
 
       

 

 

Odola, Izerdi eta Esperanza  
 
 
Estimados kideak: 
 
hau uneetan, agintzen duen lekua egonezina eta etorkizunagatik kezka, beti 
Winston Churchillen esaldi famatua gogoratzen du.  
 
Dudarik gabe, epe motzera, ASEICA-k SARS-COV-2 efektuak haragi beran sufritzen 
ari diren haiek guztiekin solidarizatu behar du pazienteak edo zuzeneko ahaideak. 
Zorionez, itxurazkoak egiten diren egun hauetan hutsen gogoz bestera, optimista 
izatea haren sendatzeari buruz uzten duen estaldura sozial bat dugu eta sanitarioa 
nahiko sendoa. Erronka, jakina, da saihestu sistemak kolapsa dezala, garrantzi 
dezente duen portaerako arauen inplementazioan eta beharrezkoak diren 
barreiadura birus honen saihesteko diziplina sozialean pertseberatu errepika 
dezagun.  
 
Hau egoera bat da ere “izerdia” ustekabeko larrialdi sozial honekin borrokatu behar 
duen herrialdearen pertsonal abegitsu guztiarentzat. Hemen, oroipen berezi bat 
dedikatzea gure onkologo kide guztiei atsegin izango lidake, egun hauetan, eta 
nahasita daude nola nahasiak arazo honekin borrokatzea haren zerbitzuetan, galera 
kudeatzea pertsonalez infekzioetatik nola, motetako pazienteen minbiziarekin 
batez ere minberak infekzioa saihestea SARS-COV-2 eta nola tratatzea nola jadanik 
infektatu dute. Lan hau, esku beratik dakit, ere nahasten du diseinua berri 
politikoez ospitalez kanpoko monitorizazioaren pazienteen post-tratamiento 
berraztertze eta nola borrokatzea onarpen berrien intrahospitalaria 
kudeaketarekin logísticamente. Haiek guztiei, gogoa eta, batez ere, kanoiko oinari 
egoteagatik graziak!  
 
Ere lana onartzea atsegin izango lidake garen “ oinarrizkoak ” eta, orain, izatea 
sufridorrak etxean ukitzen digu. Etxean egon gaitezen akzioan ez gaitezela egon ez 
esan nahi duen. Twitterren gu asko jarduera jarraitu ahal dugu kudeatu 
telemáticamente ikerketako haren taldeak, idaztean proiektuak eta zientzialari 
artikuluak eta forma argiko publikoa informatzean eta zeintzuk zehazten du 
gaixotasun honen zimenduak dira. Azpimarratzea goresgarria zientzialari askoren 
esfortzua eta ikerketa zentroak atsegin izango lidake ere antolamenduan gure 
sistema nazionalaren osasuneko hornikuntza eta beharrezko erreaktiboentzat 
diagnostiko probetako egitearentzat hasteko hauek presako formaren behar izan 
daitezen. Eta ere haiek eta haiek, orain, jarraitzen dute laguntza-taldearen ikerketa 
zentroetan funtzionamendua taldeetako aseguratzeko eta zerbitzuetako gehiago 
esentzialak.  
 



 
       

 

Utz nazazue, hala ere, gutun hau amaitzeak Churchillen esaldi famatua aldatzean 
(zain nago barka ezan). Sinesten dut malkoen denbora ez den baizik itxaropeneko. 
Hau aterako gara, zailtasuna edo txiki nagusiarekin, baina aterako gara. Eta, 
garrantzitsua areago duen, nos krisi hau ahazten ari ziren gauzak berraurkitu uzten 
ari da eta azken hamar urte hauetan desegitea saiatzean. Alde bat, argi dago 
osasuneko sistema publiko bat gabe eta gizarte-ongizatearen krisi hau askoz ere 
okerrago izango litzatekeen honenbeste bizitzetako kostuan inpaktu sozialean. 
Bestalde, azkenik ikusten ari da, forma praktikoan eta larrialdiko zoritxarrez, 
sektore sendo teknologiko eta zientifiko bat izatea erronkak aurre emateko den 
sufritzen ari garen garrantzitsua. Zoritxarrez, ia beti, gobernuak eta bakarra 
sozietateak Santa Bárbaratik erabakitzen du trumoia jotzen duenean. Gure lana 
izango da, eta dudarik gabe ASEICA-ren, trumoi hori oihartzunak zerbitza daitezen, 
azkenik, ezetz dinamikoa aldatzea eta utzikeriaren I+d+i gure herrialdearen 
sistemak azken urte hauetan zehar sufritu duen. Zientzialariak: ez luxua gara 
hemen gaude laguntzeko eta, batez ere, bide berriak sendatzeko eta betiko 
gaixotasunen pazienteak diagnostikatzea garatzeko, eta oraindik ez dakigun 
etortzera joan izan daitezen berrien.  
 
Besarkada Bata guztiei eta guztiak !  
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