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11. BERARIAZKO ARRETA GAIXO KRONIKOEI

                                       

Gaixotasun kronikoak luzeak izaten dira, eta, oro har, oso mantso egiten da aurrera. Horien 
artean, Osasunaren Mundu Erakundeak bihotzeko gaixotasunak, bihotzekoak, minbizia, 
 arnas gaixotasunak eta diabetesa hartzen ditu munduko heriotza-kausa nagusi gisa.

Hala ere, gaixotasun kronikoek erasandako pertsonei arreta berezia ematea da sail hone-
tako helburu nagusia; izan ere, zaurgarriago edo baztertuago daude, bai gabeziak daudelako 
gaur egun ematen den arretaren kalitatean eta bai gizartean duten estigmagatik.

Oro har, zentzu hertsian esanda sendatzaileak diren tratamendu edo zaintzetan ez bes-
telakoetan oinarritutako arreta eskatzen dute, batez ere, talde horiek, eta gehiago erre-
paratzen diete bizi-kalitatea bermatuko dieten ikuspegi soziosanitarioari, beregaintasuna, 
zainketa, narriaduraren prebentzioa eta tratu eta aukera berdintasuna sustatzearen bidez. 
Azken batean, eskubideak dituzten herritar titular gisa hartzea.

A) Buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonak

Talde honetan, bereziki aipatu behar dira burutik gaixo daudenak; gaixo horien egoera hainbat 
txosten espezifi kotan aztertu izan dugu, hala nola “Psikiatrikoak” (1992) eta “Buruko gaixo-
tasunen erkidegoko arreta” (2000) txostenetan.

2008. urtean, Arartekoak batez ere arlo hauetan jardun du:

– “Buruko gaixotasunen erkidegoko arreta” ohiz kanpoko txostenaren jarraipena 
egin du, buruko gaixotasunari buruzko edo gaixotasun horrekin lotutako bi plan 
indarrean zeudela –Asistentzia Psikiatriko eta Osasun Mentaleko Plan Estrate-
gikoa (2004/2008) eta Atentzio Soziosanitarioaren Garapenerako Plan Estrategikoa 
(2005/2008)– ospitaleko eta ospitaletik kanpoko arretan zer aldaketa egin diren kon-
tuan hartuta.

– Tutoretza erakunde publiko edo pribatuen zaintzapean dauden pertsonen egoeraren 
jarraipena egin du; horien artean, hainbat talde sartu ditu, hala nola ezgaitasunen 
bat duten pertsonak, adinekoak eta burutik gaixo dauden pertsonak. Horren jarrai-
pena egin genuen jadanik 2002. urteko ohiko txostenean (ikusi 2002ko Txostena, 
1.1.9 atala).

– Beregaintasun Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasun Egoeran bizi diren Pertso-
nei Laguntzeko Legearen (aurrerantzean Mendekotasun Legea) aplikazioaren jarrai-
pena egin du, osasun mentalaren arlo espezifi koan.

– Pertsonen Osasun Mentalari eta Eskubideei buruzko Jardunaldia antolatu du, EHU-
ren XXVII. udako ikastaroen barruan.

– Osasun mentaleko taldeetan espezializatuta dauden elkarteekin harremana izan 
du, haien kezka eta eskari nagusiak biltzeko.
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a) Ohiz kanpoko txostenaren jarraipena

Buruko gaixotasunen erkidegoko arretari buruzko ohiz kanpoko txostena argitaratu zenetik, 
gogoeta ugari egin dira kontu horren gainean. Osasun administrazioaren esparruan, osasun 
mentaleko hainbat plan egin dira. Horregatik, aurten planik berrienen jarraipena egin nahi 
izan dugu, erakunde honek egindako gomendioak garatzeko hartu diren neurrietan gomen-
dio horiek zenbateraino bete diren ikusteko.

Zehazki, Asistentzia Psikiatriko eta Osasun Mentaleko Plan Estrategikoa (2004/2008) eta 
Atentzio Soziosanitarioaren Garapenerako Plan Estrategikoa (2005/2008) aztertu ditugu.

Horretarako, hainbatetan eskatu diegu informazioa Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuari 
eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari, eta, horrez gainera, osasun mentalaren esparruko 
hainbat profesionalen eta elkarteren informazioa ere bildu dugu.

Asistentzia Psikiatriko eta Osasun Mentaleko Plan Estrategikoari (2004/2008) dagokionez, 
hainbat alderdiren gaineko informazioa eskatu genuen, plan hori zenbateraino betetzen ari 
ziren jakiteko. Erantzunarekin batera, osasun mentaleko arduradunak 2008ko maiatzean 
Plan Estrategikoaren ebaluazioari buruz informatzeko Eusko Legebiltzarrean egin zuen aur-
kezpena igorri ziguten, eta informazio gehigarria ere eman ziguten; informazio hori honela 
laburbil daiteke:

• Osasun mentalaren sarea berrantolatzeari dagokionez

– Laguntza eta egoitza baliabide publiko nahiz hitzartuen lurralde banaketa, sektore 
bakoitzean: Araba, Gipuzkoa, Uribe, Ezkerraldea-Enkarterri, Bilbo eta barrualdea. 
Erantzunarekin batera, hainbat diagrama bidali zizkiguten; diagrama horietan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun mentalaren mapa agertzen da, eta ba-
naketa hau egiten da lurralde historiko bakoitzean: eguneko zerbitzuak eta jar-
duera egituratuak, egoitza zerbitzuak, eta komunitate eta laguntza zerbitzuak, 
hala sare publikoko zerbitzuak izan nola sare hitzartuko zerbitzuak izan. Oraindik 
sortzeko edo garatzeko dauden zerbitzuak eta baliabideak ere nabarmentzen dira 
mapa horretan.

– Sektore, eskualde edo eremu bakoitzeko beharrei erantzuteko neurri, ekintza eta 
baliabide berriak, bai eta onuradunak zenbat diren ere.
Erantzunean, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak adierazi du hainbat proiektu 
egin direla lurralde sektorizazioan, hautemandako beharrak oinarri gisa hartuta. 
Proiektu horiek jadanik ezarri dira Araban eta Gipuzkoan; Bizkaian, berriz, kontsul-
ta egiten eta proiektua ezartzen ari dira.

– Honako gabezia hauek betetzeko baliabideak –publikoak zein pribatu hitzartuak–:

o Eguneko laguntza duten eta gaixotasun akuturik ez duten pazienteentzako 
egoitza zerbitzua, aldi baterako egonaldikoa nahiz egonaldi mugagabekoa: 
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Erantzunean adierazi dute bi egoitza sortu direla, bat Galdamesen (Bizkaia) 
eta bestea Gipuzkoan, guztira 30 lekurekin, eta beste egoitza batzuk irekitzeko 
asmoa ere badagoela. Egoitza psikiatriko txikiak dira (15-20 leku), buruko na-
haste larria, ageriko sintomatologia apala eta mendekotasun ertain edo handia 
duten pertsonentzat. Horrekin batera, adierazi dute mendeko pertsonentzako 
etxebizitza babestuen sare bat badutela Bizkaiko eta Gipuzkoako elkarteek, 
eta neurri txikiagoan Arabakoek.

o Larrialdietarako nahiz arreta jarraitua emateko zerbitzu ibiltariak burutik gaixo 
daudenentzat, “krisietako esku-hartze” egoeretan laguntzeko eta etxez etxeko 
laguntza emateko: Emandako informazioaren arabera, Araba, Bermeo, Zamu-
dio eta Zaldibarko ospitaleek erkidegoko asertzio tratamendurako programak 
izenpetu dituzte; programa horietan, etxez etxeko laguntza eta krisietan esku 
hartzeko laguntzak sartu dira, errehabilitazio zerbitzuen eta eguneko zentroen 
barruan. Gipuzkoan ezein erakundek ez du izenpetu programa hori.

o Gizarte harremanetan jarduten duten eguneko egiturak: Haien ustez, gehiago 
dagokio arlo sozioterapeutikoari arlo sanitario terapeutikoari baino. Informatu 
dutenez, gehienak sektoreko elkarteen esku daude.

o Ospitaleez bestelako egoitza zerbitzuak, paziente akutuentzat: Adierazi dute 
ez dagoela eskaintza publikorik edo pribaturik gisa horretako pazienteentzat, 
nahiz eta jakin antzeko esperientziak badirela Erresuma Batuko, Eskandina-
viako eta Europa erdialdeko herrialdeetan.

– Egoitza zerbitzuak, segurtasun neurriak betetzeko. Ospitaleko zaintza behar du-
ten presoentzat badira espetxe unitateak ospitale orokorretan (Basurtu, Txago-
rritxu eta Donostia), eta osasun mentalaren esparruan ere ari dira segurtasun 
neurriak betetzen, Zaldibar, Bermeo eta Arabako ospitale psikiatriko publikoetan 
eta Arrasateko Aita Menni ospitale hitzartuan; hain zuzen ere, pertsona batzuk 
segurtasun neurriak betetzen ari dira ospitale horietan, delitu egintzaren bat egin 
dutelako baina egileen egozgarritasun falta onartu delako.
Nolanahi ere, bidalitako informazioaren arabera, zalantzak sortzen dira gisa ho-
netako neurriak betetzeko orduan; izan ere, osasun arloan oso gutxi dakite lege-
zigor fi gurari buruz, ez dago elkarrizketa joririk osasun eta espetxe erakundeen 
artean, eta maiz alde handia egoten da zigor neurriak irauten duen denboraren 
eta ospitaleratutako pertsonaren hobekuntza klinikoaren artean, beste pazien-
teekin batera ospitalean edukitzeak dakartzan arazoekin.
Egoera hori konpontzeko, beharrezkotzat jotzen dute EAEko ospitale psikia-
trikoetan dauden segurtasun neurriak betetzeko unitateak sortzea (kasu larriene-
tan eta arriskutsuenetan izan ezik, halakoetan Foncalent-eko espetxeko ospitale 
psikiatrikora eramaten baitira, Alacantera), eta batera fi nantzatzea Osasun eta 
Justizia sailek eta espetxe erakundeek. Hain zuzen ere, adierazi dutenez, bada 
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiari aurkeztutako proiektu bat, eta hori formali-
zatzeko ez da inolako pausorik eman.
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• Pazienteen eta erabiltzaileen gogobetetzea

– Baliabide berriak laguntza psikiatrikoaren sareko zerbitzu zorroan, 2008. urtean. 
Haur eta gazteen osasun mentalaren arloari dagokionez emandako informa-
zioaren arabera, hezkuntza zentro terapeutiko bat inauguratu dute Gasteizen eta 
Lasarten, Hezkuntza Sailarekin elkarlanean. Buruko nahaste larria duten pazien-
teentzat, lehen adierazitako egoitzak inauguratu dira, Galdamesen (Bizkaia) eta 
Donostian. Egoitza horiek Osasun Sailak eta foru aldundiek fi nantzatu dituzte. 
Horrez gain, osasun mentaleko hainbat ospitale eta zentro egokitzeko lanak egin 
dira.

– EAEn hiru lurralde historikoetarako zerbitzu zorro homogeneo bat jartzeko neu-
rriak.
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak bere erantzunean adierazi du psikiatria sa-
reko baliabideen zorroak hiru lurraldeetan prestazio berberak izan arren desber-
dintasun handiak daudela aldundiek eta Osasun Sailak elkarrekin fi nantzatutako 
sare hitzartuan, eta Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluari dagokiola homo-
geneizatzea.

– Teknika diagnostiko eta terapeutiko berriak txertatu dira osasun mentalaren zer-
bitzu zorroan.
Hain zuzen ere, hainbat proiektu badira 2008-2009ko kudeaketa planean jasoak, 
nahiz eta oraindik onartzeko dauden; proiektu horien bidez, nortasun nahastea 
dutenak tratatzeko unitatea, patologia dualerako unitatea eta psikosia goiz de-
tektatzeko programen ebaluazioa txertatuko dira.

– Osasun eta gizarte aldetik baztertuta geratzeko arrisku handia duten taldeak de-
tektatzeko eta kopurua zehazteko neurriak (besteak beste, nahaste larriak dituz-
ten pertsonak, mendekotasun egoeran dauden adinekoak, askotariko arazoak 
dituzten pertsonak, esate baterako patologia duala dutenak, portaera nahastea 
dutenak, bereziki haurrak eta nerabeak...).

Gizarte bazterketaren munduko gizarte erakundeekin elkarlanean jarduteaz gain 
eta aldundietako Gizarte Ekintza sailekin zahartzearekin zerikusia duten politikak 
sustatzeko jarduerak aurrera eramateaz gain (adinekoak gero eta baztertuago 
dagoen talde gisa hartzen baitira), erakundeen arteko batzorde batean parte 
hartzen du osasun mentaleko Euskal Kontseilu aholkulariak, erkidegoko esku-
hartzeak ezartzeko bazterketa arrisku handiko arloetan, buruko nahaste eta men-
detasunen gainean jarduteko asmoz. Sortu zenetik, 2008ko martxotik, mende-
tasunei buruzko txosten bat egiten ari da Osasun mentaleko Euskal Kontseilu 
aholkularia, talde horietan mendetasunak detektatzeko eta mendetasun horiei 
aurrea hartzeko nola jardun ezartzeko; txosten hori amaitzeko dago oraindik.

– Senitartekoen eta gaixoen elkarte adierazgarrienak txertatzea erabakitzeko eta 
ebaluatzeko prozesuetan.
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Osasun mentaleko senitarteko eta erabiltzaileen ordezkari batek parte hartzen 
du osasun mentaleko Euskal Kontseilu aholkularian, eta haren parte-hartzea oso 
ontzat jotzen da.

• Erkidegoko eredua garatzea eta sustatzea

– Erakundeen koordinaziorako protokoloak.
Bidalitako informazioaren arabera, koordinazio protokoloak egin dira osasun 
mentaleko sarearen eta lehen mailako arretako unitateen artean. Gainera, 
 hitzarmenak ere badira Hezkuntza Sailarekin, hezkuntza zentro terapeutikoetako 
kudeaketetarako. Alabaina, emandako erantzunaren arabera, Arreta Soziosanita-
rioko Euskal Kontseiluaren eskumena da foru aldundien, Eusko Jaurlaritzaren eta 
udalen artean bestelako koordinazio molde batzuk lantzea, Arreta Soziosanita-
rioko Plan Estrategikoa garatuta.

– Arreta aldundien tutoretzapeko adingabeei.
Protokolo bat izenpetu dute Osakidetzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, babesik 
gabe dauden adingabeei arreta psikiatrikoa emateko. Erantzunean ez da adie-
razi antzeko jardunik ba ote den Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin. Lurralde 
horietan, haurren eta gazteen osasun mentaleko sarearen bidez ematen da 
arreta.

– EAEko errehabilitazio psikosoziala.
Emandako erantzunean adierazi dute lurralde historiko bakoitzak bere eredua 
garatu duela buruko nahaste larria artatzeko; dena dela, duela bost urtetik hona, 
erkidegoko asertzio tratamendurako programak abian jartzen ari dira ospitaleak, 
eta horrek hiru lurraldeetako baliabideak nolabait bateratzea ekarri du. Erkide-
goko baliabideak eta arlo soziosanitarioko baliabideak garatzea espero du Osaki-
detzak, hala nola egoitza txikiak eta eguneko zentroak.

– Portaera arazoak dituzten droga-mendekoetan esku hartzeko eredu berriak. 
Informazioaren arabera, EAEn psikosi immuneko unitate bat dago, 14 ohere-
kin, eta arrakasta handi samarra izan duten programak garatu ditu. Erantzunean 
ez dute aipatu, ordea, esku hartzeko inolako eredu berririk, Plan Estrategikoak 
 aurreikusten zuen bezala.

Lehenago adierazi dugun bezala, jarraipena egin nahi izan diogu 2005-2008ko Atentzio So-
ziosanitarioko Plan Estrategikoaren garapenari; izan ere, plan hori garatzeko eta helburuak 
lortzeko epea amaitzear zegoen. Horretarako, informazioa eskatu genien Eusko Jaurlari-
tzako Osasun Sailari, foru aldundiei eta hiru hiriburuetako udalei, arlo horretan emandako 
pausoen berri izateko:

a. Zer baliabide soziosanitario berri sortu diren, eta zein handitu diren tamainari dago-
kionez edo leku kopuruari dagokionez.
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b. Zer lan molde eta tresna ezarri diren diziplinarteko eta koordinaziorako lan dina-
mikak ezagutzeko, eta zer deribazio eta koordinazio protokolo edo akordio egin di-
ren arlo soziosanitarioko sailen artean.

c. Zer beste gauza interesgarri egin diren planaren garapenarekin lotuta.

Arreta soziosanitarioko koordinazio autonomikoak honako hau jakinarazi digu, telefonoz eta 
idatziz:

Osasun arloan, behar bezala beteta ez dauden eta ikuspegi soziosanitarioaren aldetik arre-
ta behar duten sailak zein diren jakiteko egin da lan. Zehazki, Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluak sail hauek identifi katu ditu, eta Kontseiluko koordinatzaile eta idazkariari agindu 
dio lan dinamika antolatzea:

– Hitzarmen berriak sortzea, gizarte egoitzetako osasun arreta hobetzeko: sail horri 
dagokionez, adierazi du lehendik ere badirela hitzarmen batzuk baina ez direla na-
hikoak zahar etxeetan dauden adinekoen osasuna behar bezala artatzeko. Orain 
arte, emandako erantzunaren arabera, etorkizunean erakundeen artean izenpetuko 
dituzten hitzarmenetarako printzipio eta irizpide bateratuak prestatzen aritu dira. 
Bada hitzarmenaren zirriborro bat, eta aztertzen ari dira orain.

– Aldez aurreko lanak egitea etorkizunean gizarte egoitzen eremuan osasunari buruzko 
inkesta bat egiteko: emandako informazioaren arabera, osasun inkesta bat egiten 
ari dira, ikerketa beka baten babesean, eta horrek egoitzetako osasun zerbitzuen 
plangintza egiten lagunduko du.

– Gizarte egoitzetan progresiboki sartzea zaintza aringarriak: erantzunean, adierazi 
dute zaintza aringarriak txertatu nahi dituztela egoitzen eremuan bertan. Horreta-
rako, Osasun Sailak eta Osasun eta Kontsumo Ministerioak jardunaldi bat antolatu 
zuten, Zaintza Aringarrien Munduko Egunaren harira.

– Haurrentzako laguntza goiztiarraren eremua berraztertzea eta eredu homogeneo 
bat proposatzea hiru lurralde historikoetarako: adingabeentzat, eskuarki haur goiz-
tiarrentzat, edo erditze arazoen ondorioz, traumatismoen ondorioz edo tratu txarren 
ondorioz garatzeko zailtasunak dituzten dituztenentzat edo zailtasunak izateko arris-
kua dutenentzat, osasun, hezkuntza, laguntza eta bestelakoetan izan ditzaketen 
behar guztiei erantzuteko. Aurreko arloan bezala, orain arte egin den aurrerapena 
diziplinarteko batzorde bat sortzea izan da; batzorde hori hezkuntza eta osasun ar-
loetako pertsonek, aldundiek eta teknikariek osatu dute. Batzorde hori gomendioen 
proposamen bat prestatzen ari da, talde horri hobeto laguntzeko modua emango 
duen diziplinarteko talde bat eratzeko.

– Araban unitate soziosanitario bat sortzeko kudeaketak egitea: aurrerapenak 
 egiten ari dira, adierazi dutenez, administrazio eskudunen artean hitzarmen bat 
sina tzeko:
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– Kalte zerebralerako gaur egungo laguntza aztertzea eta laguntza hori hobetu 
 dezaketen ildoak aztertzea. erantzunean ez dute adierazi ildo horretan zer pauso 
zehatz emango diren.

– Paziente psikiatrikoen desinstituzionalizazioan sakontzea:
Adierazi dutenez, nabarmen egin dute aurrera Bizkaian eta Gipuzkoan.
Araban xede hori duen proiektu bat egiten ari dira.

Bestalde, Osasun Saileko arreta soziosanitariorako koordinazio autonomikoak emandako 
informazioan adierazten denez, Beregaintasun Pertsonala Sustatzeko eta Mendekotasun 
Egoeran bizi diren Pertsonei Laguntzeko Legea indarrean sartu ondotik sortu da Plan Es-
trategikoa garatzeko zailtasun nagusietako bat, bi arrazoirengatik: batetik, adierazi dutenez, 
abian zeuden eta emaitza onak ematen ari ziren zenbait prozedura gelditzea ekarri duelako 
horrek, esate baterako, Gipuzkoan esperientzia aitzindari gisa garatzen ari ziren informazio 
sistema, horren ordez Mendekotasun Legeak sortutakoa ezarri behar izan baitute; eta, bes-
tetik, Legea jadanik Legebiltzarrean izapidetzen ari zirelarik foru aldundiek ahalegin guztia 
egin dutelako lege hori aplikatzen, arlo soziosanitarioaren garapenaren kaltetan, nahiz eta 
foru aldundiei dagokien baliabide soziosanitario espezifi koak sortzea, Gizarte Zerbitzuen 
abenduaren 5eko 12/2008 Legearen arabera.

Bestalde, hiru foru aldundiek eta hiru hiriburuetako udalek gizarte arloaren inguruan eman-
dako erantzuna zabalago dago jasota erakunde honek baztertuta geratzeko arriskuan dau-
den pertsonei laguntzeko sailaren bidez “Etxerik gabe edo gizartean larri baztertuta gera-
tzeko arriskuan dauden pertsonen oinarrizko beharren erantzuna” ohiz kanpoko txostenari 
egin dion jarraipenean (ikusi Artatuak izateko lehentasuna duten taldeak, Baztertuta dauden 
pertsona); izan ere, talde horretan maiz sartzen dira buruko gaixotasunen bat edo bestelako 
gaixotasun kronikoren bat duten pertsonak, eta horiek, osasun tratamenduaz harago, asis-
tentzia erantzuna behar dute, eta, kasu askotan, egoitza erantzuna.

Atal honetan soilik aipatu nahi dugu hainbat lurraldetan –bereziki Gipuzkoan eta Araban– 
badirela ikuspegi soziosanitarioa duten baliabideak sortzeko ekimenak, hala nola diziplinar-
teko languneak sortzeko, langile espezializatuak prestatzeko prozesuak sortzeko eta abar, 
mundu sozialetik arreta espezifi koagoa eman ahal izateko burutik gaixo dauden pertsonen 
taldeari. Zalantzarik gabe, gabeziak handiak dira, baina ikusten da gizarte arloan hainbat 
pauso eman direla talde horri erantzuteko.

Jasotako informazioa laburtu eta agertu ondoren, komeni da hainbat ohar eta gogoeta 
egitea eskubideen bermearen ikuspegitik, Arartekoari dagokion esparrutik, alegia. Buruko 
gaixotasunen erkidegoko arretari buruzko ohiz kanpoko txostena (2000) egin zenetik, ikus-
ten da hainbat ahalegin egin direla osasun mentalaren sarea berrantolatzeko, gabezia han-
dienak hautemateko eta tresna egokiak martxan jartzeko, eta, horrez gain, baliabide berriak 
kudeatu eta sortzeko sistemak ere ezarri direla; sistema horiek, beste hainbat gauzaren 
artean, modua eman behar dute egonaldi luzeetarako zentroetan sartuta dauden pertsonak 
desinstituzionalizatzeko; horretarako, foru aldundiekin akordioak egin dira, behinik behin 
Bizkaian eta Gipuzkoan, eta neurriak hartu dira arreta soziosanitarioa garatzeko, hala nola 
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Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua sortu da, eta Plan Estrategikoa egin eta abian jarri 
da. Nolanahi ere, aurrez adierazitako txosten horretako gomendioei jarraiki, hainbat arlotan 
garatzeko behar handiagoa dagoela ikusi ahal izan dugu:

– Erdibideko baliabideen sarea hobetzea, hala nola eguneko zentroak, egoitzak edo 
etxebizitza babestuak eta aisiarako baliabideak (ohiz kanpoko txosteneko 5. go-
mendioa); eskari hori profesionalek berek eta erabiltzaileen eta haien senitartekoen 
elkarteek egin dute.

– Talde batzuei zuzendutako arreta eta baliabideak ugaritzea, hala nola adinekoei 
(7. gomendioa) eta adingabeei (6. gomendioa) zuzendutakoak. Horretarako, ontzat 
jotzen dira arlo soziosanitarioan osasun arreta hobetzeko kontuan hartu diren neu-
rriak. Adingabeei dagokienez, gaur egungo egoerari buruzko informazio gehiago 
eman dugu adingabeen atalean (ikusi osasun mentalarekin lotutako arazoak dituz-
ten haurren eta nerabeen atala).

– Arreta handiagoa jartzea osasun mentalaren prebentzioan eta sustapenean 
(9. gomendioa). Alde horretatik, garrantzitsua litzateke osasun zerbitzuan lankidetza 
handiagoa izateko modua egitea lehen mailako arretako sareen eta ohiko zaintzaz 
arduratzen diren senitartekoen artean; modu horretan, gizarte zerbitzuen jarduna-
rekin, errazagoa izango litzateke buruko gaixotasunari aurrea hartzea, eta, gizarte 
zerbitzuen laguntza jasotzeaz bat, mantsotu egingo litzateke osasun arloko esku-
hartzea.

– Lanaren bidez gizarteratzen laguntzen duten neurriak areagotzea (14. gomendioa); 
eskari hori egin dute profesionalek eta elkarteek ere.

– Arlo soziosanitarioa garatzeko eman diren pausoak (3. gomendioa) oso garrantzi-
tsuak dira, baina oraindik ez dira nahikoak. Aurten, Arartekoak ohiz kanpoko txos-
ten bat argitaratu du arreta soziosanitarioaren gainean. Datozen urteetan jarraipena 
egingo dio txosten horri; dena dela, hor agertzen diren gomendio batzuk kontuan 
hartuta, jadanik esan liteke beharrezkoa dela koordinazio egitura batzuk sortzea; 
egitura horiek dinamikoagoak eta eraginkorragoak behar duten izan, autonomia 
handiagoa eduki, ahalmen handiagoa izan dagokien sarean lankidetzaren kultura 
zabaltzeko eta elkarren arteko ezagutza handiagoa izateko; esan liteke, halaber, 
elkarrekin lan egiteko benetako dinamikak jarri behar direla martxan. Gizarte Zer-
bitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legea garatzearen ondorioz sortuko den baliabi-
deen mapa egiteko zain, kontu honek eragiten dien taldeen eskariei erantzunez, 
beharrezkoa da koordinazio prozesuan ez bakarrik osasun arloa eta foru aldundiak 
kontuan hartzea, baizik eta gizarte zerbitzuen eta senitartekoen eta erabiltzaileen 
elkarteen sare zabala ere kontuan hartzea, erkidegoko arretaren formulak egokiago 
garatzeko.
Bestalde, ikusi dugu oraindik ere badela nolabaiteko bereizketa osasun arloak 
emandako ikuspegi soziosanitarioaren azterketaren eta gizarte esparruan haute-
man ditugun gabezien artean; hain zuzen ere, osasun arloa, Arreta Soziosanitarioko 
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Koordinazio Autonomikoaren erantzunean ikusi dugun bezala, adinekoen taldea-
rekin aritzen da gehiago, eta gizarte arloan ikusi dugunez, udalek eta elkarteek arre-
ta handiagoa eskatzen dute arriskuan dauden beste talde batzuentzat, hala nola 
nahaste larriak dituzten pertsonentzat, askotariko arazoak dituzten pertsonentzat, 
esate baterako patologia duala dutenentzat, portaera nahastea duten pertsonen-
tzat, bereziki haurrentzat eta nerabeentzat.

Oro har, gizarte eta elkarteen arloan ikusi dute, eta halaxe eskatu ere dute, premiazkoa dela 
osasun eta gizarte arloen arteko elkarrekintza hobetzea eta horrek ondorio ekartzea osasun 
baliabideak, buruko gaixotasunen tratamendua eta osasun mentaleko profesionalen pres-
takuntza kudeatzeko jarraitzen den fi losofi a aldatzea, buruko gaixotasunen bat duten edo 
izateko arriskua duten pertsonei arreta osoagoa eman ahal izateko –gizarte arreta, osasun 
arreta eta beregaintasun pertsonala sustatzeko arreta–.

b) Tutoretza erakunde publiko eta pribatuen jarraipena

2002. urteko ohiko txostenean lehen jarraipena egin zen EAEko tutoretza fundazioen 
egoeraren inguruan, buruko gaixotasunen erkidegoko arretari buruzko ohiz kanpoko txos-
tenean tutoretza fundazioak sortzeko sustapenaren inguruan egindako gomendioa kontuan 
hartuta (ikusi Buruko gaixotasunen erkidegoko arretari buruzko ohiz kanpoko txostena, Go-
mendioak, 15. zenbakia).

Aurten, tutoretza erakunde publiko eta pribatuen jarduera fi nkatuta dagoelarik, gaur egun 
zein egoeratan dauden jakin nahi izan dugu, tutoretza emateak zer beste erronka dakartzan 
identifi katzeko asmoz, tutoretzapeko pertsonen beregaintasuna eta garapen pertsonala 
sustatzearen ikuspegitik.

Horretarako, informazioa eskatu diegu Gizarte Ongizateko hiru foru ahaldunei; gainera, bi-
lerak egin ditugu dauden tutoretza fundazioekin, eta horien gaineko informazioa ere bildu 
dugu:

• Arabako Lurralde Historikoa

Lurralde horretan, bi tutoretza fundaziok jarduten dute:

– Beroa tutoretza fundazioa – Buruko Gaixoen Tutoretza Fundazioa, Asafes elkarteari 
loturikoa (Buruko Gaixoen eta Familiakoen Arabako Elkartea).

– Usoa tutoretza fundazioa, Apdema elkarteari loturikoa (Adimen Urritasuna duten 
Pertsonen aldeko Arabako Elkartea).

Biek sinatu dituzte lankidetza hitzarmenak Arabako Foru Aldundiarekin, Beroak 2003ko 
 uztailaren 30ean eta Usoak 2008. urtean. Bi hitzarmenek ahalmen handiagoa eman diete 
tutoretza gehiago beren gain hartzeko, beren profesionalen taldeak indartzeko eta tutore-
tzapeko pertsonen beharrei erantzuteko baliabide gehiago izateko.
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• Bizkaiko Lurralde Historikoa

Lurralde horretan, erakunde publiko bat eta fundazio pribatu bat aritzen dira:

– Bizkaiko Tutoretza Erakundea (aurrerantzean BTE), Bizkaiko Foru Aldundiaren men-
dekoa.

– Futubide – Gorabide tutoretza fundazioa. Fundazio pribatu hori Gorabidek eratu 
zuen, urritasun psikikoren bat duten pertsonen aldeko Bizkaiko elkarteak. Dena 
dela, kontseilu nagusian Apnabiko (Autismoa eta beste Haur Psikosi batzuk dituz-
ten Haurren Gurasoen Bizkaiko Elkartea), Bizkaiko Aspaceko (Garun Paralitikoei 
Laguntzeko Bizkaiko Elkartea), Gorabideko eta Uribe Kostako Urritasun Psikikoen 
Aldeko Elkarteko ordezkariak daude.

Fundazio horrek lankidetza hitzarmen bat sinatu du aurten Bizkaiko Tutoretza Erakundeare-
kin, eta, horren bidez, Futubidek bere gain hartuko ditu bere lurraldean ezgaitasun psikikoa 
onartu zaien pertsona guztien tutoretzak.

• Gipuzkoako Lurralde Historikoa

Aurreko lurraldeetan bezala, bi erakunde pribatuek lankidetza hitzarmenak izenpetuak dituz-
te Gipuzkoako Foru Aldundian:

– Hurkoa fundazioa; adinekoak nahiz beste edonor babestea da fundazio horren 
 xedea, eta lankidetza hitzarmen bat du sinatua Agifesekin (Gaixo Psikikoen eta Fa-
milien Gipuzkoako Elkartea), burutik gaixo daudenak aholkatzeko, defendatzeko eta 
babesteko.

– Atzegi fundazioa; buruko urritasuna duten pertsonak babesten ditu fundazio 
 horrek.

Tutoretza erakundeek egindako eskaerari emandako erantzun zehatz eta zabaletik funtsezko-
tzat jotzen ditugun alderdiak biltzen saiatuko gara.
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1. Tutoretza fundazioen eta erakundeen datu garrantzitsuenak

Tutoretzapeko pertsonen gaur egungo kopuruari dagokionez:

TUTORETZA FUNDAZIO EDO ERAKUNDE BAKOITZAK GAUR EGUN DUEN TUTORETZA KOPURUA (2008-12-31)

Guztira hartutako 
tutoretzen kopuru 

historikoa

Guztira 
bertan behera 
gelditutakoak

Tutoretza kopurua gaur egun

18-40 41-64 65-80 ≥ 81 Guztira 
gaur egunG E G G G E G G E G G E G G E G

Beroa 1 51 42 93 29 5 2 7 25 8 33 5 10 15 1 8 9 64
Usoa 2 16 20 36 0 6 6 12 8 12 20 2 2 4 0 0 0 36
I. T. B 409 387 796 162 89 52 141 168 88 256 56 57 113 31 93 124 634
Futubide 3 48 41 89 6 11 7 18 22 23 25 5 3 8 0 0 0 51
Hurkoa 158 230 388 179 23 11 34 76 40 116 48 44 92 18 102 120 362
Atzegi 31 40 71 0 15 20 35 16 19 35 0 1 1 0 0 0 76

1  1997tik, sortu zenetik, Beroa fundazioak guztira 93 tutoretza hartu ditu bere gain; horietako 29 bertan behera 
gelditu dira (23 tutoretzapean zeuden pertsonak hil direlako, 3 pertsonaren ahalmena aldatu delako, eta 3 tutorea 
kargutik kendu dutelako).
Urtean batez beste 6-7 tutoretza hartu dituzte beren gain, 2002. urte arte; urte horretan, kopurua jaitsi egin 
zen, fi nantzaketa arazoengatik. Gaur egun, sei ezgaitasun prozedura izapidetzen ari dira; beraz, datorren urtean 
tutoretza gehiago izango dituzte.
2003. urtean, lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten Arabako Foru Aldundiarekin. Horren bidez, tutoretzapeko 
pertsona bakoitzeko diru kopuru jakin bat lortu zuten. Modu horretan, urtetik urtera beren gain hartzen dituzten 
tutoretzen kopurua handituz joan da, eta aurten, 2008. urtean, 15 tutoretza gehiago hartu dituzte beren gain.

2  Eratu zenetik, 1985. urtetik, Usoa fundazioak etorkizuneko tutoretzetarako konpromisoak hartu ditu. 1999. urtean 
guztira 11 pertsona izan zituen. Ordutik ez da konpromiso gehiagorik izan.

3  Taulan emandako datuetan, Futubidek hartutako konpromisoa txertatu da; hain zuzen ere, etorkizunean beste 
30 tutoretza hartzeko konpromisoa hartu du, gurasoek testamentuan jadanik adierazitakoak. Modu berean, 28 
ezgaitasun prozedura izapidetzen ari dira, eta horrek nabarmen ugarituko ditu datorren urtean bere gain hartuko 
dituen tutoretzak.
Azken urtean, tutoretza bakarra gelditu da bertan behera, tutoretzapeko pertsona hori hil dela eta.

Beraz, gaur egun 1.213 pertsona daude EAEn erakunde publiko edo pribatuen tutoretza-
pean. Tutoretzapean dauden horietatik gehiago dira gizonak emakumeak baino 65 urtetik 
beherakoen artean, eta adinean aurrera egin ahala, berriz, gehiago dira emakumeak, batez 
ere 65 urtetik aurrerakoetan. Oro har, ezintasun psikikoagatik tutoretzapean dauden per-
tsonak gazteagoak dira, eta talde horretan espezializatutako tutoretzapeko fundazioetan ez 
du inork tutoretza utzi lan horretan dabiltzanetik.
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Tutorea familia ez izateko arrazoiei dagokienez, bereizketa hau egin behar da:

GAUR EGUNGO TUTORETZEN JATORRIA (2008-12-31)

Senitartekorik
ez izatea

Senitarteko egokirik
ez izatea

Babesik ez izatea edo 
baztertuta geratzeko 

arriskua izatea
Besterik

Beroa 5 56 3 0
Usoa 1 12 235 3 0
I. T. B 143 38 237 19
Futubide 17 210 16 0
Hurkoa 2 107 30 70 41
Atzegi 41 30 0 0

1  Senitartekoak tutore izatea egoki ez den kasuen artean, honako hauek sartzen dira: tutorea kargutik kentzea, oso 
zaharra delako edo hila delako (5); senitartekoen artean liskarrak edo desadostasunak izatea (3); eta senitarte-
koak egokiak ez izatea.

2  Hurkoak emandako datuetan, zenbait kasu birritan kontatu dira, erakundea tutore izateko arrazoiak bi direlako.

Oro har, datuak aztertuta, hauxe ondorioztatzen da: pertsona juridikoek nagusiki tutore-
tzak beren gain hartzen dituztela ez dagoelako senitarteko egokirik ezgaitzat jotako pertso-
na hori eta haren ondasunak behar bezala babestuko dituela bermatuko duenik; Bizkaiko 
 Tutoretza Erakundeak, ordea, babesgabetasun egoera eta baztertuta geratzeko arriskua 
nagusi direlako hartzen ditu tutoretzak bere gain, herri-administrazio eskudunak ezgaitasun 
egoeran dauden pertsonak babesteko duen funtzioa betez.

Ezgaitasunaren adierazpen judizialaren kausari edo arrazoiari dagokionez, hainbat ezgai-
tasun edo patologia mota bereiz ditzakegu, tutoretza erakunde bakoitzak duen espezializa-
zioaren arabera:
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EZGAITASUNA ADIERAZTEKO KAUSA EDO ARRAZOIA (2008-13-31)

Buruko 
gaixotasuna

Ezgaitasun
fi sikoa

Ezgaitasun 
psikikoa

Endekapenezko gaix.
(dementzia, besterik)

Besterik

G E G G E G G E G G E G G E G

Beroa 1 37 27 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usoa 2 0 0 0 0 0 0 16 20 36 0 0 0 0 0 0
I. T. B 201 121 322 1 1 2 103 65 168 37 102 139 3 0 3
Futubide 3 5 4 9 0 0 0 33 29 62 0 0 0 0 0 0
Hurkoa 86 70 156 7 5 12 21 10 31 39 107 146 13 6 19
Atzegi 0 0 0 0 0 0 39 32 71 0 0 0 0 0 0

1  Burutik gaixo daudenen tutoretza ematen duen fundazioa denez, ezgaitasuna adierazteko kausak edo arrazoiak 
diagnostiko hauen araberakoak izan dira: 31k eskizofrenia dute, 10ek dementzia, 7k nahaste bipolarra, 5ek adi-
men atzerapena, 3k nortasunaren nahastea, 3k portaeraren nahastea eta 3k alkoholismoa.

2  Tutoretzapeko pertsona guztiek ezgaitasun psikiko motaren bat badute ere, kasu gehienetan ezgaitasun horrekin 
batera beste diagnostiko motaren bat izaten da: ezgaitasun psikikoa eta buruko nahastea (24), adimen ezgaita-
suna eta osasun fi sikoarekin lotutako beste zailtasun batzuk (ikusmenaren galera, mugitzeko zailtasunak…) (4). 
8 kasutan bakarrik daukate adimen ezgaitasuna beste diagnostiko gehigarririk gabe.

3  Ezgaitasuna adierazteko kausa edo arrazoia gehienetan ezgaitasun psikikoa izaten da, baina kasu batzuetan 
buruko nahaste larria ere izaten da ezgaitasun psikikoarekin batera, eta batzuetan hartzen dituzte inolako ezgai-
tasunik ez duten pertsonen tutoretzak ere, familiarekin daukaten loturarengatik.

Dauden tutoretza erakundeetatik, ezgaitasunen bat duten pertsonetan (Atzegi, Futubi-
de eta Usoa) eta burutik gaixo dauden pertsonetan (Beroa) espezializatutakoak izan ezik, 
Hurkoa fundazioak eta Bizkaiko Tutoretza Erakundeak adinekoen tutoretza ugari hartzen 
dituzte, burutik gaixo dauden pertsonen tutoretzak hartzeaz gain. Datu horiek aldatu egiten 
dira ondoz ondoko urteetan, Bizkaiko Tutoretza Erakundearekin eta Futubiderekin izenpe-
tutako hitzarmenaren ondorioz; beraz, etorkizunean ezgaitasun psikikoa duten pertsonen 
tutoretza guztiak Futubidek hartuko ditu bere gain.

Erakunde bakoitzak bere gain hartzen duen babes motari dagokionez, bereizketa hau egi-
ten da:

HARTUTAKO BABES MOTA (2008-12-31)

Tutoretza Kuradoretza Izatezko zaintza
Defendatzaile

judiziala
Ondare 

administratzailea

G E G G E G G E G G E G G E G

Beroa 23 17 40 19 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usoa 15 14 29 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. T. B 265 243 508 79 47 126 0 0 0 46 40 84 3 1 4
Futubide 35 31 66 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Hurkoa 96 113 209 10 1 11 48 55 103 11 15 26 6 7 13
Atzegi 29 36 65 1 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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Tutoretza erakundeek beren gain hartzen dituzten babes motak tutoretza eta kuradoretza 
izan ohi dira batez ere. Dena dela, horietako batzuek bestelako ordezkaritza batzuk hartzen 
dituzte beren gain, hala nola egitezko zaintzailearen fi gura, defentsa judiziala eta ondarea-
ren kautelazko administrazioa. Figura horiek guztiak etorkizunean garatzekoak dira, ezgaita-
sun egoeran dauden pertsonak babesteko moduak malgutzeko.

Bizilekuari dagokionez, modu honetara banatzen dira emandako datuak:

TUTORETZAPEKO 
PERTSONAREN BIZILEKUA

BEROA USOA ITB FUTUBIDE HURKOA ATZEGI

Bakarrik bizi da 5 3 46 9 11 6
Senitartekoekin bizi da 5 1 67 0 16 1
Zaharrentzako egoitza 14 0 241 1 211 2
Ospitale psikiatrikoa 18 1 96 0 43 6
Ezinduentzako egoitza 0 22 82 13 7 12
Etxebizitza babestua 15 1 69 0 15 29
Ostatu gainbegiratua – 6 7 5 55 11
Pentsioa 7 0 7 0 2 0
Besterik 0 1 19 35 2 4
Guztira 64 35 634 63 362 71

Datu multzo horretatik ondorioztatzen denez, tutoretzapeko pertsona asko adinekoen tzako, 
burutik gaixo daudenentzako edo ezgaitasunen bat dutenentzako egoitzetan bizi dira,  behar 
beste arreta dutela, duten beregaintasun mailaren arabera. Aldiz, oso gutxi bizi dira bakarrik, 
senitartekoekin edo pentsioetan, batere ikuskapenik gabe. Oro har, azken egoera  horiek 
ohikoagoak dira burutik gaixo daudenen artean.

Tutoretzaren eta horretarako erabil daitezkeen baliabideen kostuei dagokienez, interesga-
rria da erakunde bakoitzak gaur egun duen egoera aztertzea, eskura ditugun datuak kon-
tuan hartuta:
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TUTORETZAREN KOSTUAK ETA BALIABIDEAK BEROA1 USOA I. T. B FUTUBIDE2 HURKOA ATZEGI

Tutore karguaren gutxi gorabeherako kostua, 
batez beste (euro urtean) 4.120 – 2.937,45 7.124 1900 2.800

Zenbat tutoretzarengatik jasotzen den 
ordainsari judiziala 41 9 0 45 48 11

Ordainsarien bidez batez beste tutoretza 
kostuaren gutxi gorabeherako zer portzentaje 
ordaintzen den 9,5 % – 0 5% 15,50% 2%

Tutoretza erakundearen urteko aurrekontua 
(eurotan) 288.300 114.250 1.862.345 715.653 742.000 190.000

Igo da aurreko urtearekin alderatuta? 
(erantzun bai edo ez) Bai Bai Bai Bai Bai Bai

Aldunditik jasotako laguntza 96,10% 75% 100% 8,38% 64,5 % 86,6 %

Igo da aurreko urtearekin alderatuta? 
(erantzun bai edo ez) Bai Bai Bai Bai Bai Bai

Zenbat profesional ditu tutoretza erakundeak 6 2 21 8 17 4

Igo da aurreko urtearekin alderatuta? 
(erantzun bai edo ez) Bai Bai Bai Bai Bai Ez

Tutoretza ordezkari edo boluntario kopurua 7 2 0 43 60 –
1  41 tutoretzatan judizialki adierazitako ordainsaria urteko 77 euro eta 1.388 euro bitartekoa da. 

Funtzionamenduari dagokionez, oso ongi irizten diote tutoretza ordezkarien lanari, zaila baita boluntarioak izatea 
buruko gaixotasunen esparruan. Haien lana, batez ere, foru egoitzetan eta Arabako Ospitale Psikiatrikoko lanpos-
tu psikogeriatrikoetan dauden tutoretzapeko pertsonak artatzea da.

2  Judizialki ordaintzen diren tutoretzen kasuan, ordainsariaren batez bestekoa urteko 500 euro inguru da. 
Futubidek bere urteko sarrera gehienak tutoretza emateagatiko ondare horniduraren eta prestazioen etekinetik 
lortzen du. Dena dela, 2008ko uztailean Bizkaiko Tutoretza Erakundearekin izenpetutako hitzarmenaren ondo-
rioz, handitu egingo dira Aldunditik jasotako diru laguntza publikoak, bere gain hartutako tutoretza bakoitzeko 
200 euro kobratuko baititu hilean. Hain zuzen ere, hitzarmen hori sinatzearen ondorioz, beste tutoretza lagun-
tzaile bat kontratatu ahal izan da.

Gaur egun, tutoretza erakunde pribatu guztiek dituzte izenpetuak lankidetza hitzarmenak, 
nork bere foru aldundiarekin; beraz, denek daukate jarduera fi nantzatzeko diru publikoa 
beren urteko aurrekontuan, nahiz eta fi nantzaketa publikoarekin duten mendekotasuna oso 
desberdina izan haien artean. Hala eta guztiz ere, denek adierazi dute langile gehiago eta 
tutoretza gehiago hartu ahal izan dituztela nork bere hitzarmena sinatu eta gero, eta horrek 
tutoretzapeko pertsonei ematen zaien arreta hobetzea ekarri du.

Bestalde, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak izan ezik, judizialki ezarritako urteko ordainsaria 
daukate beren kargua betetzeagatik; dena dela, ikusi da ekarpen horrekin ordaintzen den 
tutoretza kostuaren portzentajea gutxienekoa dela kasu guztietan.

Denek dauzkate, profesionalez eta tutoretza ordezkariez gain, tutoretza erakundearen zere-
ginean nola edo hala laguntzen duten boluntarioak; boluntario horiek harreman pertsonala 
daukate tutoretzapeko pertsonarekin. Figura horri oso ongi irizten diote denek ere.
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2. Balorazio eta aldaketa nagusiak

Atal honetako informazioa iturri hauetatik hartu dugu batik bat: Bizkaiko Foru Aldundiaren 
erantzunetik, Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden tutoretza erakunde pribatuek eman-
dako informaziotik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erantzunetik eta Arabako eta Bizkaiko 
 tutoretza fundazioekin egindako bileretatik. Arabako Foru Aldundiak gure informazio eska-
riari emandako erantzunean, tutoretza fundazioek aurkez zitzaketen datuak aipatu zituen; 
dena dela, gu ordurako harremanetan jarriak geunden fundazio horiekin, eta emanak zizki-
guten beren datuak eta balorazioak.

2.a. Tutoretzapeko pertsonen ondarea administratzeari dagokionez 

Bizkaiko Foru Aldundiak bere erantzunean ondarea eguneratzeko (hala nola funtsak eta 
akzioak saltzeko, altzariak saltzeko eta mailegu eragiketak egiteko) baimen judiziala lor-
tzeko dauden zailtasunen berri eman du. Batik bat zailtasunak sortzen dira abokatua eta 
prokuradorea behar direlako borondatezko jurisdikzio espedientea izapidetzeko, eta epai-
tegiak atzeratu egiten direlako prozedura horiek izapidetzeko orduan, horrek tutoretzapeko 
pertsonari dakarkion kaltearekin; izan ere, gastua da eta bere ondarerako onuragarriak izan 
daitezkeen eragiketak gal daitezke.

Era berean, adierazi dute banketxeekin ere zailtasunak izaten dituztela, ez dutelako ezagu-
tzen ezgaitasunaren prozedura eta ez dakitelako zer diren tutoretza eta kuradoretza, edo 
mesfi datiegiak direlako eta horrek ez duelako errazten tutorearen edo kuradorearen lana. 
Bereziki, kuradoretzen kasuan gertatzen da hori; izan ere, ez dakite kuradorearen laguntza 
noraino iristen den. Hori dela eta, zenbaitetan epai argitzeak edo baimen judizialak eskatu 
behar izaten dituzte banku eragiketa jakin batzuk egiteko.

Horixe bera adierazi dute tutoretza fundazio pribatuek ere; horiek, prozedura judizialen zail-
tasunak eta atzerapenak ez ezik, tutoretzapeko pertsonekin duten harremanaren ondorioz 
izaten dituzten zailtasunak ere aipatu dituzte –ludopatia eta droga edota alkohol kontsumo 
aktiboen kasuetan, bereziki kontrolatzen zailak diren gastu ekonomikoak badira tartean–.

2.b. Zaintza pertsonalari dagokionez

Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du aldeak daudela egoitzetan, etxebizitza babestuetan 
edo ospitaleetan dauden pertsonen zaintzan; eguneroko arreta erakunde horiek ematen 
dute, nahiz eta Bizkaiko Tutoretza Erakundeak egiten duen bakarrik zein senitartekoekin 
edo pentsio nahiz aterpetxeetan bizi diren pertsonen jarraipena. Kasu horietan, Bizkaiko 
Tutoretza Erakundeak berak eman behar die laguntza pertsona horiei, bere gizarte langileen 
bidez edo laguntzaileak kontratatuta.

Hori gorabehera, tutoretzapeko pertsona asko beren etxeetan bizi dira, gaixo daudela jakin 
ere gabe; zenbaitetan, gai sorgorgarrien kontsumoari lotuta egon ohi dira halako kasuak; 
ondorioz, tutoretzapeko pertsona horiei ezin zaie behar bezala eman zaintza pertsonal eta 
medikoa.
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2.c. Nahaste psikikoa dela-eta nahi gabe ospitaleratzeari dagokionez

Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du esku hartzeko irizpide desberdinak daudela osasun 
 arloan eta gizarte arloan; hori dela eta, kasu askotan ospitaleratze arruntetarako baimen 
 judizialak lortu behar izaten dituzte lehenago, horrek tramitazioan dakarren atzerapena-
rekin.

2.d.  Lurraldean nahi gabe ospitaleratzeko dagoen edo ezar daitekeen jardute pro-

tokoloaren balorazioari dagokionez

Nahiz eta Bizkaiko Lurralde Historikoan baden protokolo bat, Bizkaiko Foru Aldundiak 
adierazi du beste ospitaleratze protokolo bat planteatzeko beharra dagoela, eta protoko-
lo horren garapenean Osakidetzak, gizarte zerbitzuek, segurtasun indar eta gorputzek, 
organo judizialek eta buruko gaixotasunen esparruan lan egiten duten erakunde eta 
elkarteek hartu behar luketela parte. Horretarako, diagnostikorik batere ez daukaten edo 
tratamendua hartzera osasun mentaleko zentrora joan nahi ez duten pertsona horiekin 
eguneroko jardueran sortzen diren zailtasunak hartu dituzte oinarri gisa. Kasu horietan ez 
dago jarduteko modu koordinaturik ez osasun arloarekin eta ez segurtasun indarrekin, 
baldin eta pertsona horren edo beste inoren bizia arriskuan badago. Lankidetzarik ez 
dagoenez, ezinbestekoa da aurretik baimen judiziala lortzea, eta horrek atzerapena eta 
arriskua dakar pertsonarentzat.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, tutoretza erakundeek adierazi dute, Donostiako epaitegi 
espezializatuko esperientzia ona alde batera utzita, protokolo bat behar dela zerbitzu sozial, 
sanitario eta judizialen arteko koordinazio eta lankidetza errazteko, neurri hori azkar hartu 
ahal izateko lurraldeko gainerako auzitegi barrutietan.

2.e.  Nahi gabeko tratamendu anbulatorioaren neurri judiziala baloratzeari dagokio-

nez (duela urte batzuetatik halaxe egiten dute Donostiako auzitegi barrutian )

Nahiz eta eztabaida dagoen neurri horren inguruan –txosten honetan aurrerago ikusiko 
dugunez, ez dute onartu erabiltzaileen elkarteek–, Bizkaiko Foru Aldundiak neurri hori ber-
me judizial guztiekin hartzearen alde egin du bere erantzunean, horren osteko ezgaitasuna 
saihesteko eta bilakaera kronikoa duen buruko gaixotasunen batek erasandako pertsonen 
osasuna, duintasuna eta bizi-kalitatea bermatzeko tresna gisa.

Neurri judizial hori bereziki balioesten dute Gipuzkoako Lurralde Historikoan jarduten duten 
tutoretza erakundeek. Hala Atzegik nola Hurkoak adierazi dute kautelazko neurri horrekin ez 
dela izango beharrezko ez den ospitaleratzerik, eta modua emango duela pertsonak bere 
ohiko ingurunean jarrai dezan, are dagokion pertsonak neurria nekez ulertu duen kasuetan 
ere. Hala ere, nabarmendu dute ahalegin eta “irudimen” handia behar duela organo judi-
zialak, eta horregatik, adierazi dute epaitegiak espezializatu egin behar duela neurri hori 
hartzeko, Donostian gertatu den bezala.



Arartekoa. 2008ko Txostena

II

632

2.f.  Nola interpretatzen den Kode Zibileko 239. artikulua, laguntza moral zein materia-

lik ez dagoela-eta edo artikulu hori garatzean neurririk hartu ez dela-eta adminis-

trazioak babesik gabe dauden pertsonen tutoretza bere gain hartzeari buruzkoa

Bizkaiko Foru Aldundiak honela dio bere erantzunean, berariaz: “Babesik gabe daudenen 
kargu legearen ministerioz egiteari buruz ari denean, uste dugu tutorearen, kuradorearen 
edo guraso-aginte luzatua edo birgaitua duenaren lege betebeharrak eta obligazioak ez 
betetzeari buruz ari dela soil-soilik; ondorioz, izan behar da ezgaitze epairen bat, eta, ja-
kina,  artikulu horren interpretaziotik kanpo geratzen dira ustez gai ez diren baina legez 
ezgaiturik ez dauden pertsonak”. Hori gorabehera, eransten du kasu horietan errekurtsoa 
jar daitekeela organo judizialean, kautelazko neurri bat eskatzeko, PZLko 762. artikuluaren 
arabera; prozedura horretan kontuan hartu ahal izango da pertsonaren ustezko babesga-
betasuna.Horretarako, baldin eta neurriak badio defendatzaile judizial bat izendatu behar 
dela, Bizkaiko Foru Erakundea eratzeko 9/2000 Foru Arauari jarraiki, haren ardura izango da 
“autoritate judizialak erabakitzen dituen funtzioak betetzea, babesik gabe dauden ustezko 
pertsona ezgaiak eta haien ondarea behin-behinean babesteko neurriei dagokienez”.

2.g.  Lurraldean gizarte larrialdietarako esku-hartze protokolo bat ezartzeko beharrari 

buruzko balorazioa, babesik gabe dauden eta gizarte edota osasun laguntza be-

har duten pertsonei dagokienez

Foru Aldundiak, aurreko atalean adierazitakoaren ildotik, beharrezkotzat jotzen du esku-
hartze protokolo bat ezartzea babesik gabe dauden pertsonentzat; nolanahi ere, PZLko 762. 
artikuluko kautelazko neurri baten bidez emandako ebazpen judizialaren arabera  babesik 
gabe daudela onartutako pertsonentzat edo aurrez ezgaitasuna onartu zaienentzat muga-
tzen du protokolo hori.

2.h.  Beste erakunde batzuekiko koordinazioari eta sar daitezkeen aldaketei dagokienez

Bizkaiko Foru Aldundiak aldaketa eta hobekuntza hauek proposatu ditu:

– 2006ko abenduaren 13ko Ezgaitasunen bat duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Nazioarteko Hitzarmena onartu zenez geroztik, beharrezkoa da ezgaitasun proze-
dura erreformatzea, ezgaitasun kontzeptua hitzarmeneko aurreikuspenen arabera 
egokitzeko. Halaber, borondatezko jurisdikzio espedienteak aldatzea proposatu du, 
bizkorrago egiteko modua emango duen baimen judiziala lortzeko.

– Ezgaituen erregistro bat sortzea; entitate eta erakundeek sarbide murriztua izango 
dute erregistro horretan, hala nola Jabetza Erregistroak, banketxeek eta notarioek, 
eta ezin kontsultatuko dituzte pertsona ezgaituak babesteko eta beste inork iruzu-
rrezko neurririk ez hartzeko ezinbesteko kontuak baizik.

– Kanpaina bat egitea, banketxeek ezgaitasunaren prozedura ezagut dezaten eta tu-
toretza eta kuradoretzaren erabileraren berri izan dezaten.
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Bestalde, tutoretza erakundeek adierazi dute beharrezkoa dela osasun zerbitzuak, gizarte 
zerbitzuak, justizia administrazioa eta tutoretza fundazioak elkarlanean aritzea. Elkarrekiko 
ezagutzan, informazioan eta jardun-esparruen errespetuan oinarritutako elkarlana. Besteak 
beste, eskari hauek egin dituzte:

– Arlo judizialari dagokionez: beharrezkotzat jotzen dute pertsona juridikoek, hala nola 
EAEn jarduten duten fundazio eta elkarteek, tutoretzaren erabileraren errealitatea 
hurbilagotik eta hobeto ezagutzea. Horretarako, tutoretza mahai bat sortzea pro-
posatu dute, Katalunian dagoenaren antzekoa; mahai horretan, tutoretza fundazio 
eta erakunde guztiak, mundu judiziala, gizarte eta elkarteen mundua bilduko dira, 
informazio lanetarako eta elkarrekin gogoeta egiteko.

Gisa horretako lankidetzarekin, ez litzateke gertatuko Araban gertatzen dena; izan 
ere, tutore gisa tutoretza fundazioetako bat izendatuta ematen dira ezgaitasun 
epaiak, aldez aurretik interesdunei berei galdetu gabe; horren ondorioz, egoera kon-
traesankorrak gertatzen dira, hau da, pertsona batzuk ezgaitzat jotzen dira, baina 
ez dute benetako tutorerik, ez dutelako onartu izendatutako fundazioa haien kargu 
egin dadin, eta horrek, noski, kaltea dakarkio pertsona ezgaituari, harik eta tutore 
egoki bat izendatzen den arte. Halako egoerarik ez da sortzen, ordea, ez Bizkaian 
eta ez Gipuzkoan, izendatutako fundazioek ezgaitze prozeduran parte hartzen baitu-
te, defendatzaile judizial gisa.

Behin eta berriz proposatutako beste kontuetako bat da adieraz dadila ezgaitasun 
gradua, bai fi skaltzaren ezgaitasun eskakizunetan eta bai sententzia judizialetan. 
Fundazioek behin eta berriz eskatu dute froga jarduera gehiago izan dadila per-
tsonaren ezgaitasun gradua zehazteko eta ebazpen orokorrak saihesteko. Zehazki, 
 oraindik sententzia askotan kentzen da automatikoki botoa emateko eskubide akti-
boa, banan-banako baloraziorik egin gabe.

Modu berean, fundazioek adierazi dute azken urteetan ezgaitasun partziala onar-
tzeko joera izan dela, fundazioak kuradore izendatuta. Izendapen horrek zailtasun 
ugari dakartza; izan ere, egiatan, kuradoreek tutorearen antzeko funtzioak bete tzen 
dituzte tutoretzapeko pertsonaren eguneroko bizimoduan –zaintzari eta arretari 
 dagokienez–; alabaina, muga praktiko asko dituzte tratamendu medikoak edo, be-
harrezkoa denean, nahi gabeko ospitaleratzeak eskatzeko, pentsio batzuk  kobratzea 
eskatzeko, hala nola seme-alabak beren kargura izateagatiko pentsioa kobratzea 
eskatzeko, non eta tutoretzapeko pertsonak ez duen %65eko elbarritasun gradua 
baino handiagoa, bai eta mendekotasun balorazioa eta zerbitzu jakin batzuk eska-
tzeko ere.

Tutoretza egitea errazagoa izan dadin, protokolo bat egitea proposatzen dute, urte-
ko kontuak emateko baldintzak bateratzeko.

Nolanahi ere, zailtasun horietako asko ezgaitasun, ospitaleratze eta tutoretza pro-
zesuak izapidetzen dituzten epaitegiak espezializatuta konponduko lirateke, edo, 
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behintzat, gaiak banatuta eta kontuok epaitegi bakarrean biltzeko modua eginda. 
Horretaz gain, espediente judizial bakarra sortzea proposatzen dute, eta espediente 
horretan batzea tutoretzari buruzko eta tutoretzapeko pertsona bakoitzaren ondoz 
ondoko ospitaleratzeei buruzko kontu pertsonal eta ondarezko guztiak.

– Osasun arloari dagokionez: adierazi dute zailtasunak dituztela buruko gaixotasuna 
eta adimen ezintasuna, bi diagnostikoak dituzten pertsonak artatzeko. Horregatik, 
osasun mentaleko profesionalak gehiago espezializatzea eskatzen dute, talde hori 
hobeto artatzeko, bai eta baliabide espezifi koak sortzea ere: ezgaitasunen bat du-
ten pertsonen osasun mentalean espezializatutako unitateak, Katalunian daude-
nen modukoak, eta talde hori artatzeko egoitza baliabideak, bereziki adinekoentzat 
(tokiz aldatu dira adimen ezgaitasuna duten eta bizitzako urte gehienak ospitale 
psikiatrikoetan eman dituzten adineko batzuk, baina kasu gehienetan zaila izan da 
baliabide egokirik topatzea) eta gazteentzat (talde horietan buruko nahastea da na-
gusi, eta baliabide egokiak falta dira).

Oro har, adierazi dute ez dagoela gune soziosanitarioko baliabide berezkorik tutore-
tzapeko pertsonaren eta haren senitartekoen beharrei behar bezala erantzuteko. 

Bestalde, adimen ezgaitasunean espezializatutako fundazioek adierazi dute oro har 
ez dela ezagutzen ezgaitasunaren mundua; hain zuzen ere, ezgaitasuna hainbat 
modutara agerrarazten da, besteak beste, ezgaituen baimen informatua lortzeko 
prozeduraren bidez, eta, hala badagokio, tutorearen edo kuradorearen esku-har-
tzearen bidez.

– Gizarte arloari dagokionez: berriz ere nabarmendu dute jendeak oro har ez dakiela 
tutoreak zer diren eta tutoretza fundazioek zer lan egiten duten.

Jasotako informazio guztitik gogoeta hauek egin ditzakegu, eskubideen bermearen 
ikuspegitik:

• Betetzat eman dezakegu buruko gaixotasunen erkidegoko arretari buruzko ohiz 
kanpoko txostenean tutoretza fundazioak susta daitezen egin genuen oharra; 
izan ere, erakunde pribatuekin izenpetutako hitzarmenen ondorioz, laguntza na-
barmena dute beren lanean, eta tutoretzapeko pertsonek, berriz, zerbitzu hobea; 
hala, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen aurreikuspe-
nei erantzun zaie, tutoretza zerbitzuak sartzen baititu bere zerbitzu katalogoan.

• Nolanahi ere, zenbait alderditan hobetu liteke ematen den arreta: legeria errefor-
matu liteke, eta ezgaitasun prozedurako izapideak eta tutoretza baliatu ahal iza-
teko modua bizkortu, gaur egungo errealitatera egokituta; ezgaitasuna adieraz-
teko arrazoiaz harago beregaintasuna eta garapen pertsonala sustatuko dituzten 
tutoretza moduak susta litezke –bizi-kalitatearen ereduaren ildoan–, eta elkarte, 
osasun eta gizarte munduek elkar ezagutzeko eta koordinatzeko mekanismoak 
sortzen jarrai liteke.
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• Burutik gaixo daudenen taldeari buruzko proposamen espezifi koetan, konpon-
tzeko dauden bi kontu azaldu dira: EAE osorako protokolo bat egitea nahi gabeko 
ospitaleratzeetarako, Bizkaiko Foru Aldundiak bere erantzunean nabarmendu-
takoaren ildotik; hain zuzen ere, familia elkarteek berek egindako eskakizunari 
erantzuten dio horrek. Bestalde, nahi gabeko tratamendu anbulatorioaren kontua 
dago; hori jadanik jaso genuen Arartekoaren 2001. eta 2002. urteetako txosten 
ohikoetan, tutoretza erakundeen eta senitartekoen elkarteen eskariari erantzu-
nez. Hau da, pazientea tratamendua egitera behartzea, modu anbulatorioan eta 
esku-hartze judizialaren bidez, ospitaleratze anbulatorioa saihesteko. Lehenago 
adierazi dugun bezala, interesgarria litzateke Gipuzkoan jarraitutako eredua beste 
epaitegi eta lurraldeetara zabaltzea.

Hurrengo txostenetan ildo horretan emandako pausoen berri emango dugu; bereziki, gure 
esparru juridikoaren barruan 2006ko abenduaren 13ko Ezgaitasuna duten Pertsonen Es-
kubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa aplikatzearen ondorioz, gogoeta egin beharko 
da elkarren artean, bai eta lege erreforma handiak egin ere, talde horren eskubideak ber-
matzeko.

c) Mendekotasun Legearen jarraipena 

2007. urteko ohiko txostenean adierazi genuen burutik gaixo dauden pertsonen elkarteak 
kezkatuta zeudela Mendekotasun Legearen aplikazioaren inguruan; izan ere, sektore horre-
tako eskariei modu integralean erantzungo zitzaiela bermatzea nahi zuten. Zehazki, hauxe 
eskatzen zuten: “Arazoaren handitasuna aztertzea, eta prestazio katalogo bat proposatzea, 
ez bakarrik buruko nahastea duten pertsonen beharrei erantzuteko, baizik eta baita hain 
senitartekoen beharrei erantzuteko ere (haiekin bizi baitira kasuen %80etan)”.

Aurten, alde batera utzita Arartekoak etorkizunean azterketa zorrotz bat egin dezakeela 
EAEn Mendekotasun Legea nola aplikatzen den ikusteko eta lege horrek eragiten dien era-
gile instituzional eta sozial guztien informazioa biltzeko, informazioa eskatu zaie Osakidetza-
Euskal Osasun Zerbitzuari eta foru aldundiei, eta lehenengo kontsulta egin zaie hainbat 
elkarte inplikaturi, Legearen aplikazioak nolako eboluzioa izan duen jakiteko, osasun menta-
leko zerbitzuetan tratamendua egiten ari diren eta, aldi berean, beste baliabide, zerbitzu eta 
prestazio sozial batzuk eskuratzeko mendekotasun balorazioa eskatu duten buruko gaixoen 
edota mendekoen taldeari dagokionez.

Zehazki, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren eskaria alderdi hauen ingurukoa izan 
da:

1. Datuak ematea, besteak beste lurraldez lurraldeko informazio hau izateko: burutik 
gaixo dauden zenbatek eskatu duten mendekotasun balorazioa, zer mendekotasun 
gradu duten eta zer zerbitzu eta prestazio dituzten.

2. Zer neurri hartu diren burutik gaixo dauden pertsonak mendekotasuna artatzeko 
sisteman sartzeko.
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3. Zer zailtasun sortu diren lurralde bakoitzean Mendekotasun Legea aplikatzeko or-
duan.

4. Zer aldaketa egin daitezkeen Mendekotasun Legean.
5. Zer baliabide berri dauden buruko nahaste larria duten pertsonen beharrei erantzu-

teko.
6. Zein diren Mendekotasun Legearen alde onak.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren erantzunetik, honako alderdi hauek nabarmendu 
ditzakegu:

– Eskatutako datuei dagokienez, gaur-gaurkoz ez dago modurik datu horiek izateko, 
eskariaren zehaztasunagatik eta osasun mentaleko arreta antolatzeko dagoen dina-
mikagatik beragatik eta dituen baliabide ugariengatik.

– Mendekotasuna kudeatzeko eskumena foru aldundiek dutenez, osasun mentaleko 
sareak balorazioa proposatu eta balorazio baremoa egiteko izapideak erraztu beste-
rik ez du egiten.

– Zailtasun handienetako bat mendekotasunaren balorazio baremoan datza, hasie-
ratik ezgaitasun fi siko eta zentzumenezkoei begira egin izan baita; hori dela eta, 
buruko nahaste larria duten pertsonen kasuan, benetan duten gradua baino gutxia-
go ateratzen da balorazioan, eta pertsona horiei ematen zaizkien baliabideak ez dira 
egokitzen haien asmo eta beharretara.

– Osasun mentaleko sareari dagokionez, Banan-banako Tratamendurako Plana (BTP) 
izeneko lan tresna sortu da; horren barruan, modu integralean biltzen dira buruko 
nahaste larria duten pertsonen tratamenduarekin lotutako alderdiak, erabili beharre-
ko baliabideen balorazioa barne. Gerta liteke elkarren aurka egotea Banan-banako 
Tratamendurako Plana (BTP) –osasun mentaleko sareak egiten du– eta Banan-ba-
nako Arretarako Plana (BAP) –Foru Aldundiak egiten du–. Hortik ondorioztatzen da 
ezinbestekoa dela gizarte arloa eta osasun arloa elkarrekin koordinatuta egotea, 
pertsona bakoitzaren ikuspegi integrala izateko, haien errealitatera egokituago dau-
den baliabideak emateari begira.

– Gabeziarik handienak lan munduan sartzeko baliabideetan eta egoitza baliabideetan 
daude, bereziki 40 eta 60 urte bitarteko pertsonentzat, instituzionalizazioaren alter-
natiba gisa. 

– Mendekotasun Legea desberdin aplikatzen da lurralde bakoitzean, ez hainbeste 
mendekotasun balorazioaren baremoak aplikatzeari dagokionez, baina bai gune 
soziosanitarioa ulertzeko eta garatzeko moduari dagokionez. Alde horretatik, Osa-
kidetzak bere erantzunean adierazi du Bizkaian eta Gipuzkoan badela gune sozio-
sanitario bat, eta hor laguntza egiturak batera sortu eta fi nantzatzen direla (egoitza 
txikiak, etxebizitza babestuak...); Araban, ordea, ez dago halakorik, ez baita adosta-
sun hori lortu. Adierazitako desberdintasun horren adibidea da lurralde bakoitzean 
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modu batera garatu dela paziente psikiatrikoak gizarte egitura normalizatuetan be-
rriz kokatzeko akordioa, hau da, Atentzio Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak sina-
tutako akordioa (2005).

– Aurrekoa gorabehera, erantzunean adierazi du ongi irizten diola Mendekotasun Le-
geari; izan ere, Legeak agerian utzi du beharrezkoa dela ezgaitasunaren arretan 
erantzukizun partekatua izatea, eta hortik ondorioztatzen da erakundeen artean be-
har bezalako lankidetza izan behar dela, lankidetza soziosanitarioa izan behar dela 
eta egitura berriak sortu behar direla, alde batera utzita lortu nahi diren asmo guz-
tiak betetzea lortzen den edo ez.

Modu berean, foru aldundi bakoitzari galdetu zaio Legeak zer ondorio ekarri dituen bere 
jardun esparruan, burutik gaixo dauden pertsonei dagokienez. 

Arabako Gizarte Politika eta Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuak bere erantzunean baiez-
tatu du prozedura bat egin dela talde ahulen eta baztertuta geratzeko arriskua dutenen 
–horien artean daude burutik gaixo dauden pertsonak– eskariak izapidetzeko eta talde 
horiek GOFEren mendeko baliabideak eskuratzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiak bere erantzunean honako hau adierazi du bere tutoretzapeko 
pertsonengan legeak duen eraginari dagokionez: “Zinez eskasa izan da, eta ez da igoera 
adierazgarririk hauteman gizarte edo prestazioetarako eskubidean”. Bi arazo nagusi adierazi 
ditu:

– Legeak erabiltzen duen mendekotasun kontzeptuak modu esplizituan zehazten du 
zer den eguneroko bizimodurako oinarrizko jardueretarako laguntza, baina ez die 
erantzuten “beregaintasun pertsonalerako beste laguntza batzuk” behar dituzten 
buruko gaixoen beharrei.

– Mendekotasun Legearen baremoak beregaintasun fi siko, intelektual edo zentzu-
menezkoaren galerarekin lotutako egoerei erantzuten die; ez, ordea, burutik gaixo 
dauden pertsonen egoerei. Beraz, lortzen den emaitza askotarikoa da, hainbeste-
raino non kontraesanak ere sortzen diren eta buruko gaixotasun batengatik judizial-
ki ezgai jotako pertsonak beregain gisa hartzen diren lege horren ondorioetarako, 
 horrek prestazio eta zerbitzu jakin batzuk eskuratzeari begira dakarren kaltearekin.

– Bestalde, adierazi du asko luzatzen dela mendekotasuna baloratzeko prozesua.

Alde horretatik, Arartekoak sektoreko hainbat profesionalekin eta elkarterekin izandako 
harremanaren ondorioz, alderdi hauetan ere eragin dezakegu:

– Beharrezkoa da mendekotasuna baloratzeko baremoa berraztertzea, buruko nahas-
te larria duten pertsonei egokitzeko, gaixotasunaren aldakortasuna eta mendekoak 
izan arren pertsona horiek dituzten gaitasunak eta trebetasunak kontuan hartuta.
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– Banan-banako Arretarako Programa egiteko prozedura berraztertzea, modu koor-
dinatuan lan egiteko modua izan dezaten pertsonaren jarraipena egiten ari diren 
profesionalek, senitartekoek, gehienak haiekin bizi baitira, eta gizarte arloak.

– Beharrezkoa da emandako baliabide eta zerbitzuez azkarrago gozatzeko modua 
egitea, atzerapenik gehiago izan ez dadin, zenbaitetan urte eta erdi baino gehiago 
igarotzen baita balorazioa eskatu denetik benetan ematen den arte.

– Ez dira nahikoak egoitza baliabideak, lan munduan sartzeko baliabideak eta aisialdi-
rako eta denbora librerako jarduerak.

– Ikuspegi baikorretik, aintzat hartzen da Mendekotasun Legeak beste bide bat ge-
hiago martxan jarri izana diru laguntzak eskatzeko, bereziki familiako zaintzaileek 
beren etxeetan zaintzen dituzten mendeko pertsonen kasuetarako.

Arartekoa kezkatuta dago Mendekotasunaren Legeak burutik gaixo dauden pertsonengan 
duen eragina dela eta. Horregatik, azterketa monografi ko bat prestatzen ari da, EAEn Le-
gea nola aplikatzen den sakon aztertzeko.

Guztiarekin, txosten honetan jasotako informaziotik ondorioztatzen da beharrezkoa dela le-
geria aldatzea eta Legearen aplikazioa egokitzea, burutik gaixo dauden pertsonen eta haien 
inguruko zaintzaileen eskariak aintzat hartzeko.

d) Osasun Mentalaren eta Pertsonen Eskubideen gaineko Jardunaldia

Arartekoak Osasun Mentalaren eta Pertsonen Eskubideen gaineko Jardunaldia antolatu 
zuen EHUren 27. Udako Ikastaroen barruan, eta unibertsitateko, osasun arloko eta elkartee-
tako (Egunabar eta Fedeafes) hainbat hizlarik hartu zuten parte.

Jardunaldi horretan, gogoeta orokorra egin ahal izan zen burutik gaixo daudenek jarduteko 
gaitasunean dauzkaten mugen inguruan. Kontu hori 2008ko maiatzaren 2tik da bereziki 
interesgarria, Ezgaitasunen bat duten Pertsonen Eskubideei buruzko NBEren Konbentzioa 
indarrean sartu zenetik (Espainiak 2007ko martxoaren 30ean berretsi zuen); izan ere, kon-
bentzio horrek nabarmentzen du ezgaitasunen bat duten pertsonek beregainak eta inde-
pendenteak izan behar dutela, eta aske izan behar dutela erabakiak hartzeko eta aukera 
berdintasuna eta beregaintasun pertsonalaren garapena sustatzeko.

Horrez gain, beste kontu interesgarri batzuk ere azaldu ziren, hala nola: gaur egun nola 
dagoen osasun mentalaren arreta –horren inguruan, sarean sar daitezkeen aldaketa batzuk 
proposatu ziren–; espetxeratuek nolako osasun mentala duten –erakunde honek berariaz 
aztertu du hori atal batean–; zer eskatzen duten burutik gaixo dauden eta nahi gabeko trata-
mendu anbulatorioari uko egiten dioten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko lanean dihardu-
ten erabiltzaileen elkarteek –hain zuzen ere, zerbitzu espezializatuagoak eskatzen dituzte, 
gehiegizko medikazioa saihestea, gaixotasunaren eta horrek dituen sintomen eta arriskuen 
gaineko informazioa hobetzea, eta pertsonak gaixotasunean gehiago parte hartzea–; eta zer 
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eskatzen duten senitartekoen elkarteek –besteak beste, bizi-kalitatearen eredua aldezten 
dute, gaixoek herrian parte hartzeko modua izan dezaten, bai eta arreta soziosanitarioaren 
eredua ere, psikologoek parte hartzeko modua izan dezaten lehenengo mailako arretatik, 
eta buruko gaixotasunaren arretako medikalizazio gogorra saihestu dadin–.

Jardunaldi horren gaineko informazio gehiago nahi izanez gero, Arartekoaren web gunean 
kontsulta daiteke, 2008ko jardueren barruan.

e) Elkarteekiko harremana

Arartekoak bilerak eta harremanak izan ditu burutik gaixo dauden pertsonekin eta haien 
senitartekoekin (Fedeafes Euskadiko Eri Psikiko eta Senide Elkarteen Federazioarekin eta 
haien federatuekin, Agifes, Asafes, Asasam eta Avifesekin, bai eta Egunabar Psikiatria Era-
biltzaileen Bizkaiko Elkartearekin ere).

Bilera horietan adierazi du bereziki kezkatuta dagoela talde ahulenekin: batez ere buruko 
nahastea duten haurrekin eta oraindik adin nagusitasunera iritsi ez diren gazteekin, bai eta 
adinekoekin, presoekin, etorkinekin eta etxerik gabekoekin ere.

Arartekoak kezka berezia agertu izan du errealitate horiengatik, premiazkoak baitira oso, eta 
jarraipena egin izan die berariazko arloetan, txosten honetan adingabeekin, presoekin eta 
baztertuta dauden pertsonekin egin duen bezala.

B) Gaixo kronikoak

Honen aurreko txostenetan, hiesa dutenek eta GIB-eramaileek hainbat prestazio eskura-
tzeko egin dituzten eskarien berri eman dugu, eta fi bromialgia dutenek egindako eskaria 
ere jaso dugu; fi bromialgia ezgaitzen duen gaixotasun gisa hartzea eskatu du, besteak bes-
te, talde horrek.

Aurten, hainbat harreman izan ditugu gaixotasun kronikoaren eremuko zenbait elkarterekin, 
hala nola Euskadiko Erretinosi Pigmentarioko Gaixoen Elkartearekin (EPEGE), Gipuzkoako 
Alkoholiko Anonimoen Elkartearekin, Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartearekin, Bu-
larreko Minbiziaren Elkarteekin eta Hartutako Kalte Zerebralaren Gipuzkoako Elkartearekin 
(Atece); elkarte horien eskari eta kexa batzuk txosten honetako osasunaren gaineko ata-
lean daude jasota.

Arartekoak arreta berezia eman nahi dio gaixo kronikoen talde horri, bereziki ahultasun, 
gizarte estigma eta desatentzio arrisku handiagoko egoerak eragiten dituzten gaitzei dago-
kienez.




