gaixotasun kronikorik edo ezintasunik ez duten gazteena baino pixka 
bat txikiagoa da (% 82). 

Erdiek baino gehiagok (% 58) kirola gutxienez astean behin egiten dutela adierazi 
dute. Eta, zehatzago, % 29k astean hiru alditan edo gehiagotan egiten dutela diote. 
Gaixotasun kronikorik edo ezintasunik ez duten gazteen kasuan, gehiago dira 
astean hirutan edo gehiagotan kirola egiten dutenak (% 41), baina gutxienez 
astean behin egiten duten gazte guztiak kontuan harturik (% 65) aldea ez da hain 
handia talde bien artean. 

Kirola egitearen maiztasuna EAEko gazteen artean, 
gaixotasun kronikorik edo ezintasunik izatearen 
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/eu/


Azkenik, adieraziko dugu ezintasuna edo gaixotasun kronikoa duten hiru gaztetatik 
bi pozik daudela beraien egoera pertsonalarekin (% 65) eta, gaur egun bizitza nola 
doakien galdetuta, 7,2 puntu ematen diotela beraien bizitzari, 0 eta 10 puntu 
bitarteko eskalan. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

