
480 ArArtekoA. 2007ko txostenA

11. BERARIAZKO ARRETA GAIxO KRONIKOEI

Gaixo kronikoek osatzen duten taldeak, hasiera batean, tratamenduetan edo 
sendagarriez bestelako zainketetan oinarritutako arreta eskatu ohi du. Hala, berariazko 
premiak dituzten pertsonekin topo egingo dugu. Gainera, bizi itxaropena handitzeak 
berekin dakar gaixo kronikoen kopurua handitzea. Hortaz, tratamendu sendagarrietan 
baino gehiago, nagusiki zainketa aringarrietan oinarritutako arretaren geroz eta eskaera 
handiagoari erantzuteko premian gara.

Era honetako egoerak eta premiak landu ditu Arartekoak hainbat txosten eta 
jarduketen bidez, buruko gaixotasun kronikoa bereziki, “Psikiatrikoak” eta “Buruko 
gaitzaren trataera ospitaletik kanpo” gaitzat dituzten txostenetan.

Hain zuzen ez bada ere, adineko pertsonentzako arreta aztertzera bideratutako 
txostenetan ere aintzat hartu dira era honetako premiak, askotan adinarekin zerikusia 
dutenak. Sozialak zein sanitarioak izan ohi diren eta zerbitzuak koordinatzea edo espa-
zio soziosanitario deiturikoa (horri buruzko txostena argitaratu du Arartekoak 2008an) 
garatzea eskatzen duten premiak.

2007. urtean lege esparru berria onartzeko eta planifikatzeko zenbait ekimen 
gauzatu dira, hizpide dugun gaian eragin zuzena dutenak. Horrela, esate baterako, 
honakoak aipa ditzakegu:

– “mendetasunaren legea” izenez ezagutzen dena onartu eta garatzea.
– Zainketa aringarrien euskal plana (2006-2009).
– Buruko gaixotasuna tratatzeko sustatutako akordio nazionalak.
– Atentzio Soziosanitarioaren 2005-2008rako Plan Estrategikoa.
– Euskal Osasun Publikoan gaixotasun kronikoen errehabilitazioa hobetzeko 

proiektua (2007-2009), 2007an Legebiltzarrari aurkeztutakoa.

Plan horietako bakoitzak eta mendetasunaren legearen aplikazio aurreikusiak 
inplikazio bereziak dituzte gaixo kronikoen egoeraren hobekuntzan. Zentzu horretan, 
urtean zehar, hainbat elkarte kezkatuta azaldu dira beren elkartekideak edo sektoreko 
bertako pertsonak konparaziozko zein egoeratan geratzen diren ikusita. Adibide gisa, 
FEDEAFESek legeak bere sektorean duen eraginari dagokionez azaldutako kezka, edo 
fibromialgia gaixotasun ezgaitzaile gisa onartzeko eskaera ditugu.

Jasotako kexei dagokienez, hiru arazo foku nabarmen ditzakegu:

– Euskal Osasun Sistemako zerbitzu zorroarekiko desadostasunak;
– Tratamenduak edo laguntza medikoa eskuratzeko arazoak;
– Berariazko baliabide jakin batzuk ez izatea.

Arazo horietako batzuk aintzat hartu dira txosten honetan bertan, osasun arloan.
Askotan, kexak edo premiak elkarteen bitartez (Epidermiolosis Bullosa Gaitzaren 

Aurkako Elkartea, ASEBI arantza bifidoaren eta hidrozefaliaren Bizkaia Elkartea, fibro-
mialgiak eta neke kronikoaren sindromeak jotako gaixoen elkartea, HIESaren aurkako 
elkarteen koordinakundea, gaixo psikikoen eta beren familiartekoen elkarteen Euskadiko 
Federazioa, FEDEAFES, etab.) iritsi ohi dira Ararteko erakundera, eta horren berri eman 
dugu aurreko txostenetan.
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Hala, adibidez, aurreko txostenetan, HIESa duten pertsonek eta GIB eramaile 
direnek kirurgia estetikoko prestazioak eskuratzeko –tratamenduen albo ondorioen-
gatik dituzten deformazioengatik–, edo sistema publikoak ugalkortasun tratamenduen 
inguruko garbiketa seminaleko teknika bere gain hartzeko egiten zituzten eskariak jaso 
ditugu. Eskaera batzuek –horiek, kasu–, azkenean, aldeko erantzuna izan zuten Osasun 
Sailaren aldetik, eta prestazioen katalogoan barneratu ziren.

Gaixotasun kroniko guztien artean, Arartekoak buruko gaixotasunari eskaini dio 
arreta handiena urte hauetan zehar; problematika orokorrari zein biztanleriaren sektore 
jakin bati (haurrak eta gazteak, preso daudenak, etab.) loturiko berariazko arazoei.

Horretarako, hainbat bide erabili dira: federatutako elkarteekiko aldizkako bilerak; 
Osasun Sailari datuak eskatzea; zerbitzu batzuetara bisitak egitea, etab.

Jarraian, FEDEAFESek Arartekoaren egoitzan eginiko azken bileran azaldutako 
arazo eta proposamen nagusien laburpena egin dugu. AGUIFESekoek izan ezik, fede-
ratutako elkarte guztien ordezkariek parte hartu zuten bilera hartan.

Funtsean, bederatzi gai landu ziren:

1. Koordinazio soziosanitarioa.
2. Ostatu hartzeko baliabideak eta tutoretzako fundazioak.
3. Derrigorrezko tratamendu anbulatorioa.
4. Espetxean dauden buruko gaixoen egoera.
5. Haur eta gazteen egoera.
6. Elkarteen finantziazio arazoak.
7. Buru osasunaren behatokia.
8. mendetasunaren Legea eta horrek taldean duen eragina.
9. Laneratzeko arazoak.

Puntu horiez gain, La Ola Hezkuntza eta Terapia Zentroari (Sondika) buruzko 
idazki bat aurkeztu zitzaigun. Hainbat jarduketa egin dira horren inguruan, eta lortutako 
emaitzaren berri emango dugu txosten honetan bertan (II. Kap., “Adingabeak” atala).

Hain sistematikoki ez bada ere, beste gai batzuei ere heldu zitzaien, Buru Osasuneko 
Plan Estrategikoaren prestaketan haren iritzia kontuan hartu ez izana edo Eusko Jaurla-
ritzako Osasun sailburuak harrera egin diezaien izan dituzten zailtasunak, esaterako.

FEDEAFESen ordezkaritza azken bileran izan zen zenbait agirirekin; horien artean, 
interesgarria denez eta landu ziren edukiekiko lotura zuzena duenez, egokia iruditu 
zaigu Eusko Legebiltzarreko Gizarte Gaietako Batzordean eginiko aurkezpenean oina-
rrizko testu gisa erabilitakoa hemen laburbiltzea. Testu honek sakon heltzen die goian 
adierazitako bederatzi gaiei, eta FEDEAFESen 2006ko azaroaren 18ko Batzarrean 
hartutako erabakiak jaso eta garatzen ditu (testu osoa Arartekoaren web orrian dago 
eskuragarri).

1. Euskal Autonomia Erkidegoan Atentzio Soziosanitarioa Garatzeko 
2005-2008rako Plan Estrategikoa

Plan soziosanitarioaren egitekoa, osasun arazo larriak edo muga funtzionalak edo-
ta gizarte bazterkeriarako arriskua direla eta, arreta sanitarioa eta soziala aldi berean, 
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 koordinatuta eta modu egonkorrean behar dituzten pertsonek behar duten arreta ematea 
da. Pertsona horien artean daude buruko gaixotasuna dutenak.

Ekintza Planak FEDEAFESen arreta bereziki zentratzen duten helburu batzuk 
jasotzen ditu. Horrela:

4. helburu berezia: “Familiari eta gizarteari babesa ematea zainketez arduratzen 
diren heinean”, honelako ekimenekin:

– 6. ekimena: zainketak egiten familiari laguntzeko programa. Boluntarioek fami-
liari eta gizarteari, zainketez arduratzen diren heinean, babesa ematea sustatzea 
du helburu. 

– 8. ekimena: zaintzaileei laguntzeko programa. Sare informalean emandako 
zainketak gehitzea eta zaintzaileen eta familiakoen karga psikologikoa murriztea 
du helburu.

8. helburu berezia: “Beharrizanen arabera arretari lehentasuna ematea, gizartearen 
bolumena eta eragina kontuan izanda. Pertsonen ikuspegia”, 15. ekimena bezalakoekin: 
Baliabideak lehenestea. Hainbat ekintza aurreikusten dira:

– Beharrezko arreta-baliabideak ezartzea.
– Estaldura helburuak eta adineko pertsonei eta gaixo mentalak dituztenei propor-

tzioz emandako baliabideak ezartzea, beharrizanen araberako banaketa baino 
gehiago.

2. Ostatu hartzeko baliabide alternatiboak eta tutoretzako fundazioak

FEDEAFESek komunitateko eta komunitatearekiko errehabilitazio psikosozial 
integraleko proiektu globalaren barruan, etxebizitza baliabideei dagokienez berariazko 
proiektu bateratua sortzeko premia azaltzen du. Eredu osoa (maila guztietan baliabide 
egokiak eta nahikoak dituena), integrala (maila horretako defizita eta premia guztiak 
estaltzen dituena), gainerako baliabideekin (errehabilitazio soziokulturalekoekin zein 
soziolaboralekoekin) integratua, jarraitua (mugarik, defizitik, etenik eta abarrik gabe), 
progresiboa (baliabide babestuenetatik edo autonomia txikienekoetatik hasi eta gutxien 
babestutakoetara edo autonomia handienekoetara, baliabide normalizatuak) eta komu-
nitarioa (komunitatean eta komunitatearekin) izan behar du. Azken helburua integrazio 
normalizatua izan behar da.

Haren ustez, bizikidetza eta etxebizitza baliabide komunitarioen programak fami-
liaren karga txikitzea eta buruko nahaste larria duten pertsonen autonomiari laguntzea 
xede duten egoitza alternatibak edo ostaturik ezaren alternatibak dira. mota eta izen 
desberdinekin (etxebizitzak, egoitza unitateak, egoitzak, ikuskatutako etxebizitzak, tu-
toretzako ostatuak, etab.) eta ikuskapen eta laguntza handiago edo txikiagoarekin, men-
detasun administratibo desberdina (osasuna, gizarte zerbitzuak, aldundiak, fundazioak, 
etab.) dute eta gaur egun ez dira inolaz ere nahikoa. 
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3. Derrigorrezko tratamendu anbulatorioari buruzko Legea

Eskizofreniaren eta buruko beste nahaste larri eta kroniko batzuen prebalentzia 
biztanleria osoaren %1etik gorakoa dela gogorarazten du agiriak. Gaur egun badira 
gaixoberritze psikotikoa izateko aukera nabarmen murrizten duten tratamendu farma-
kologiko antipsikotiko eraginkorrak. Hortaz, paziente horiek tratamendu antipsiko-
tikoarekin jarraitzea gomendatzen da, epe luzera. Hala ere, ohikoa izaten da paziente 
asko gaixotasunaz ez jabetzea eta tratamendu farmakologikoa baztertzea. Ondorioz, 
beste aldi psikotiko batzuk agertu ohi dira eta, askotan, pazientea psikiatrikoan barne-
ratu behar izaten da.

Gure herrialdean, egun, gaixo horiek ezin dira behartu derrigorrezko tratamendu 
anbulatorioa egitera. Burutik gaixo daudenen familiartekoen elkarteek urte asko egin 
dituzte arazo hau konpontzeko eskatuz. Horretarako, legea aldatu beharko litzateke.

4. Errehabilitatzeko espetxe psikiatrikoak

Gai horri dagokionez, testuak azaltzen du Zigor Kodeak buruko nahastea duten 
ustezko delitugileak tratatzeko xedapen egokiak jaso beharko lituzkeela, eta pertsona 
horiek, beren gaixotasunaren ondoriozko agindu edo aluzinazioek dakarkien erabakitzeko 
askatasunaren galera dela eta, epaituak izateko duten gaitasunaren gaiari heldu beharko 
litzaiokeela, Nazio Batuen C.L.ren 1978ko maiatzaren 13ko 663 C eta 2.076 ebazpe-
netan Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak proposatzen duen bezala.

Horregatik, burutik gaixo daudenek beren zigorra betetzeko espetxe komunak era-
bili ordez EAEn dauden espetxe psikiatrikoak erabiltzea proposatzen dute, tratamendu 
egokia bermatzeko.

Komeni da gogoraraztea buru osasuneko arazo larriak dituzten eta gure espetxeetan 
dauden pertsonen egoera Ararteko erakundeak presoei laguntzeko elkarteekin egiten 
dituen jarraipen bileretan beti azaltzen den arazoa dela. Arazo horiek preso dauden 
biztanleen zati handi bati eragiten diote eta, kasurik larrienetan, muturreko egoerak 
topa daitezke; kartzelatik ateratzeko baldintza guztiak beteta dituen baina baliabiderik 
ez duelako atera ezin den pertsona espetxean edukitzea, esaterako.

5. Haur eta gazteen egoera. Haurrentzako babesa eta prebentzioa

Federazioari poztekoa iruditzen zaio La Ola (Sondika) Hezkuntza eta Terapia Zentroa 
bezalako baliabide bat abiarazi izana, buruko osasun arazoak dituzten adingabeentzako 
baliabideak sortzeko premiari erantzuten baitio. Baina berehala nabarmentzen da era 
honetako baliabide gehiago izateko eta halako baliabideak beste lurralde historikoetara 
ere zabaltzeko ageriko premia. Horretarako, ezinbestekoa izango litzateke Osasun eta 
Hezkuntza Sailen eta foru aldundien arteko lankidetza edo akordioa.

Horrez gain, Berritzeguneetako profesionalen prestakuntzak gaixotasunak garaiz 
detektatzeko eta familiei laguntzeko duen garrantzia ere nabarmendu du.

(Hezkuntza eta terapia zentroei dagokienez, adierazi bezala, Arartekoaren jardueren 
laburpen bat egin dugu txosten honetan bertan, “Adingabeak” atalean).
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6. Finantziazio egokia

Gai honi dagokionez, elkarteek irabazteko asmorik gabe zerbitzua eman eta beren 
alde ahul eta indartsuak aztertzen dituzten erakunde gisa duten eginkizun soziala alda-
rrikatzen dute. Egindako bidearen balorazio positiboa egiten dute, baina, aldiz, “gutxie-
nekoen azpitik” funtzionatzen dutela adierazten dute, inolaz ere nahikoa ez den sistema 
eta diru-laguntzarekin. Boluntarioen balioa ere nabarmentzen dute, eta kudeaketarako 
gaitasuna eta profesionaltasuna hobetzearen alde egiten dute.

Gai horietako askori helduko diegu, laster, gizarte esku-hartzeko hirugarren sekto-
reko lan baldintzei buruzko Arartekoaren ezohizko txostenean.

7. Buru osasunaren behatokia sortzea

Euskal Autonomia Erkidegoan burutik gaixo daudenei eta haien familiei ematen 
zaien arreta aztertzeko eta talde horrentzat eta helburuak lortzeko ezarritako programen 
jarraipena egiteko organo iraunkor bat sortzea proposatzen dute.

8. Mendetasunaren Legea

Beren esanetan, buruko nahaste larria duten pertsonek mendetasun sisteman arreta 
berezia behar duen taldea osatzen dute. Pertsona horiek funtzionamendu pertsonal zein 
sozialean zailtasunak izaten dituzte eta aintzat hartzeko beharra dute, osasun arreta, 
ingurune sozialaren gaineko esku-hartzeak, familiarentzako babesa eta sektore arteko 
arreta barne hartuta. Horrez gain, bilakaera luzea eta ezgaitasuna izaten dituzte.

Horiek horrela, beharrezkotzat jotzen dute arazoaren larritasuna aztertzea eta 
buruko nahaste larria duten pertsonen zein haien familiartekoen (haiekin bizi ohi dira 
%80) premiak aintzat hartuko dituen prestazioen katalogo bat egitea proposatzen 
dute.

9. Burutik gaixo daudenak lan merkatuan sartzea

Ezgaitasunen bat duten pertsonek zailtasun handiak izaten dituzte lan merkatuan 
sartzeko. Hala, federazioak gogora ekarri ditu Arartekoak ezgaitasunen bat duten 
pertsonak laneratzeari buruz (erreserba kuotei buruz, laguntzarekiko enpleguari buruz, 
gizarte sentsibilizazioari buruz, etab.) eginiko txosten berezia, ateratako ondorioak eta 
eginiko proposamen batzuk.

* * * 

Orrialde hauetan jaso ditugu buruko gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen 
talde zehatz bati dagokionez azaldutako arazoak eta proposamenak. Egia da arazo 
hauetako batzuk espezifikoak eta pertsona horienak direla, baina beste batzuk beste 
gaixotasun mota batzuk dituzten beste sektore batzuek izan ditzaketenen oso antzekoak 
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dira.  Nolanahi ere, sektore horren arazo nagusien ikuspegi globala eskaintzeko balio 
izan dezakeela uste dugu, beraiek ikusten eta azaltzen dituzten eran, eta beste batzuen 
adibide gisa.

Ararteko erakundeak arreta berezia eskaini nahi dio gai honi eta, beste ekimen 
batzuen artean, 2008. urteko udan ikastaro bat emango du honen inguruan.




