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Badirudi lexikoa dugula osasun eta, oro har, espezialitateetako testugintzako
auzi nagusia; batez ere, arlo horietako hiztegi berezia nola jorratu eta finkatu. Izan
ere, aspaldi esana da ez dela Euskaltzaindiaren lana esternokleidomastoideo bezala-
ko hitzen forma eta erabilera erabakitzea:

Esternokleidomastoideo delakoa sartu ez badugu zeragatik izan da, alegia anatomi hiz-
kera bereziko hitza delako. Zientzi eta teknika alorretako hitz bereziok ez dute, gure
ustez, erabateko hiztegi batean zertan azaldu. Are gehiago, ez dugu uste Euskaltzaindiak
horrelako hitzei buruz inolako erabakirik hartuko behar lukeenik. Delako alorrean dihar-
dutenen arteko arazoa da hori, ez beste inorena. (Sarasola 1984)

Gerora ere, hainbatek esan ohi du espezialitate arloko testu eta lexiko arazoak
erabakitzea espezialisten esku —guri dagokigunez, mediku-erizainen esku— egon
beharko lukeela1.

Ez da halakorik ikusten, ordea, eguneroko hizkuntza jardunean. Maiz dira ezta-
baidak espezialista, itzultzaile, teknikari, kazetari, testu-liburuen prestatzaile, institu-
tuetako eta unibertsitateko irakasle eta beste askoren artean. Baita erakunde bat eta
besteko espezialisten artean ere. Hortaz, nork eta nola erabaki behar ditu ehunekoen
idazkera, arlo berezietako hiztegia, ortotipografia? Are gehiago, bada galdera bat
zaila erantzuten: erabakiak hartzeko orduan, noiz ari gara espezialitatean eta noiz arlo
orokorrean? 

1. OSASUN ARLOA

Osasungintzan sortzen diren euskarazko testuez ari garenean, badirudi espezia-
lizazioko arloaz eta, hortaz, hizkera zientifiko-teknikoaz ari garela. Eta hori horrela
ote den erabakitzeak garrantzi handia du, alde batetik euskarak duen tradizioa (eredu

1 “Hizkuntzaren jabe bakarra sentitzen ez naizenez, eta, zinez, medikuntzaren kasuan laguntzaile gonbidatua soilki, argi
daukat ekimena eta hitza ez direla nireak, ez eta ni bezalakoentzat gordeak ere. Itzultzaileak, normalizazioko teknika-
riak, Unibertsitateko irakasleak, euskaltzainak, filologoak, euskaltzaleak, politikoak...” (Manjón, R. 1998.
Medikuntzako testuetako zenbait okerbide eta balizko aje. Senez aldizkaria 20. EIZIE, http://www.eizie.org/euska-
ra/argital/senez/20/aurkez.htm
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izan daitezkeen testuak) bilatzeko, eta bestetik aurrera begira suma daitezkeen hiz-
kuntz behar eta arazo berriei (komunikazio premia berriei) nola erantzun erabakitze-
ko. Izan ere, tradizio urrikoa dugu euskal hizkuntza zientzia eta teknikaren munduan
(beste garai batzuetako frantsesaren edo alemanaren eta gaurko ingelesaren aldean
behintzat) eta zail gertatzen da, etorkizunari begira corpus handiak erabiltzea —hala
jokatu ohi dugu hizkera orokorraren azterketan— haietan oinarritu, aztertu eta eraba-
kitzeko. Baina euskara estandar orokorraren (arauzko gramatika eta lexikoaren) oina-
rriak finkatuak ditugularik, beste testugintza eta lexikogintza horren azterketari gero
eta indar handiagoz heldu beharra dago.

Bestalde, azterketarako esparru aproposa dugu osasuna, arlo horixe dugulako
azken urteotan ikaragarri hedatu direnetako bat testugintza, argitalpen, zabalkunde
eta terminologia arloetan. Beste espezialitate-arlo batzuk ez bezala (haien garrantzia
ukatu gabe) osasungintzak egunero eta astero betetzen ditu orrialdeak egunkari eta
astekarietan eta hainbatetan sortzen ditu hiztegi katramilak esatari, idazle eta itzul-
tzaileen lanetan. Beste era batera esanda, arlo honetan zail gertatzen da espezialitate-
ko arloaren eta orokorraren arteko bereizketa zehatza egitea: ikerketa nahiz goi-mai-
lako jakintzaren emaitza, alde batetik, eta erreferente hartaz hiztun arruntak
irakurtzen eta idazten duena, bestetik. Gainera, gaurko egoera euskarak inoiz ezagu-
tu ez duen bezalakoa da arlo honetan. Bi dira egoera horren arrazoiak. Alde batetik
osasun arloko euskara, eta oro har zientzia eta teknikakoa, goi-mailako irakaskuntzan
eta ikerketan ari diren espezialisten tresna bilakatu izana, eta bestetik jakintza arlo
horrek azken urteetan izan duen zabalkundea.

‘Zientzia eta teknikako hizkera’ (Kocourek 1982) edo, oro har, espezialitateko
testuetako hizkera deitzen dugun hori eredu orokorraren azpisistematzat hartu behar
dugu (Gutiérrez 1998). Testu hauen ezaugarri nagusiak beste argitalpen batean azal-
duak ditugu (Ugarteburu 2000) eta testu hauek, terminologiak duen garrantzia ahaz-
tu gabe, unitate konplexutzat hartuko ditugu edo errealitate kontzeptual konplexu
baten berri ematen duten unitatetzat. Horregatik, hainbat ikuspuntu har daitezke testu
hauen azterketarako (Cabré 1983): kognitiboa, linguistikoa, pragmatikoa. Ikuspuntu
eta azterbide horiek guztiak izan beharko ditugu gogoan gure azterketan.

Izan ere, testu espezializatua espezialistak sortua den arren, egia da antzeko
testu asko sortzen direla gaur egun (ez da erraza ohiko sailkapenetan kokatzea, esate
baterako, ospitaleetan gaixoak sinatu ohi duen operatu aurreko baimen-orria, edo ana-
lisien emaitzak jasoko dituen inprimakia); badira, gainera, teknikoen antzekoak diren
testu estereotipatuak edo errutina-testuak, eta oro har ez dituzte ezaugarri berak espe-
zialitateko testuek, didaktikoek, eta zabalkundekoek (Cabré 1999). Baina testu hauen
bateratasunik eza ulertzeko, gogoan hartzea komeni da (Hoffman 1984) espezializa-
zio mailaren eta forma linguistikoaren arteko erlazioa. Osasun arloan urriak dira
zientzia teorikoan ohikoak diren abstrakzio maila handieneko testuak, baina ugari
dira beste maila guztietakoak, baita abstrakzio mailarik apalenekoak ere.

Abstrakzio maila handiko testuak ditugu ohiko biltzar eta zientzia argitalpen
espezializatuetan. Halakoetan maiz erabiltzen dira sinbolo artifizialak elementuetara-
ko eta hizkuntza orokorra erlazioetarako. Baina gero eta ugariagoak dira hizkuntza
naturala eta terminologia espezializatua (sintaxi kontrolatuarekin edo libre samarra-
rekin) darabiltzaten zientzia aplikatuko eta teknikako testuak. Eta ezin ahaztu, lehen
ez bezala, gaur egun asko direla abstrakzio maila apaleko testuak kontsumo arloan
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(zorionez, osasunaren kezka sortu eta zabaldu da gizartean). Testu horiek hizkuntza
naturala erabiltzen dute eta sintaxi librea, baina hainbat termino espezializatu erabili
ohi dituzte. Izan ere, objektuen ezagutza zientifikoa gizarteko kulturan txertatua
dagoenean sartzen da —orduan bakarrik sar daiteke— hiztegi orokorrean, hau da,
sozializatu eta ulergarri bilakatu denean.

Bestalde, egia da intsulinak edo hidrogenoak erreferente bera duela euskal iker-
tzailearentzat nahiz beste herrialde batekoarentzat —ez da hala gertatzen, aldiz,
herrialde horietako erakunde juridiko edo politikoekin (Gutiérrez 1998)—, baina ez
dirudi espezialitateko testua terminologiara muga daitekeenik. Testu horietan komu-
nikazio asmoa erabakigarria gertatzen da sortzaileentzat; ongi dakite hori testu-egile-
ek asmo horren arabera hautatzen baitira komunikazio estrategiak eta erabiliko diren
hizkuntz baliabideak (Hoffman 1984).

Azken batean, honela definitzen du Hoffmannek espezialitateko hizkera:
“A complete set of linguistic phenomena ocurring within a definitive sphere of commu-
nication and limited by specific subjects, intentions and conditions (Hoffmann 1979: 13-
-17)”

Eta ez da, hortaz, harritzekoa hizkuntza gertaera horietan gai, asmo eta egoerak
duten garrantziaren arabera jokatzea diskurtsoak eta terminologiak. Eragile horien
azterketak erakutsiko digu zergatik joko duen idazleak errazago izenondoa edo elkar-
keta erabiltzera (sukar aftosoa / afta sukarra, ‘aheria’) edo zergatik egiten duen auke-
ra lexiko bat edo beste (ugatzeko minbizia / bularreko minbizia):

“Les critères sociolinguistiques ne doivent pas être davantage négligés: là où le spécia-
liste emploiera “cancer mamaire”, il est probable que le profane parlera de “cancer du
sein”  (Maniez 2001: 66-67)”

2. OSASUN ARLOKO TESTUAK

Testu hauek sailkatzeko ardatz biak izan beharko ditugu kontuan. Alde batetik,
testuaren espezializazio maila edo, beste era batera esanda, ea testua espezialistaren-
tzat, ikaslearentzat edo irakurle arruntarentzat idatzia dagoen. Bestetik, testu horien
ezaugarriak izango ditugu gogoan, batez ere: konplexutasun kontzeptuala, diskurtso-
aren antolamendua (estereotipatua espezialista-testuetan eta sintaxi libreagokoa ohiko
komunikabideetan), terminologia… Testu hauen zailtasuna edo konplexutasunaren
arrazoi nagusiak bi dira: terminologikoa eta kontzeptuala.

Baina terminologiaz eta elementuen arteko harreman kontzeptual konplexuaz
gain, ez dago arrazoirik testu konplexua dela esateko, eta ez dirudi halako adierazpe-
nak (diskurtsoaren antolamenduak) sintaxi premia bereziak dituenik, ohiko sintaxi
baliabideetatik apartekorik, alegia. 

Zabalkunde eta, batez ere, komunikabideetako testuetan terminologia dugu
arazo nagusi. Ez horrenbeste terminoen sorrera eta erabileraren ondorioz eta bai ter-
mino horiek ordezkatzen dituzten kontzeptuak hiritar arruntari ezezagun zaizkiolako.
Maiz erabiltzen dira, arazo horri aurre egiteko, analogia, konparazioa, azalpena edo
beste baliabide batzuk (Gutiérrez 1998); baina zientzia-zabalkundean ez bezala,
komunikabideen asmo nagusia ez da zientzia gertaerak aditzera ematea, gertaera
horiek gizartean izan dezaketen eragina baizik. Horretarako, maiz erabiltzen dira sasi-
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terminoak: “bakterio hiltzailea, kolesterol txarra”… Sasi-termino horiek lasai asko
bereganatu eta erabiliko ditu irakurleak, ordezkatzen duten kontzeptua ezagutu gabe,
eta oso zailak gertatzen dira erabakitzen. Are gehiago, komunikabideen bidez zabal-
tzen dira eta finkatzen dira —euskararen kasuan, maiz itzuli edo mailegatu egiten
dira—. Hau da, ‘bakterio hiltzaile’, ‘bifidus aktibo’ eta antzeko izendapenek ez dute
testu horietan balio terminologikorik, eta bai izendatze-balio hutsa.

Hori guztia dela eta, lau kategoria nagusiko sailkapena egin daiteke testuaren
espezializazio mailaren arabera (handienetik apalenera):

(a) testu espezializatua (“Dirudienez 17p eta 18q kromosometan azaltzen diren
alelo galerak kolon eta ondesteko minbizien etiologiaren faktore garran-
tzitsuak dira”)

(b) zabalkunderako testua (“Kimioterapia-tratamenduan dauden gaixoengan
tratamenduak eragiten duen goitinahia saihesten du kalamuak duen THC
substantziak; hots, efektu antiemetikoa du”)

(c) komunikabideetako testuak (“Behi zoroen gaitzari aurre egiteko neurriak
hartuko dira Autonomia Erkidegoan”. “Orain arte ez dago zientifikoki fro-
gatuta sakelako telefonoak erabiltzea osasunerako arriskuak dakartzanik,
baina korronte zerebraletan efektu termiko eta biologikoak atzeman dira)

(d) kontsumo arloko testuak
Bestalde, osasun administrazioan sortzen diren testuak atal bat edo bestekoak

izan daitezke (prebentzio-ekimenak, sendagai berriak…) baina ugari dira arlo horre-
tan errutina-testuak (historia klinikoak…) edo estereotipoak (informaziodun baime-
na…). Eta testu horien inguruan badira osasun ohitura, higiene, prebentzio eta oina-
rrizko informazioaren berri hiritarrei emateko prestatu ohi direnak. Hau da, testu
horietan guztietan osasuna dugu gai edo erreferente, ez besterik; eta erreferentearekin
batera, terminologia edo lexiko jakin bat.

3. TERMINOLOGIA ARAZOAK: BIRSEMANTIZAZIOA

Hiztegi estandarra eta terminologia datu-baseak eratuak edo eratze bidean diren
garai honetan, arreta berezia merezi du datozen urteei begira arazo batek, espezialita-
teko terminoen eta hiztegi orokorreko hitzen artean dauden elementu lexikoen mul-
tzoak hain zuzen. Izan ere, frogatua dago (Estopa eta Valero 99) espezialistek askoz
hitz gehiago hartzen dituztela adiera berezikotzat, irakurle arruntek edo ikasleek
baino. 

“A typical presentation would include the sudden onset of a feeling of heaviness, with
noticeable swelling and…”

Adiera berezia izan dezaketen hitz horiek (feeling of heaviness…) termino edo
lexiko berezitzat hartuko ditu espezialistak, baina nekez ezagutuko du halakorik espe-
zialitateko formazioa ez duen idazle edo itzultzaileak. Gerta daiteke alde batetik, era-
biltzaile arruntak ez ezagutzea ‘higiene’ hitzak XIX. mendetik hona izan duen bila-
kaera (hau da, garbitasunari eta eredu moral eta estetikoari loturik egotetik erabat
autonomo eta diziplina zientifiko jakin baten izena osatu arte: osasuna mantentzeaz
eta eritasunaren prebentzioaz ardura hartzen duen medikuntzaren atala)2. 

EUSKALGINTZA XXI. MENDEARI BURUZ. Euskaltzaindiaren nazioarteko XV. Biltzarra
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bide patrimoniala: espainol hutsezko ‘alta’ edo komunikabideetan arazorik gabe erabiltzen den ‘senda-agiria’)
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Hortaz, birsemantizatu edo adiera berezia hartu duten hitzak ditugu osasun tes-
tuetan arazo nagusietako bat. Euskal itzultzaileen elkartearen (EIZIE) Interneten
bidezko eztabaida taldeko galdera-erantzunak aztertzea aski dugu horretaz konturat-
zeko3. 1999-2000 aldian talde horretan eztabaidatu diren termino eta gaien artean 54
izan dira osasun arlokoak (accidentado, adimena, afterloader, alteración, burnout,
busca, coxofemoral, implante, malnutrición, manipulador de alimentos, nutricionista,
prión, tanatorio, terminal…)

(a) hitz arruntak: 27, birsemantizazioa edo adiera berezia dutenak (alteración,
antecedente, eficacia/eficiencia…)

(b) hiztegi orokorreko hitzak: 10, hiztegietan Med. Anat. edo beste markaren bat
dutenak (enurético, forense, implante…)

(c) espezialitateko terminologia: 13, hiztegi orokorrean jaso gabeak (afterloa-
der, cell culture, nutricionista…)

(d) beste hitz edo gai batzuk: 4

Eta oso zail gertatzen da, bestalde, inguruko erdaretan ere finkatu gabe dauden
hitz mailegatuak euskaraz ordain bakar finko batekin ematea. Besteak beste, ingu-
ruaren arabera balio bat edo beste izan dezaketelako (reacción adversa, indeseable,
contraria, secundaria…) edo inguruko erdaretan ere finkatu gabe daudelako: detec-
ción selectiva, cribado, tamizaje, pesquisaje, muestreo, detección inicial, escruti-
nio…(screening)

Gainera, hitz haiek ez dira denak espezializazio maila berekoak eta batzuk bes-
teak baino lexikalizatuagoak dira.

(a) arruntenetan (brote, ataque, jugo…) erraz jo izan da erdaratiko mailegu
zuzenera baina ez dirudi hori denik biderik egokiena. Izan ere, hizkuntza bakoitzak
bere ohiko baliabideak erabiliz eman ohi ditu kontzeptu hauek. Garrantzi handikoa
litzateke hitz hauen adierak jaso, erabaki eta arautzea. Hori dela eta, hitz berriak sor-
tzea bezain erabakigarria gertatzen da Hiztegi Batuan hitz horiek adiera edo azpisa-
rrera modura hartzea (agerraldi, disko, urin…).

Agerraldi: … 2. (adiera) gripe-agerraldia

(b) espezializazio maila handiagokoak (ataque, crisis, alteración, anomalía,
urgencia…). Honako hauek ere hiztegi orokorrak erabaki beharko lituzke, hiztun guz-
tiek erabiliko dituzten hitzak baitira. Baina on litzateke hitz hauen azterketa egiteko
orduan espezialisten, terminologoen eta osasun administrazioko ordezkarien iritzia
jasotzea.

(c) hitzik espezializatuenak ditugu ohiko erabileratik aldentzen direnak (enfer-
medad aguda/ crónica; eficacia/eficiencia…) nahiz eta lexiko orokorrekoak izan.
Horiek dira lexiko berezian jaso beharrekoak.

Baina ezinbestekoa dugu hitzaren ingurua aztertzea, diskurtsoaren ezaugarriak
kontuan izatea eta alderdi pragmatikoa ere gogoan hartzea; izan ere, espezialitateko
jakingaia espezialitateko lexikoaren eta lexiko orokorraren bidez adierazten da
(Tercedor 2000) eta adierazpen horretan garrantzi handia du fraseologiak.

I. Ugarteburu: Osasun arloko testuak ete lexikoa 
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Para prevenir la caries… / Txantxarrik ez izateko…
Erdal testuetako egitura horien ordain egokiak bilatzeko ezinbesteko dugu tes-

tuaren mikroegituraren hizkuntz azterketa, alderdi semantiko eta lexikoekin batera
sintaktikoak eta pragmatikoak ere kontuan hartuta.

Maiz, fraseologiak berak adieraziko digu espezializazio maila handiko testu
bateko unitate lexiko finkatua (terminologia) dugun edo espezializazio maila apala-
goan ari garen. Eta aldi berean, askatasun handiagoa izango dugu maila apalean sin-
taxi librearekin eta hizkuntza baliabideekin jokatzeko unitate lexiko finkatuak eska-
tzen dituen adierazpen kontzeptual konplexuan baino.

Bestalde, badirudi hitza baino goragoko unitateak hartu beharko genituzkeela
unitatetzat arazo hauek aztertzeko. Hiztegiak ere sintagma mailako unitateak jaso
beharko lituzke (Gross, Mathieu-Colas 2001); osasungintzako idazle edo itzultzaile-
aren arazoa maiz izan ohi da ‘resistente a la penicilina’, ‘alérgico a la penicilina’ beza-
lakoak euskaraz ematea. Baina kolokazio horien azterketak oinarrizko izen eta adi-
tzen deskribapen eta tasun lexiko-semantikoen azterketa eskatzen du lehenik.

4. TERMINOLOGIA ARAZOAK: LEXIKALIZAZIOA

Espezialitatean ari denak darabilen lexikoa lau sail nagusitan bana dezake, espe-
zialitatearen (erreferente, gai eta komunikazio asmoaren) arabera (Cabré 1993).

(a) Hizkuntza orokorreko elementu lexikoak, Hiztegi Batuak (estandarrak) jaso-
ko dituenak, alegia.

(b) Tarteko elementu lexikoak. Hauek ere hiztegi estandarrak jaso beharko lituz-
keenak. Hauen artean ditugu osasun arloan lehen aipatu ditugun unitate lexi-
ko birsemantizatuak, espezialitatean adiera berezia hartzen dutenak.

(c) Espezialitateko hizkeraren lexiko berezia. Osasun arloan, mediku eta erizai-
nek (baita beste langileek ere) erabili ohi dituztenak. Unitate lexiko hauek
finko samarrak dira eta espezialista nahiz administrazio teknikariak para-
digma lexiko eta taxonomia jakin baten barruan jasotzen ditu. Loditasun,
gizentasun dugu euskarazko ohiko hitza gehiegizko pisua adierazteko, baina
patologian (operatzea erabakitzeko orduan) edo epidemiologian (gizakiak
eta giza taldeak sailkatzeko orduan) honako hauek bereizi ohi dira BMI indi-
zearen arabera: 1. Normal range (BMI 20-25), 2. Overweight (>25), 3. Mild
Obesity (27-30), 4. Moderate Obesity (30-35), 5. Severe (35-40), 6. Morbid
obesity (40-50), 7. Superobesity (50-60), 8. Super/super obesity (60-65), 9.
Triple obesity (> 65).

(d) Ultraespezialitateko hitzak. Hitz horiek nekez igaroko dira erabilera arrun-
tera. Hitz hauen erabilera eta estandarizazioa espezialista talde eta erakundeetan era-
baki ohi da.

Ikusten denez, itzulpena izan ohi da neologiara bultzatzen gaituena. Eta itzul-
penarekin batera zientzia eta teknikaren zabalkundea eta osasun zerbitzuak hiritar
guztiengana hurbildu izana. Gertaera eta berrikuntza hauek ez dira euskararenak soi-
lik. Gure inguruko erdaretan euskaran baino tradizio aberatsagoa badute ere, lexiko-
grafia lanak edo asmo didaktikoa zutenak (higiene liburuak edo ikasleentzako libu-
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ruak) izan dira nagusi XX. mendera arte. Baina XXI. mendeari begira erabat aldatu
da egoera: Internetek eta komunikaziorako nahiz testu-ediziorako erraztasunek alda-
keta handia ekarri dute, baita alfabetatze eta kultura maila handia gizarte osora zabal-
du izanak ere. Hortaz, ezinbestekoa dirudi espezialitatekoak diren edo arlo horreta-
koak izatetik hurbil dauden hainbat testu (administraziokoak, irakaskuntzakoak,
aldizkarietakoak) aztertzea eta haietan erabili ohi den lexikoa finkatzen saiatzea. Lan
horretan maiztasun handikoak dira paradigma lexiko eta kontzeptualetako unitate
diren izendapenak: eritasunen izenak, proba diagnostikoak, aseguru-erakundeetako
kontzeptuak, ebakuntza-teknikak…

Baina ez dirudi kontzeptu eta aurkikuntza berriak izendatzeko (eritasun edo
tresna izenak, adibidez) erabiltzen diren nazioarteko hitzak “asmatzen” ibili behar
dugunik (izen kategoriakoak direnean bereziki): prioia, klonazioa… 

Abere ala jende, oro kotsa ditzazken gaitz galgarriari euskarazko izen baten emaitea nahi
lukete zonbaitek. Hortarako, hitz berri baten moldatzera lagozke gogotik. Guri lan alfe-
rra litzaiguke, osoki alferra. Ez bakarrik Frantzian, baina oraino munduko bertze eskual-
de guzietan izen bera —edo bertsua— du apaldiskoan gaitz horrek: tuberculose. Bertze
guziek bezala zendako ez ginuke behar deitu guk? (Etxepare 1985: 125)

Hala gertatzen da behintzat nazioartean forma estandarra duten hitzekin. Egia
da bereizi beharra dugula espezialitateko testua (espezialistak, hots arauzko ikas-
kuntza burutu duen mediku edo erizainak sortua) eta osasun gaia darabilen espeziali-
zatu gabeko testua (kazetaritzakoak: Etxeparerenak esate baterako), nahiz eta bietan
erreferentea osasun gaia den. Baina badira terminologia arazoak bietan erantzun
beharrekoak.

Arazo nagusiena izendapena eta nomenklatura biltzen direnean gertatzen da.
Izan ere, eritasunen izenak adibidetzat harturik, badirudi espezializazio mailan (bes-
tela gertatzen da lagunartean edo erabilera arruntean, baina gogora dezagun bi arlo
horien arteko muga gero eta zailagoa dela zehazten, zientziaren zabalkundea eta hiri-
tar arrunten formazioa direla eta) eritasun bakoitza ongi bereizi eta izendatu beharra
dugula. Horrela, besteak beste, nazioarteko estatistika ikerketak eta epidemiologia
ekimenak errazago bidera daitezke. Ez dago, gaur egun, antzeko klinika eta itxura
izan arren jatorri etiologiko desberdina duten eta, agian, tratamendua ere desberdina
behar duten eritasunak nahasterik, nahiz eta herriak izen bera erabili inguru batean eta
bestean bi gaitz horiek izendatzeko. Zalantzarik ez dago, zabalkundean ez dugula
halako arazo larririk. Ikus dezagun adibide modura Aranburu eta Bago doktoreen tes-
tua:

Elcorria edo charrampiña:… Elcorria azaltzen da laugarren egun inguruan lendabicico
arpegui eta lepoan eta joaten da andican gorputz guztira zabalduaz beste bi egunean
(Sarampión: … La erupción o sarpullido aparece al cuarto día, primero en la cara y el
cuello; gradualmente se extiende en dos días sobre el resto del cuerpo) (Aranburu-Bago
1899)

Hiztegi aukerak laster erakutsiko digu lan hori zabalkundekoa dela eta asmo
didaktikoa duela (bat dator asmo hori, oro har, XIX. mendean zabaldu zen higienea-
ren kontzeptuarekin). Hain zuzen ere, medikuek idatzitako hainbat artikulu argitara-
tuko dira hurrengo urteetan euskaraz epidemiologia eta higiene arazoen inguruan
(Arratibel, Artetxe, Ipolito, Zinkunegi: Itzaldiak, Euskal Esnalea). Baina formazioa
erdaraz jaso duten idazleak ditugu eta nolabait erantzun beharra dute espezialitateko
hiztegiaren aurrean. Izan ere, oraingo nahiz lehenagoko edozein medikuntza-testuk
adieraziko digu elgorriaren (azaleko gorritasuna edo exantema sorrarazten duen gai-
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tzetako bat, alegia) diagnostikoa egiteko orduan beste hainbat gaitz gogoan hartu eta
haietatik bereizi beharra dagoela: errubeola, eskarlata, sendagaien ondorengo exante-
mak, alergia-gaitzak, bat-bateko exantema, mononukleosi kutsagarria, eta adenobi-
rus, echobirus nahiz beste birus batzuek eragindako infekzioak.

Galtza bete lan du arlo horretan lexikografoak. Hain zuzen ere arazoa saihestu
egiten dute maiz Bago eta Aranburuk giltzurruneko gaitza idaztean (erdal testua ere
zabalkundekoa den arren, gaitzen izenak aipatu egiten dituzte: enfermedad de Bright,
hidropesías; ez, ordea, euskaraz), nahiz eta beste batzuetan zabalkunderako idazteak
testuaren birformulazioa dakarren eta, beraz, azalpenaren bidez hainbat kontzeptu eta
arazo zehazkiago deskribatzen dituzten (Arrigain 1994), eta hainbat gaitz bereizten
ere ahalegina egiten duten (nafarreri zoroa, astanafarreria). Bestalde, ez dirudi tes-
tuinguru horretan ‘sarpullido’ (elgorriak eragindako exantema, alegia) hitzaren ordai-
nik behar denik eta gaitzaren izena bera balia daiteke harako hura adierazteko (elgo-
rria azaltzen da larruazalean…). Baina, esan bezala, zailagoa dugu jokabide hori
gaitz exantematiko guztien paradigman. Hortaz, ezin ukatu neologia lana beharrezkoa
dugula hor: kontua dugu lan horri nola heldu. Beste era batera esanda, hitzek dituz-
ten edo izan ditzaketen lerratze semantikoez gain edo jatortasun etimologikoaz apar-
te, nazioartekotasuna edo paradigmak osatzeko oinarri izatea irizpide sendoak izango
dira maileguak erabakitzeko orduan.

Baina arlo honetan ere erraz konturatuko gara zaila dela espezialitateko arloa
eta orokorra bereiztea. Orain arte erabakitako hiztegi estandarrean (Euskaltzaindia
2001) 17 hitzek bakarrik jaso dute Med. marka (Medikuntza) a eta k letren artean
(angina, diuretiko, ebakuntza, epileptiko, eskizofreniko, esklerosi, eskorbuto, espas-
mo, faringitis, farmakologia, hemofilia, hemorroide, hepatitis, herpes, infekzio, koli-
ko, kongestio). Horien ondoan markarik gabe ageri dira beste asko: diabetes, pneu-
monia, sifili…Eta beste asko dira orain arte lekukotasunik edo erabilera zabalik izan
ez arren gaur egun zabalkundeko aldizkarietan (Elhuyar, www.zientzia.net…) ez ezik
komunikabide arruntetan ere egunero erabiltzen direnak (Euskaldunon Egunkaria,
Zabalik, Argia, EITB…)

Hiztegi bakoitzak bere aukera egiten du halako sarrerak hartzeko orduan, erabi-
li den metodologiaren, bezeroaren eskakizunaren, hitz kopuru osoaren eta beste hain-
bat eragileren arabera. I. Sarasolaren Euskal Hiztegiak (Sarasola 1997) 84 hitz jasot-
zen ditu Send. markarekin. Espainiako Akademiak 2.548 jasotzen ditu (Medikuntza:
Anat., Med. …), baina ingurumen zientziak (Biol) ere kontuan harturik 5.013 hitz dira
Bizitza Zientzien atalekoak. Frantses Akademiak, berriz, 1.034 hitz. Eta, bide horre-
tatik, Elhuyar hiztegi elebidunak 3.200 hitzetik gora jasotzen ditu atal honetakoak.

Espezialitateko lexikoarekin bezala, badirudi ez dela beti berdin jokatzen espa-
rru teknikoan garrantzia duten beste hainbat arazoren inguruan ere, nolabait arautu
beharko liratekeenak: kultur tema edo osagaien transkripziorako arau orokorrak, mai-
leguen transkripziorako arau orokorrak, sigla eta akronimoen transkripzioa eta erabi-
lera (akronimo eta eponimoen artean izen arrunten erabilera dutenen paradigmak
zehaztea), sinbolo, formula eta nomenklaturak (nazioarteko erabilera estandarraren
arabera).

Eta horiekin batera, sintaxia eta lexikoaren arteko aditzen erregimena bezalako
arazoak. 

Idia edo behia hestulaz attacatua denean cer eguin behar den. Idia marfondiz attacatua
denean eta guciz hestulla handia duella, hartuco duçue aphurbat hissopa eta hura hiraquit
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pinterdibat huretan guero iraci duçuenian edanaraz hur hura idiari. (Dassança, M.
Laborarien abissua, 1692)

Agindu testu modura antolatu den testu horretan ikus daiteke hizkuntza oroko-
rreko ohiko sintaxi eta diskurtsoaren antolamendutik urrundu gabe ere lexikoa ger-
tatzen dela arazo nagusia: hestulaz, marfondiz attacatua.

5. ONDORIOAK

Ondorioak. Bada aldea osasun arloko tradiziozko testuen eta gaurko testuen
artean, baina alde hori zertan den kontuan izan beharra dago. Alde batetik, hizkun-
tzaren erabilerarekin batera gertatu den aldaketa, bereziki sintaxiari dagokiona (hiz-
kuntz gaitasunak eta itzulpenaren morrontzak neurri batean azal dezaketena), eta bes-
tetik lexikoari dagokiona (espezializaziokoari baino gehiago orokorrari). Eta aldaketa
horietan bada ahaztu ezin dugun beste eragile bat: hizkuntz premia berriei erantzun
beharra. Behar horiei taxuz erantzuten zaien neurrian lortuko da osasungintzan eus-
kara eredu aldi berean adierazkorra eta eraginkorra. Eta horrekin batera biologiako
nomenklaturetan egiten den antzera, klinikan ere (gaixotasunen izenetan adibidez)
nazioarteko estandarrei begira jokatu beharko da neurri batean.

Osasun arloa espezialitateko arloa bada ere, era askotako komunikazioa bide-
ratzen da arlo horretako hiztun eta partaideen artean (mediku eta gaixoaren artean,
administrazioaren eta hiritarraren artean, ikertzaileen artean…) eta arloko euskararen
azterketak egoera konplexu hori kontuan hartu beharra du testuak nahiz lexikoa lan-
tzeko eta erabakitzeko orduan.

Espezialitateko hizkeraz ari garenean idatziaz ari gara nagusiki, eta neurri handi
batean terminologiaz. Baina espezializazio mailak bereizi behar ditugu alde batetik
(ikerketako testua, zabalkundekoa…) eta esparruak bestetik (zerbitzu publikoak,
kazetaritza…) lexiko aukerak egiteko orduan hartzaileak ongi gogoan hartzeko.
Arreta berezia merezi du alde horretatik erdi mailako irakaskuntza formaleko testu-
gintzak (batxilerra eta lanbide heziketa)

Arlo horretako hizkuntza araua ezartzen ahalegina egitea komeni da.
Horretarako Euskaltzaindiak hizkuntza orokorrerako ezarriez gain, estandarizazioa
bilatuko duten ortotipografia, estilo eta terminologiarako oinarrizko eta gutxieneko
arauak ezartzea komeni da. On litzateke, idazle, itzultzaile eta erabiltzaileek onartu-
riko erakunde edo talderen batek ardura hori hartzea eta erakunde horrek beste hiz-
kuntza erakundeekin harreman estua izatea.

Lan horretan arreta berezia jartzea komeni da aldaketa semantikoa edo birse-
mantizazioa jasan duten hitzei eta hiztegi estandarrean, ahal den neurrian, adiera,
azpiadiera edo adibide modura jaso. Horrekin batera, aditzen erregimena eta erabile-
ra esparru berezietako salbuespenak markatzea komeniko litzateke.

Arreta berezia jartzea komeni da lexikografia lanetan kolokazio eta adiera uni-
tate konplexuei. Nahiz eta mailegu hartu berriak maiz aldi batekoak edo komunika-
zio esparru oso murritzetakoak izan ohi diren, badira batzuk (eritasun berri batzuk,
adibidez, munduan zabaldu eta agerpen handia eta gizarte eragin handia dutenak)
behin-behinean behintzat erabaki eta arautu beharrekoak.

Hiztegi estandarrak esparru teknikotik jaso behar dituen hitzen kopurua eta
haiek jasotzeko irizpide nagusiak eztabaidatu eta erabakitzea komeni da. Horrekin
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batera, terminologia datu-baseetan lexikalizatzeko eta hiztegi espezializatura edo hiz-
tegi orokorrera (baita estandarrera ere) iragan daitezkeen elementu lexikoak aztertu
eta bereizi beharko lirateke.
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