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NS/M1 

Osasun-arazo larriren bat duen 65 
urtetik gorako biztanleriaren proportzioa 
(%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Osasun-arazo larri hauetakoren bat duen 

65 urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen 
du: itsutasuna edo ikusmen urritasun larria; 
gormututasuna; elbarritasuna, mutilazioa, 
deformazioa edo baliaezintasuna; adimen-urritasun 
motaren bat; edo buru-nahasmendu larria. 
 
Zenbakitzailea: Aipaturiko osasun-arazo larri 
horietakoren bat duten 65 urtetik gorako pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

NS/M2 

Osasun-arazo larriren at duen 80 urtetik 
gorako biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Osasun-arazo larri hauetakoren bat duen 

80 urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen 
du: itsutasuna edo ikusmen urritasun larria; 
gormututasuna; elbarritasuna, mutilazioa, 
deformazioa edo baliaezintasuna; adimen-urritasun 
motaren bat; edo buru-nahasmendu larria. 
 
Zenbakitzailea: Aipaturiko osasun-arazo larri 

horietakoren bat duten 80 urtetik gorako pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 80 urte eta gehiagoko biztanleria. 

 

 

 

NS/M3 

Eguneroko bizitzako oinarrizko 
jarduerak egiteko zailtasunen bat duen 
65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduera 

hauek egiteko zailtasunen bat duen edo egin ezin 
dituen 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du: elkarrizketa bat izan; 400 
metro ibili nekatu gabe; eskailerak igo edo jaitsi; etxe 
barruan batetik bestera joan; bakarrik jantzi, erantzi, 
garbitu edo jan.  
 
Zenbakitzailea: Eguneroko bizitzako oinarrizko 

jarduera horietakoren bat egiteko zailtasunak dituzten 
edo egin ezin dituzten 65 urte edo gehiagoko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M4 

Eguneroko bizitzako oinarrizko 
jarduerak egiteko zailtasunen bat duen 
80 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduera 

hauek egiteko zailtasunen bat duen edo egin ezin 
dituen 80 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du: elkarrizketa bat izan; 400 
metro ibili nekatu gabe; eskailerak igo edo jaitsi; etxe 
barruan batetik bestera joan; bakarrik jantzi, erantzi, 
garbitu edo jan.  
 
Zenbakitzailea: Eguneroko bizitzako oinarrizko 

jarduera horietakoren bat egiteko zailtasunak dituzten 
edo egin ezin dituzten 80 urte edo gehiagoko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 80 urte eta gehiagoko biztanleria.. 

  

NS/M5 

Osasun txarra edo oso txarra duela 
dioen 65 urte eta gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%). 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 
Euskadiko Osasun Inkesta. 

Definizioa: Bere osasun-egoera txartzat edo oso 

txartzat duen 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Osasun txarra edo oso txarra dutela 

dioten 65 urte eta gehiagoko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M6 

Antsietate eta/edo depresio sintomak 
dituen 65 urte eta gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. 

Euskadiko Osasun Inkesta. 

Definizioa: Bost itemeko Mental Health Inventory 

galdetegiren arabera antsietate eta/edo depresio 
sintomak dituen 65 urtetik gorako biztanleriaren 
proportzioa biltzen du  
 
Zenbakitzailea: Antsietate eta/edo depresio 

sintomak dituzten 65 urte eta gehiagoko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M7 

Azken urtean behin edo behin 
ospitaleratu duten 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Inkesta hau egin aurreko 12 hilabeteetan 

behin edo behin ospitaleratu duten 65 urtetik gorako 
biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Azken urtean behin edo behin 

ospitaleratu duten 65 urtetik gorako pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M8 

Azken urtean bitan edo gehiagotan 
ospitaleratu duten 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Inkesta hau egin aurreko 12 hilabeteetan 

bitan edo gehiagotan ospitaleratu duten 65 urtetik 
gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Azken urtean bitan edo gehiagotan 

ospitaleratu dituzten 65 urtetik gorako pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria 

  

NS/M9 

Pobrezia arriskuan dagoen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Gizarteratze Saila. 

Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 
inkesta.  

Definizioa: Errenta ertainaren %60a baino diru-

sarrera txikiagoak izateagatik pobretasun-egoeran 
erortzeko arriskuan dagoen 65 urtetik gorako 
biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Errenta ertainaren %60a baino diru-
sarrera txikiagoak dituzten 65 urte eta gehiagoko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
 
Oharrak: Tasa ez dagokio norberaren diru-sarreren 

egoerari, baizik eta etxeari buruzko datuaren 
pertsonalizazioari. 

  

NS/M10 

Hilaren bukaerara iristeko larri ibiltzen 
den 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Hilaren bukaerara iristeko larri ibiltzen 

den 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren proportzioa.  
 
Zenbakitzailea: Hilaren bukaerara iristeko larri 

ibiltzen diren 65 urte eta gehiagoko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M11 

Elikadura gastuetan murrizketak egin 
behar izan dituen 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Arrazoi ekonomikoak direla eta, inkesta 

hau egin aurreko hiru urteetan elikadura gastuetan 
murrizketak egin behar izan dituen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Arrazoi ekonomikoak direla eta, 
azkeneko hiru urteotan elikadura gastuetan 
murrizketak egin behar izan dituztela dioten 65 urte 
edo gehiagoko pertsonen kopurua.  
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M12 

Jantzi eta oinetako gastuetan 
murrizketak egin behar izan dituen 65 
urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Arrazoi ekonomikoak direla eta, inkesta 

hau egin aurreko hiru urteetan janari eta/edo oinetako 
gastuetan murrizketak egin behar izan dituen 65 
urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Arrazoi ekonomikoak direla eta, 

azkeneko hiru urteotan jantzi eta/edo oinetako 
gastuetan murrizketak egin behar izan dituztela 
dioten 65 urte edo gehiagoko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M13 

Mediku-zaintzari uko egin behar izan 
dion 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Arrazoi ekonomikoak direla eta, inkesta 

hau egin aurreko hiru urteotan mediku-zaintza 
motaren bati uko egin behar izan dion 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Arrazoi ekonomikoak direla eta, 

azkeneko hiru urteotan mediku-zaintza motaren bati 
uko egin behar izan diotela dioten 65 urte edo 
gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M14 

Etxean ur beroko instalaziorik ez duen 
65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Etxean ur beroko instalaziorik ez duen 65 

urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Etxean ur beroko instalaziorik ez 

duten 65 urte eta gehiagoko pertsonen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M15 

Etxean inolako berokuntza-sistemarik ez 
duen 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Etxean inolako berokuntza-sistemarik ez 

duen 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa biltzen du, honako sistema hauek barne: 
berokuntza zentrala, gas galdara indibiduala, galdara 
elektriko indibiduala, erradiadore elektrikoak gelaren 
batean edo guztietan, gas berogailuak, beste 
berogailu mota batzuk). 
 
Zenbakitzailea: Etxean inolako berokuntza-

sistemarik ez duten 65 urte eta gehiagoko pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M16 

Telefono linearik ez duen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Telefono linea finkorik ez duen 65 urtetik 

gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Telefono linearik ez duen 65 urte do 
gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M17 

Etxebizitza batean edo apartamentu 
batean bizi arren igogailurik ez duen 65 
urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Etxebizitza batean edo apartamentu 

batean bizi arren igogailurik ez duen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Etxean igogailurik ez duten 65 urte 

eta gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M18 

Gizarte-arazoak dauden inguruetan bizi 
den 65 urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Honako gizarte-arazo hauetako bi edo 

gehiago dauden inguruetan bizi den 65 urtetik gorako 
biztanleriaren proportzioa biltzen du: delinkuentzia, 
droga, eskaletasuna, prostituzioa, agresibitatea 
gizarte-harremanetan, alkoholismoa eta arazo 
etnikoak. 
 
Zenbakitzailea: Aipaturiko gizarte arazo horietako bi 

edo gehiago dauden etxeetan bizi diren 65 urte eta 
gehiagoko pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M19 

Hiri segurtasun arazoak dauden 
inguruetan bizi den 60 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Inkesta egin aurreko hiru urteotan 

honako egoera hauetakoren bat pairatu duten 
etxeetan bizi den 65 urtetik gorako biztanleriaren 
proportzioa biltzen du: lapurreta etxean edo autoan, 
beste ondasun batzuen lapurreta (autoa barne), 
eraso fisikoak, sexu erasoak. 
 
Zenbakitzailea: Aurreko hiru urteotan aipaturiko 

segurtasun-gabeziako egoera horietakoren bat 
pairatu duten etxeetan bizi diren 65 urtetik gorako 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M20 

Janari-denda etxetik gertatu ez duen 65 
urte edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Etxetik oinez abiatuta, honako zerbitzu 

hauetara 10 minuturen barruan iristea ezinezkoa 
duen 65 urtetik gorako biztanleriaren proportzioa 
biltzen du: supermerkatua/autozerbitzua, harategia, 
arrandegia, okindegia/esne-denda eta janari-denda. 
 
Zenbakitzailea: Etxetik gertu janari-dendarik ez 

duten 65 urte edo gehiagoko biztanleen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M21 

Farmazia etxetik gertu ez duen 65 urte 
edo gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Farmazia etxetik gertu (10 minutura 

gehienez ere, oinez joanda) ez duen 65 urtetik 
gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Farmazia etxetik gertu ez duten 65 

urte edo gehiagoko biztanleen kopurua (100 
pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M22 

Osasun zentroa edo familia medikua 
etxetik gertu ez duen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 

Definizioa: Osasun zentroa edo familia medikua 

etxetik gertu (20 minutura gehienez ere, oinez 
joanda) ez duen 65 urtetik gorako biztanleriaren 
proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Osasun zentroa edo familia medikua 
etxetik gertu ez duten 65 urte edo gehiagoko 
biztanleen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M23 

Bankua edo aurrezki kutxa etxetik gertu 
ez duen 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Bankua edo aurrezki kutxa etxetik gertu 

(20 minutura gehienez ere, oinez joanda) ez duen 65 
urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Bankua edo aurrezki kutxa etxetik 

gertu ez duten 65 urte edo gehiagoko biztanleen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M24 

Ez lagunekin ez auzoekin harremanik ez 
duen 65 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Lagunekin, auzoekin edo familiaz kanpoko 

beste pertsona batzuekin inolako harremanik ez duen 
65 urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Ez lagunekin ez auzoekin harremanik 

ez duten 65 urte edo gehiagoko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M25 

Ez lagunekin ez auzoekin harremanik ez 
duen 80 urte edo gehiagoko 
biztanleriaren proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Lagunekin, auzoekin edo familiaz kanpoko 
beste pertsona batzuekin inolako harremanik ez duen 
80 urtetik gorako biztanleriaren proportzioa biltzen du. 
 
Zenbakitzailea: Ez lagunekin ez auzoekin harremanik 
ez duten 80 urte edo gehiagoko pertsonen kopurua 
(100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 80 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M26 

Oso gizarte-harreman mugatuak dituen 
65 urte eta gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Honako jarduera hauek lagun edo 

auzoekin batera egin bai, baina hilean behin baino 
gutxiagotan egiten dituen 65 urtetik gorako 
biztanleriaren proportzioa biltzen du: paseatzera irten, 
baxoerdiak hartzera joan, bilerak egin norberaren edo 
inoren etxean, kirola egin, kirol ikuskizunak ikustera 
joan, kultur ikuskizunak ikustera joan, elizkizunetara 
joan. 
 
Zenbakitzailea: Aipaturiko jarduera horiek lagun edo 

auzoekin batera egin bai baina hilean behin baino 
gutxiagotan egiten dituzten 65 urtetik gorako pertsonen 
kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria. 

  

NS/M27 

Oso gizarte-harreman mugatuak dituen 
80 urte eta gehiagoko biztanleriaren 
proportzioa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Honako jarduera hauek lagun edo 

auzoekin batera egin bai, baina hilean behin baino 
gutxiagotan egiten dituen 80 urtetik gorako 
biztanleriaren proportzioa biltzen du: paseatzera irten, 
baxoerdiak hartzera joan, bilerak egin norberaren edo 
inoren etxean, kirola egin, kirol ikuskizunak ikustera 
joan, kultur ikuskizunak ikustera joan, elizkizunetara 
joan. 
 
Zenbakitzailea: Aipaturiko jarduera horiek lagun edo 

auzoekin batera egin bai, baina hilean behin baino 
gutxiagotan egiten dituzten 80 urte eta gehiagoko 
pertsonen kopurua (100 pertsonako). 
 
Izendatzailea: 80 urte eta gehiagoko biztanleria. 
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NS/M28 

Arazo ekonomikoak direla medio, 
gastuetan murrizketak egin behar izan 
dituen  65 urteko edo gehiagoko 
biztanleriaren ehunekoa (%) 

 

Iturria: Eustat. Bizi-baldintzei buruzko inkesta.  

Definizioa: Arrazoi ekonomikoak direla eta, inkesta 

hau egin aurreko hiru urteetan hainbat gastutan 
murrizketak egin behar izan dituen 65 urte edo 
gehiagoko biztanleriaren proportzioa biltzen du.  
 
Zenbakitzailea: Arrazoi ekonomikoak direla eta, 

azkeneko hiru urteotan zenbait gastutan –hala nola, 
elikaduran, jantzietan eta tratamendu medikoetan– 
murrizketak egin behar izan dituztela dioten 65 urte 
edo gehiagoko pertsonen kopurua.  
 
Izendatzailea: 65 urte eta gehiagoko biztanleria.. 

 
 


