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Gizonek eta emakumeek 
osasun ezberdina dute, 
aldeak ematen dira batzuen 
eta besteen artean. Horrek 
esan nahi du ezberdin 
gaixotzen garela edo erakusten 
dugula ahuldadea, gizonak ala 
emakumeak izan, ezberdintasun 
biologikoak ematen diren pertsonen 
gorputzen funtzionamenduan eta 
zenbait arrisku-faktoreren aurrean.
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Gizonek eta emakumeek osasun ezberdina dute, aldeak ematen dira batzuen eta besteen artean (1). Horrek esan nahi 
du, batetik, ezberdin gaixotzen garela edo erakusten dugula ahuldadea, gizonak ala emakumeak izan, ezberdintasun 
biologikoak ematen diren pertsonen gorputzen funtzionamenduan eta zenbait arrisku-faktoreren aurrean. Hala, ger-
tatzen da ezberdintasunak eragiten dituztela emakumeen ugaltzeko gaitasunak, hormona sexualen kontzentrazio ez-
berdinak, geneek X eta Y kromosometan hartzen duten adierazpideek, gorputzeko organo batzuen berezitasunak edo 
horien tamainak gizon eta emakumeen osasun eta gaixotasun patroietan; ezberdintasun aldagaitzak, hasiera batean 
behintzat. Ildo horretan, ez du harritu behar prostatako minbizia gizonen gaixotasun bat izatea edo bularreko minbizia 
gehien batean emakumeen kontua izatea.

Bestetik, ordea, ezaugarri genetiko edo fisiologiko ezberdin horiek alde batera utzita ere osasuna ezberdina da gizon 
eta emakumezkoengan. Izan ere, ezberdintasunak ematen dira osasun on batez gozatzeko aukeretan, rolek eta 
inguruneek horretara bultzatzen baitute eta sexuaren arabera banandurik baitira gizartean eraikitzen ditugun prakti-
ka, ikur, errepresentazio, arau eta balioak, emakumezkoak menpekotasun posizio batera lerratzen dituztelarik, gizo-
nezkoak ez bezala. Osasun arloko genero desberdintasun hauek landu dituzten ikerketak nahiko bat datoz esatean 
emakumeek, or har, bizi-itxaropen handiago dutela alabaina osasun okerragoa. Paradoxa dirudi horrek, baina badu 
bere azalpena, eta zerikusia du gizon eta emakumeenganako osasunean generoaren eraikuntza sozialak duen eragin 
ezberdinarekin.

Alde batetik, izan ere, nagusi den rol maskulinoa indar eta adore erakustaldian oinarritzen da, mina, ahuldadea eta 
urrakortasuna baztertzen dituelarik; oro har, zainketari, errespetuari, jokabide zuhurrei edo sentiberatasunari lotutako 
“feminitate” estereotipo guztiak baztertzen ditu. Osasun arloan, ezaugarri horiek heriotza goiztiarrean munta handiko 
inpaktua duten arriskuetara bultza izan dituzte gizonak, hala nola trafiko istripuetara, bere buruaz beste egitera edo 
norbait erailtzera, lan istripuetara eta bizi-itxaropen laburragoa izateko eragin zuzena duten bizi-ohituretara –alkohol 
kontsumora eta erretzera, kasu. Nagusi den rol maskulino horrek, halaber, gizonezkoei bere burua gutxiago zaintzea 
ekarri die, prebentzio-praktika gutxiago izan dute eta behar izan dutenetan gutxiago jo izan dute osasun profesiona-
lengana. Emakumezkoak urte gehiagoz bizi direla eztabaidaezina bada ere, egia da baita azken urteetan genero harre-
manetan eta gizon eta emakumeen artean desberdintasunak ezartzen dituzten egituretan gertatzen ari diren aldaketek 
murrizten ari direla bi sexuen artean bizi-itxaropen kontuan den arrakala (2).

Beste alde batetik, emakumezkoek osasun okerragoa dutela erakusten dute ikerketek modu sistematikoan; gizonen 
aldean balorazio eskasagoa dute euren osasunaz, gaixotasun kronikoen zama handiagoa dute eta osasun mental oke-
rragoa ageri dute. Ildo horretan, horren azalpena ulertzeko botere mailan gizarte patriarkaletan gizon eta emaku-
meen artean ematen den egoera hierarkizatuak bereizkeria eta berdintasunik eza pairatzera daramatza bizitzan zehar 
euren bizi- eta lan-baldintzetan, kalterako eragiten dietelarik euren ongizate fisiko eta mentalean. Hala, lan munduan 
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egiten zaien genero bereizketa, etxeko lanetan eta zaintzan duten zama handiagoak, gizarte bazterkeria jasateko 
duten arrisku handiagoak eta erabaki-guneetan duten presentzia murritzagoak (3) estres maila handiagoa dakarkie 
emakumezkoei, eta euren osasuna babestuko duten baliabide gutxiagorako aukerara (4). Horren haritik, agerian gera-
tu da, esaterako, emakume eta gizonei usadioz eman izan zaizkien rolak eta, bereziki, rol horiek betetzen eman beha-
rreko denboran diren aldeak –emakumeek zainketa lanei eskaini behar dizkietenak, batik bat– aldagai garrantzitsuak 
direla osasun mentalaren kontuan jazotzen den genero desberdintasunean (5).

Emakumeak, halaber, indarkeria fisiko, sinboliko edo sexual gehiago pairatzen dute, eta faktore horrek ere buruko 
nahasmendu gehiago eragin die (6).

Bestetik, generoaren eta osasunaren gaineko ikerketak agerian utzi du beste kontu bat ere, alegia: zientzia medi-
koaren androzentrismoa, eta osasun lanbideetan ere den genero desberdintasuna. Osasun arretako genero 
arrailtzea deitu izan zaio horri. “Genero-alderdia” terminoak berak ere mugak ageri dituen arren (ez dira soilik sistema 
medikoaren desbideratze edo inperfekzio hutsak, sistemaren beraren egiturazko kontu bat da, baiki) (7), ikerketa uga-
rik erakusten dute desberdintasunak ematen direla emakume eta gizonen artean mediku diagnostiko eta tratamendue-
tan, soilik ebidentzia zientifikoarekin justifikatu ezin direnak (8). Alde horiek emakumeen mesederako, kalterako edo 
ez baterako ez besterako izan badaitezke ere, –praktika medikoaren azterlan gehienak gizonezkoekin edo animalia 
arrekin egin izan dira nagusiki (9)–, genero-alderdiak aukera gehiago du emakumeen kalterako izateko, emakumeen 
gaixotzeko eta osatzeko moduen gainean den ezjakintasunezko mekanismoengatik, edo dagoen ezagutzari buruz den 
arduragabekeriagatik.

Osasun arretan genero-alderdien adibide paradigmatiko bat eratzen du emakumeen osasun mentalean burutzen 
den medikalizazioak. Ikerketa batzuen arabera, buruko gaixotasun gehiago diagnostikatzen diete emakumeei gizo-
nezkoei baino, are sintomak berdinak dituztelarik ere (10). Dokumentaturik dago, gainera, diagnostiko edo sintomato-
logia berdinekin eta antzeko kontsulta kopuruekin psikofarmako gehiago ematen zaizkiela emakumeei (11).
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