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1 SARRERA
Gipuzkoan, buru-gaixotasuna ahaztua dagoen gaietako bat da, nahiz eta gure probintzian 22500
pertsonek jasaten duten1. Oarsoaldean 1900 pertsona artatzen ditu eskualdeko Osasun Mentaleko
Zentroak (ikus D eranskina). Talde honi osasun zerbitzu pribatuak erabiltzen dituzten pertsonak
gehitu behar zaizkio, baita oraindik diagnostiko bat ez dutenak ere.
Datu horiek esku artean dugun fenomenoa irudikatzen dute. Buru-gaixotasunek Gipuzkoako
biztanleriaren %3.16ari eragiten diote. Hala ere, ez da fenomeno oso ezaguna. Nabarmentzekoa da
pertsona asko harritu egiten direla datu hauek ezagutzen dituztenean, baita erakunde publikoetan lan
egiten dutenak eta buru-gaixotasuna duten pertsonen arretan lan egiten dutenak ere.
Harridura hori fenomenoaren isla besterik ez da. Buru-gaixotasunak gizartearentzat ez du kolorerik:
gardena eta ikusezina da, tailerretan parte hartu duten pertsonek adierazi duten moduan. Dena den,
arazo honen inguruan dagoen gizarte eta giza drama benetazkoa da, dimentsio erreal bat du eta
arreta eskatzen du.
Testuinguru honetan sortu dira Arraztalo eta Aldura. Oiartzungo Arraztalo Elkartea 2010etik ari da
lanean fenomeno hau ikusarazi eta gizarte erantzun bat bultzatu nahian. Bere zeregin nagusia burugaixotasunak dituzten pertsonen gizarte eta lan-integrazio jarduerak egitea da eta bere proiektu
nagusia Baratza Ekologikoena. Proiektu honekin bost lanpostu sortu dira eta 40 pertsonako
kontsumo talde bat kudeatzen da.
Aldura Elkarteak hiru herrietako pertsonak biltzen ditu: Errenteria, Pasaia eta Lezo. Aldura sortu
berria da: 2015ean Arraztalok Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzarmen bat sinatu zuen non
elkarteak diru-laguntza bat jasoko zuen eskualdeko pertsonen lan-integrazioa bultzatzeko baratzetan
lanpostuak sortzearen truke. Hitzarmen honi esker kontratatutako pertsonen senideak biltzen hasi
ziren eta euren elkarte propioa sortzea erabaki zuten bakoitzaren herrian arazoari aurre egiten
hasteko.
Aipatu behar da elkarteen ekintzak ez daudela lan eta gizarte-integrazioko esparruan bakarrik, bi
elkarteek buru-osasunarekin lotutako esparru askotan lan egiten baitute. Horren adibide da
Arraztalok orain dela gutxi argitaratu duen “Isiltasuna Hautsi” ikas-materiala, eskoletan burugaixotasuna lantzeko tresna, hain zuzen ere.
Testuinguru honetan, herritarrek, elkarteek eta erakundeek fenomenoaren inguruko kontzientzia har
dezaten, Arraztalok eta Aldurak diru-laguntza bat eskatu zuten buru-gaixotasunen inguruko tailer
ireki batzuk antolatzeko. Diru-laguntza hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako
Sailaren Gizarte Ekintzako deialdian eskatu zen. Aurkeztutako aurrekontuaren zati bat jaso ondoren,
Arraztalok eta Aldurak Farapi Evidentis aholkularitza bulegoaren laguntza izan dute tailerrak
antolatu eta koordinatzeko.
Txosten honen helburua antolatutako 4 tailerretan jasotako informazioa laburbiltzea da. Tailerrak
2016ko azaroan eta abendua egin ziren Oarsoaldean.

Instituto Vasco de Innovación Sanitaria / O+BERRI (Fundación Vasca de Innovación e
Investigación Sanitarias). Atlas de Salud Mental de Gipuzkoa. 2012
5
1

Txostenaren lehenengo zatian tailerren antolaketarako eta diseinurako egindako lana deskribatu da.
Bigarren zatian tailerretan jasotako informazioa bildu da: parte hartzaileen ezaugarriak eta egindako
ekarpenak.

1.1 Helburuak
Arraztalok, lanean aritu den urteetan zehar, buru-gaixotasunei buruzko hitzaldiak antolatu izan ditu,
beti formatu bera jarraituz. Hizlari bat gonbidatu izan da bere ikuspuntua eta esperientzia azaltzeko.
Psikiatrak, psikologoak, gizarte langileak, Arartekoa eta beste hainbat pertsona izan dira hitzaldi
horietan. Horrelako ekintzak antolatu ondoren atera dugun ondorioetako bat honakoa da: entzuleen
parte hartzea beraien iritziak eta kezkak azaltzerako garaian nahiko eskasa da. Gaixotasunari aurre
egiten urte asko daramatzaten pertsonak edo kontzientzia handia dutenak bakarrik azaltzen dute
beraien ikuspuntua zein den. Horiek bakarrik egiten diote aurre estigmari. Horrelako ekintzetan
entzule gisa joaten diren pertsonak informazioa jasotzen dute, gaian aditua den pertsona batek
emandako iritzi eta hausnarketak, alegia. Hitzaldietan parte hartzaileen artean dauden
“dependentzia” erlazioak errepikatu izan dira, hau da, psikologoa/psikiatra/profesionala da jakintza
duena eta senidea edo gaixotasuna duena da zalantzak eta arazoak dituena.
Tailerren helburu nagusia buru-gaixotasuna ikusaraztea eta arazo honekin lotura duten eskualdeko
pertsonen iritziak jasotzea izan da, beraien bizipenak eta ikuspuntuak oinarritzat hartuz.
Gizarte guztiari eztabaida irekitzeko lan egin da, buru-gaixotasunaren aspektu ezberdinak lantzeko
foro bat sortuz, guztion artean eraikiz. Funtsezko lana ez da kontzeptu teoriko bat ikastea izan,
fenomenoak dituen dimentsio guztiak eta honek jartzen dituen zailtasunak identifikatzea baizik,
giza ikuspuntuari eta ikuspuntu sozialari ere garrantzia emanez. Buru-gaixotasuna gure gizartean
pertsonak dira! Ez da gai edo osasun programa bat.
Horregatik erabaki zen formatu parte hartzaileago bat antolatzea, tailer irekiena, hain zuzen ere.
Gaiarekin lotura zuzena duten pertsonak (senideak eta lagunak) etorriko zirela jakinda, jarraian
azaltzen diren kolektiboak erakartzeko ahalegina ere egin behar zela ikusi zen:
•

Gaixotasun psikikoekin zer ikusi zuzena ez duten herritarrak. Hauek erakartzea ezinbestekoa
izan da, fenomenoaren dimentsio errealaz eta gizartean dituen inplikazioez jabetu daitezen.
Estigma gainditzeko bide eraginkorrenetako bat buru-gaixotasunak dituzten pertsonekin
harreman zuzena edukitzea da, gaixotasuna dutenekin harreman naturalak edukitzea.

•

Erakunde publikoetako langileak, batez ere gizarte eta osasun zerbitutakoak. Kasu honetan
erakunde arteko erlazioetatik kanpo joan nahi izan da, zerbitzuak eman eta jasotzen dituzten
pertsonen arteko hartu eman sinple batetik haratago. Ahalegin berezia egin da langile hauek
gaixotasuna dutenen eta senideen bizipenetara eta ikuspuntuetara hurbil daitezen, modu
horizontal batean hitz eginez, espazio kolektibo batean.

•

Ordezkari politikoak, batez ere eskualdeko udaletako zinegotziak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko (Gizarte Politikako Saileko) ordezkariak. Kasu honetan beharrezkoa da gure
eskualdean buru-gaixotasuna duten pertsonen errealitatea zein den ulertzea, urte askotan
ikusezinak izan baitira. Politikatik dagoen ikuspuntuak eta politikariek duten ikuspuntuak
jauzi kualitatibo bat behar du: fenomenoari era integral batean aurre egitea ahalbideratzen
6

duen jarrera proaktiboa behar dugu, eta “arazo galanta datorkit baina ez dugu diru
nahikorik” moduko jarrera defentsiboak baztertu behar ditugu.

1.2 Lanaren antolaketa
Tailerrak antolatu, planifikatu, egin, behatu eta ebaluatzeko, Arraztalo eta Aldurako ordezkariekin
eta Farapiko teknikariekin lan-talde misto bat sortu da
Elkarte/eragile bakoitzak barne mailan lan egin du zagozkion lanak gauzatzeko. Bakoitzari
emandako lanez gain, aipatu behar da eztabaida eta erabakiak hartzeko prozesua etengabeko
elkarrizketa prozesu bat izan dela. Bakoitzari eman zaizkion lanak honakoak izan dira:
•

•

Arraztalo eta Aldura:
▪

Tailerren inguruko proposamen orokorra egitea.

▪

Gaixotasun psikikoa duten pertsonen inguruko ezagutza eta esperientzia ematea.

▪

Komunikazio lanak egitea.

▪

Tailerrak egiteko baliabideak antolatzea: espazioak, multimedia materiala eta abar.

▪

Parte hartzaileen ekarpenak biltzea.

▪

Bukaerako txostena egin eta ondorio nagusiak ateratzea.

Farapi
▪

Tailerren metodologia sortzea.

▪

Parte hartzearen inguruan duen ezagutza ematea.

▪

Tailerren dinamizazio lanak egitea.

▪

Bukaerako txostena egin eta ondorio nagusiak ateratzea.

1.3 Tailerren metodologia
Proposatutako metodologiaren helburua parte hartzaileei elkarlan prozesu bat planteatzea izan da:
tailer dinamiko bat, non guztion inplikazioa bermatu nahi izan den. Gaixotasun psikikoa duten
pertsonen eta senideen testigantzak zuzenean entzun ahal izan dira eta beraiekin hartu-eman zuzena
izan da.
Horretarako, tailer bakoitzean, bertaratutako guztien parte hartzea bermatzeko ariketak egin dira,
berdintasunean eta bakoitzaren jatorriari begiratu gabe (gaixotasuna duten pertsonak izan, senideak
izan, gizarte-osasun alorreko langileak izan edo ordezkari politikoak izan).
Ulertzeko moduak eta ikuspuntu subjektiboak landu dira, estigmak, egoerak eta dinamikak,
erlazioak eta lan egiteko moduak, indarra gaixotasuna dutenak ikusaraztean, ezagutzean, hitz
egitean eta bata bestea ulertzean jarriz.
Tailer motzak (2-2.5 ordu) egin dira, hiru arrazoirengatik: gizartean fenomenoak duen
ikusgarritasun eskasa, era horizontalean eztabaidatzeko eta eraikitzeko dagoen ohitura falta, eta
baliabideen muga.
7

Metodologia eta erabilitako materialen informazio zehatzagoa B eranskinean ikus daiteke.

1.4 Hedapena eta komunikazioa
Gizartean eta komunikabideetan oraindik oso ezkutuan dagoen fenomenoa izanik, ahalegin berezia
egin da tailerren deialdia zabaltzeko, ekintza desberdin asko eginez eta deialdia ohikoa ez den
kolektiboetara zabalduz. Ekintza horien artean gonbidapen zuzenak banatu dira (250 gutxi
gorabehera) eta zuzenean erakunde publikoetara jo da. 200 kartel inguru jarri dira eta inguruko zein
eskualdeko komunikabideetan informazioaren hedapena egin da. Gainera sare sozialak erabili dira.
1 taulak 2016an egindako (eta 2017an egiteke dauden) ekintza nagusienak laburbiltzen ditu.
1 taula Prentsa eta irratietan argitalpenak
Data

Medio

19/10/2016

Oarsobidas Prentsa digitala
oako Hitza
Prentsa idatzia

http://oarsoaldea.hitza.eus/2016/10/19/burugaixotasunei-buruzko-tailerrak-egingo-dituzte-lauudalerrietan/

28/10/2016

Oarsobidas Prentsa digitala
oako Hitza
Prentsa idatzia

http://oarsoaldea.hitza.eus/2016/10/28/momentuhonetan-jaso-egin-behar-dugu-ez-inori-ezerkontatu/

28/10/2016

Diario
Vasco

Prentsa digitala

http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/2
01610/28/organizan-talleres-abiertos-sobre20161028003621-v.html

Diario
Vasco

Prentsa digitala

28/10/2016

Oiartzun
Irratia

Radio

http://oiartzunirratia.org/attachments/article/1519/Z
E%20KOLORE%20DU%20BURU%20GAIXOTA
SUNAK%20Jon%20Del%20Olmo%202016-1028.mp3

22/11/2016

Diario
Vasco

Prentsa digitala

http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/201611/22/
organizado-taller-sobre-enfermedad20161122001910-v.html

Argia

Prentsa digitala

29/10/2016

05/03/2017

Tipo

Prentsa idatzia

Prentsa idatzia

Prentsa idatzia

Prentsa idatzia

Informazio gehigarria

http://www.diariovasco.com/oarsoaldea/oiartzun/20
1610/29/buru-gaixotasunen-inguruko-tailer20161029003956-v.html

Tailerrei
eta
erreportajea

buru-gaixotasunen

inguruko

2017
hasieran

Oiartzun
Irratia

Radio

Balorazioa eta ondorioak azaltzeko elkarrizketa

2017
hasieran

Diario
Vasco

Prentsa digitala

Ondorioen azalpena

Prentsa idatzia
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2 PARTE HARTZAILEAK
Hurrengo taulan parte hartzaileen datuak ageri dira, herriaren eta sexuaren arabera sailkatuak.
2 taula Parte hartzaileen datuak
Gizonak

Emakumeak

Guztira

Oiartzun

9

4

13

Errenteria

23

29

52

Lezo

3

7

10

Pasaia

9

7

16

Guztira

44

47

91

Gainera parte hartzaileek gaixotasun psikikoa duten pertsonekin duten erlazioari buruzko datuak ere
bildu dira. (ikus 3 taula).
3 taula Parte hartzaileen erlazioa gaixotasun psikikoa duten pertsonekin
Oiartzun

Errenteria

Lezo

Pasaia

Buru-gaixotasuna dut

2

4

--

1

Ez dut erlazio zuzenik, baina gaia
interesgarria dela uste dut

1

5

1

2

Gaixotasun psikikoa duen senide bat dut

7

32

7

11

Gaixotasun psikikoa duen lagun bat dut

1

4

--

--

Gaixotasun psikikoa duen ezagun bat dut

--

2

1

1

Nire lanean gaixotasun psikikoa duten
pertsonekin harremana dut

2

5

1

1

Batetik, gaixotasun psikikoa duten pertsonen parte hartzea aipatu behar da, antolatutako lau
tailerretatik hirutan. Bestetik argi ikusten da tailerretan parte hartu duten pertsonen gehiengoa
gaixotasun psikikoa duten pertsonen senideak edo lagunak direla.

9

Azkenik azpimarratu behar da tailerren antolaketan erakundeetako ordezkarien parte hartzea lortzea
helburu nagusietako bat izan dela. Honen inguruan bereziki aipatu daiteke osasun sistemako
langileen erantzuna oso positiboa izan dela, batez ere eskualdeko Osasun Mentaleko Zentrotik, ia
tailer guztietan bertako langileek parte hartu baitute. Ez da horrela izan tokiko erakundeen eta Foru
Aldundiaren kasuan. Herriz herri parte hartzea aldatu egin da, baina ia beti eskasa izan da. Gainera,
baliteke erakunde publikoetatik etorri diren pertsonak norbera ordezkatuz etorri izana, maila
pertsonalean.

3 BURU-GAIXOTASUNAREN KOLOREAK
4 tailerretan hasierako ariketa bat egin da, non parte hartzaile bakoitzari gaixotasun psikikoak bere
ustez duen kolorea esateko eskatu den. Honek buru gaixotasuna ikusteko eta ulertzeko era
ezberdinak daudela erakutsi digu, baina batez ere bizitzeko era ezberdinak daudela. Butzutan
esperientzia oso antzekoak izan dira, beste batzatan berriz oso ezberdinak, batez ere deskribapena
egiten duen pertsonaren arabera (gaixotasuna duten pertsonak, senideak, osasun sistemako
langileak, politikariak,…), deskribatutako bizipenaren arabera, gaixotasunarekiko hurbiltasunaren
arabera, gaixotasunaren fasearen arabera eta pertsona bakoitzaren momentuaren arabera.
Ezberdintasunak ezberdintasun, osagai komunak ikusi ahal izan dira:
•

Iluntasuna (beltza, grisa, marroia,…). Iluntasunarekin islatzen da buru-gaixotasuna,
beldurgarria delako, sufrimendua eragiten duelako, infernua delako, esperantzarik ez
10

dagoelako, egoera ez delako kontrolatzen, galduta sentitzen garelako eta ez dugulako
onartzen. Xurgatzen duen energiagatik eta egunerokotasunean eragiten dituen
zailtasunengatik, bizitza sozial eta familiarra edukitzeko zailtasunagatik, estigmagatik eta
gizarteak dion beldurragatik. Gizarteak pertsona hauek baztertzeko duen erraztasunagatik.
Nebulosa batean dauden, munduan galduta, isolatuta, laino tartean eta gizarteak ez du
laguntzen. Zikinkeria asko dago gaixotasun psikiko duten pertsonen artean.
•

Askotan urteen poderioz irteera bat ikusten da eta esperantza pixka bat dago. Hau tunel
baten antzeko dela esaten da, tunel beltz bat bukaeran argia duena. Iluna da baina ez da
erabat beltza (grisa, marroia edo burdeos koloreak aipatzen dira). Noizbehinka argi izpi bat
dago eta beltza aldatzen joaten da. Urteak pasa ahala koloreak aldatzen joaten dira, kolore
familia baten barruan, argiago egiten dira eta argitu egiten dira aurrera jarraitzeko gogoa
dagoenean.

•

Gaixotasun duen pertsonaren eta senideen mina (gorria) ere aipatu da (askotan ikusten ez
dena, gaixotasunean gehiago pentsatzen baita sufritzen duen pertsonan baino). Alarma
seinalea ematen duen semaforo bat da, etengabe arreta deitzen duena eta arriskua dagoela
adierazten duena. Sufrimendua dago ez delako pertsona hori ulertzen, ez delako laguntzen,
batez ere erakundeek ez dutelako ulertzen eta baliabide ekonomikoak falta direlako.

•

Kolore bat jartzeko zailtasuna dago, gaixotasunarekin dagoen lotura biziagatik, duen
konplexutasunagatik.

•

Kolorerik gabe edo kolore argiekin (zuria, grisa), dagoen ezjakintasunagatik eta oraindik
ikasi behar dugun guztiagatik. Zaila da ezagutzea, gaixotasunaren ezaugarriengatik. Gainera
onartzen da gizarte mailan garrantzitsua dela gaia eta gizarteak jokatu behar duen rola
ezinbestekoa dela.

•

Gardena, ez zaiolako zehazki kolore bat eman behar, denak pertsonak garelako eta bata
bestea onartu behar dugulako. Etiketak kendu behar dira. Pertsonez hitz egin behar dugu eta
ez gaixotasunez.

•

Gainera gardena gaixotasun psikikoak dituzten pertsonak ikusezinak direlako gure gizartean,
egongo ez balira bezala.

•

Gaixotasunaren fasearen arabera koloreen aldaketa ere aipatu da, gaixotasunaren baitan
dauden aldaketengatik eta bizipen ezberdinak daudelako momentu ezberdinetan, egoeren
joan etorriagatik. Ikuspuntu ezberdinak daudenez, egoerak era ezberdin batean bizi direlako
eta batzutan aurrera egiten delako baina beste batzutan atzera.

•

Kolore argiagoak (urdina edo berdea) gaixotasuna esperantzatik ikusten denean, irtenbideak
eraikitzeko jarrera dagoenean, batez ere elkartzeko eta senideen artean zerbait egiteko gai
garenean, positiboagoa den pertsonekin harremantzen garenean. Kolore argiagoak ere
azaltzen dira momentu eta gauza positiboak ere badaudela konturatzen garenean,
gaixotasuna gogorra izan arren, dena beltza ez delako. Gaixotasuna psikikoa duten
pertsonen sosegua ikusten duzunean, senideen arteko maitasuna. Gauzak pixkanaka aurrera
doazenean.
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•

Indarra duten koloreak (lila, laranja,…), gaixotasuna dutenen eta senideen lana, borroka,
parte hartzea, eskatzen duen energia eta ausardia onartuz, bai beraien eskubideak onartzeko
eta baita aurrera ateratzeko ere. Jendeak borroka egin behar du inplikazio asko dituen
gaixotasun bati aurre egiteko.

•

Ortzadarra, kolore askotarikoa, bizitzen diren egoera guztiengatik, bizipenengatik eta
sentimenduengatik, gora beherengatik. Pertsonen arteko ezberdintasunengatik. Gaixotasun
psikikoa pertsonak direla onartzeagatik, inor libre ez dagoela onartzeagatik eta bakoitzak
bere kolorea duela onartzeagatik.

4 IKUSMOLDE OROKORRA
Koloreen ariketarekin tailerra hasi ondoren, parte hartzaile bakoitzari 10 esaldiren inguruko iritzia
ematea eskatu zitzaien. Esaldi horietan, gaixotasun psikikoa duten pertsonen inguruan gizarteak
dituen ideiak deskribatzen dira. Ariketa honen helburua tailerraren eraginez parte hartzaileek
iritzirik aldatu ote zuten jakitea zen.
4 taulan egindako frogaren emaitzak azaltzen dira. Ikus daitekeen moduan, kasu gehienetan parte
hartzaileak ez daude ados esaldiak esaten duenarekin eta gainera tailerraren ondoren ez dute iritzia
aldatu. Kontuan hartu behar da, parte hartzaile gehienak gaixotasun psikikoa duten pertsonen
senideak direla, eta badakitela garrantzizkoa zer den bereizten. Estigmaz eta aurreiritziez haratago
ikusten dute, badakite zer den ospitale batean bizitzea, ez zaie axola gaixotasuna duten pertsonak
euren inguruan bizitzea, lan egin dezaketela eta sendatu daitezkeela badakite.
4 taula Frogaren emaitzak
0: ez nago ados – 4: Erabat ados nago
1. Buruko gaixotasun larriak dituzten pertsonak
ospitale batean bizi beharko lukete
2. Berdin zait buruko gaixotasuna larria duten
pertsonak non bizi diren, non eta ez diren nire
auzoan bizi.
3. Buruko gaixotasunak dituzten pertsonak ez
dira lan produktibo bat egiteko gai.
4. Buruko gaixotasun larria duen lankide batez
fidatuko nintzateke.
5. Emakumeek buruko gaixotasun larria
edukitzeko aukera gehiago dituzte.
6. Buruko gaixotasun larria duen norbait ez da
inoiz sendatuko.
7. Buruko gaixotasun larriak dituzten pertsonak
bortitzak eta zakarrak dira.

Hasiera
0 1 2

4

Final
Ez dakit 0 1 2 3 4

3

Ez dakit

16 7

0

1

0

4

16 5 1

2

4

25 0

0

1

1

0

22 3 1

2

23 7

0

5

1

1

19 4

3

1

7

4

9

3

4

12 6

2

1

1

6

13 6 1 2

6

7

4

6

3

3

5

4

4

18 3

4

2

0

1

21 5 1

3 2

3 2 3 12 3

8 3 5 4

1

12

8. Buruko gaixotasun larria duen norbait
ziurrenik droga munduan ibili da edo ez du behar 20 4
bezalako familia eredua eduki.
9. Buruko gaixotasun larria baldin baduzu, ahula
21 5
zarelako da.
10. Buruko gaixotasun larri bat baldin baduzu,
22 2
egin dezakezun gauza bakarra botikak hartzea da.

2

1

0

1

21 2 1 1 1

1

1

0

0

1

20 5 1

2

1

0

1

2

20 4

1

3

5 EZTABAIDA IREKIA
Eztabaida irekia hasi baino lehen bi bideo ikusi ziren. Bietan, gaixotasun psikikoa duten pertsonek
euren bizipenak kontatzen dituzte. Bizipen hauek oinarri harturik, parte hartzaileek forma libreak
euren iritziak bota zituzten. Jarraian, tailerretan botatako ideiak laburtu dira. C eranskinean parte
hartzaileen ekarpenak osotasunean irakur daitezke.

5.1 Buru-gaixotasunak dituzten pertsonen ikuspuntua
- Brote psikotikoak ez dira bat-batean gertatzen. Ahal bada, ospitale psikiatrikora joatea ekidin
behar da.
- Gaixotasun psikiko bat dut eta eguneroko bizitza oso gogorra da niretzat.
- Nik ordu erdi iraun beharko luketen kontsultak ditut, baina hamar minutu irauten dute.
- Ni gaixoa naiz eta zazpi urte daramatzat borrokan. Nire bikotekideak ere gaixotasun psikikoa du
eta Arrasateko Aita Menni ospitalean ezagutu nuen. Ogibidez erizaina da, baina ez du horretan lan
egiten. Nire bikotekideak dionez, estres asko eragiten zion zentro batean lan egiten zuen eta bere lan
egunak ez ziren zortzi ordukoak. Orain bere aitari ebakuntza egin diote eta dionez, orain bere
aitarekin hiru pertsona daude, lehen berak bakarrik egin behar zuen lan bat egiteko. Psikologoarekin
terapia egiten aritu naizen bederatzi urte hauetan, bereziki deigarria egin zait erlatibizatu egin behar
dudala esatea. Lanarekin arazo asko eduki ditut, antsietatea, depresioa,… Nire bikotekidearena
bezalako kasuak ikusita, ez dut ulertzen erlatibizatu egin behar dela esatea. Leku batzutan pertsona
bakarrarekin lan egiten da, beste batzutan hirurekin. Batekin lan egiten denean, egin beharreko
ahalegina asko ere handiagoa da. Hori ezin da erlatibizatu. Nik nire psikiatrari beti esan izan diot
oporrak behar ditudala. Nik whyskie botila hartu eta Aiako Harrira joaten naiz hiru egun, eta oso
ondo nago. Lanean berriz, kritikak eta kexak besterik ez daude. Hori erlatibizatu? Ni ez naiz gai
horretarako eta desgaitasun batera eraman nau.
- Gaixotasun psikikoa duen pertsona batek dio berak ere baduela gaixotasun psikikoa duen senide
bat eta ez dakiela zer gertatuko den beraiekin etorkizunean. Batez ere, beldurra ematen dio bere
arrebaren egoerak, ama falta dutenean berak ezin baitu zaindu. Eskaintzen dioten irteenbideen
artean 24 ordutan laguntzaile bat edukitzea edo psikiatriko batera joatea da.
- Iruditzen zait detaile bat jarri behar dela mahai gainean guztia hobeto ulertzeko. Batez ere
ulertzeko zergatik dagoen halako zailtasuna jendea inplikatzeko, horrelako gauzetan parte hartu
dezan. Ulertu behar dugu ez garela gaixotasun batez ari, gaixotu diren pertsonez baizik. Guztiok
badakigu zer den fisikoki gaixotzea. Laburbilduta, gure gorputzaren defentsak gaixotasunak
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gainditu egin dituela da gaixotzea. Berdina pasatzen da gure buruarekin. Gainera, ez gara bizi
gizarte osasuntsu batean. Guzti hori horrela ikusita, pertsonez ari garenez, konturatu behar dugu
gaixotasun batetik pasa den pertsonak ez duela bakarrik mina eragin, baizik eta aurrena mina hartu
duela eta mina hartzen ari dela. Eta gainera, gauza oso intimoez hitz egiten ari gara. Ez gauza
pertsonalez, maila bat barrurago oraindik. Eta maila horretan, intimotasun horretan, bakoitza oso
ezberdina da, beraz ez dago erantzun bakar bat guztiontzat egokia izango dena. Iruditzen zait, oso
erraza dela beti kexaka aritzea edo ardurak beste baten gain jartzea, baina jakin behar dugu
pertsonez ari garela eta pertsona horren bizitzak une jakin batea “krak” egin duela. Onartu beharko
dugu gertatu dena, baina hori guztia maila intimo batean oso gogorra da. Lurrikararen epizentroa
hor dago, eta ondoren dator inguruan sortzen den lurrikara bera. Hori ulertu behar dugu. Agian ez
du lagunduko ezer konpontzen, baina gutxienez aipatu nahi nuen ikuspuntua pixka bat irekitzeko.
Nork esan dezake hemen inoiz ez duela gaixotasun psikiko bat edukiko?

- Sufrimenduaren inguruak, beste partaide batek dio bere kasuan bere amak sufritzen zuela, ez
berak. Bera ez zen ohartzen gertatzen ari zenaz.
- Baina gertatzen ari denaz konturatzen zarenean, norberak sufritzen du. Gainezka egiten duzu,
sufritu egiten duzu eta besteek sufritu egiten dute. Oso gai intimoez hitz egiten ari gara.

5.2 Gaixotasunaren jatorria
Gaixotasunaren jatorriaren inguruan, orokorrean partaideak ados egon dira arrazoi bakarra ez
dagoela esateko. Genetika, ingurunea eta bizitza zoriontsua edukitzeko zailtasunak aipatzen dira,
baina ezin da jatorri bakarra identifikatu. Gainera, drogen gaia behin eta berriz azaltzen da.
Drogaren eta gaixotasun psikikoen arteko kausa-ondorio lotura askotan egiten den arren, ez dago
oso argi drogek gaixotasunera eramaten duten edo kontsumoa gaixotasunaren sintomak lasaitzeko
erabiltzen den.
Askotan errepikatu den beste ideia bat honakoa da: inor ez dago libre gaixotasun psikiko bat
edukitzeaz. Edozeinek jasan dezake.
Azkenik, gaur egun dugun bizimodua gaixotasun psikikoa garatzeko eragilea izan daitekeela ere
aipatu da.

5.3 Gaixotasunaren fase akutua, arazoa identifikatzea
Orokorrean, lau tailerretako partaideek, eta batez ere senideek, gaixotasunaren hasierako fasea
gainditzeko zailena dela diote. Ez bakarrik fase honetan sintomak nabariagoak eta tratatzeko
zailagoak direlako, baizik eta egoera kontrolatzen ez dela sentitzen dugulako. Ez senideek ezta
gizarteak ere ez ditu tresnak norberak dituen arazoak gaixotasun psikiko batekin lotzeko. Gainera,
ikusten da ez dela bat-bateko gauza. Egoera pixkanaka okertzen da eta ez gara gai arazoa
identifikatzeko. Horrez gain, zergatia bilatzen saiatzen gara, baina agian ez dago arrazoi argirik.
Partaideek aipatu duten beste ideia bat, gaixotasuna duten pertsonek jasaten duten bizitza sozialaren
okertzea da. Ez da osasuna bakarrik okertzen, bizitza proiektua ere galtzen da. Honen inguruan
ezagutza, laguntza eta baliabide falta dago. Ez dugu tresnarik pertsona horren sare soziala
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mantentzen laguntzeko.

5.4 Fase egonkorra, eguneroko bizitza
Eguneroko bizitzaren kudeaketaren inguruan, partaideek diote gaixotasun psikikoa duten pertsonek
ordena behar dutela. Arrazoi bat behar dute jaikitzeko eta lan batzuk behar dituzte ohiturak
finkatzeko. Horrez gain, botiken kontrola ere egin behar da. Honen inguruan, senide batzuk
hutsuneak ikusten dituzte, ez baitute baliabiderik kudeaketa hori behar bezala egiteko.
Ikusten da gizarte eta osasun egitera prestatu dagoela gaixotasunaren fase akutuari aurre egiteko,
baina ondoren, pertsona hori etxera iristen denean, erabat senideen esku geratzen dela aipatzen dute.
Egia da baliabideak badaudela, eguneko zentroak adibidez, baina denak beteta daude.

5.5 Botikak
Botiken inguruan, oso beharrezkoak direla pentsatzen da orokorrean. Ulertzen da tratamenduaren
oinarrizko elementua direla, baita gaixotasuna kudeatzeko ere. Dena den, honako alderdiak hobetu
behar direla aipatu da:
•

Albo-ondorioek zaildu egiten dute gaixotasuna duen pertsona batek tratamendua jarraitzea.
Parte hartzaile batzuek uste dute ez dela harritzekoa botikak hartzeko dauden zailtasunak,
dituzten albo-ondorioak kontuan hartzen baditugu.

•

Albo-ondorioen inguruan, gaixoaren eta medikuaren artean adostasuna bilatzea eskatzen da.
Partaide batek bere esperientzia kontatu du: izugarrizko hobekuntza nabaritu dute pilulak
kendu eta botikak injekzio batekin bi astero edo hilabetero ematen hasi direnetik. Kasu
horretan, tratamenduaren jarraipena hobetzen lagundu du, gaixoak autonomia handiagoa du
eta ondorioz, tratamendua onartu du.

5.6 Osasun sisteman esperientziak
Osasun sistemaren funtzionamendua, behin eta berriz eztabaidan azaldu den gaia izan da. Argi utzi
da hutsuneak eta ahultasunak aipatzen direnean ez dela zuzenki bertan lan egiten duten pertsonen
lana ezbaian jartzen, sisteman hobetu beharreko aspektuak aipatzen direla baizik. Bi errealitate
ezberdin daude, bat ospitaletan bizi diren horiena eta bestea etxean bizi diren pertsonena:
•

Egonaldi luzeetarako diren ospitaleen inguruan, partaideek uste dute arretaren formak aldatu
direla, baina metodoak berdinak direla. Kontrol eta arau oso zorrotzekin bizi dira, zigor
baten mehatxupean. Egoera honako esaldiarekin deskribatu da: “Lehen eroetxe bat zela uste
genuena, pertsonak kateekin lotuta zeuden leku bat, orain ere existitzen da, baina kateen
ordez zintak ditugu”. Gainera onartzen da, beste erakundetan bezala, hemen ere murrizketek
eragina izan dutela zerbitzuaren kalitatean.

•

Euren ingurunean bizi diren pertsonen errealitatea berriz oso ezberdina da. Psikiatria
komunitarioa garatzen hasi zenetik hobekuntza nabaria da, baina orokorrean ikusten da orain
arazoa senideei pasa zaiela. Erakundeak botikaz eta terapiaz arduratzen dira, baina ondoren
egunerokoa kudeatzeko hutsune bat dago, senideek bete behar duten hutsunea. Denek etxean
bizi nahi dute eta bizitza arrunt bat eduki, baina horretarako jarraipen sozial bat egin behar
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zaie, botikekin egiten den jarraipenaz gain.
Azkenik, partaide batzuk aipatu dute osasun alorrean lan egiten duten profesionalek esperantza
gutxi transmititzen dutela. Kontsultara joatean sendagileek transmititzen duten esperantza eskasa
aipatzen dute. Askotan erabat sendatzea ezinezkoa dela eta sendatze hori oso bide luzea dela
jakinda, profesionalek esperantza gehiago eman behar dutela uste da. Batez ere egoera egonkortu
baina irtenbide argirik ikusten ez den kasuetan.

5.7 Sendatzea
Sendatzeari buruz hitz egin denean, partaideek botatako ideietan bi esparru nagusi bereizi daitezke:
osasun arloa eta gizarte arloa.
Osasunari dagokionean, ikusten da botiken beharra ongi asetua dagoela. Hala ere, ikusten da
sendatze prozesuan aurrera egiteko botiken gaineko kontrolaz gain, zerbait gehiago behar dela. Hiru
hilean behin kontsulta bat edukitzea ez da nahikoa. Periodikotasun horrekin, psikiatrak egin
dezakeen gauza bakarra botiken dosia doitzea da, egoera hobera edo okerrera joan den baloratu
ondoren. Ez dago bakoitzaren arazoak aztertzeko denborarik, ezta etxean suertatu daitezkeen
arazoei konponbideak aurkitzeko tarterik ere. Aspektu soziala ez da osasun aspektuarekin lotzen.
Behin baino gehiagotan bakoitzaren beharrak aztertzeko beharra aldarrikatu da, zer gertatu den
aztertzeko beharra alegia.
Alor sozialean daude hutsune handienak. Hitz hartze guztiak kontuan hartuta, hutsuneak ondorengo
lau puntutan laburtu daitezke:
•

Gizarte egitura. Gizartea oso selektiboa dela ikusten da, eta abiadura ezberdinak daudela.
Gaixotasun psikikoa duten pertsonen bizitza proiektua erabat aldatzen da eta atzean geratzen
dira. Besteok uste dugu pertsona hauek ez dutela ezer emateko. Gaixotasun gizartean
kudeatzeko eta euren zirkulu soziala galtzea eragozteko tresnak falta dira.

•

Gizarte baliabideak. Osasun egitura gaixotasunak osasunean duen ondorioez arduratzen
den bitartean, gizarte mailan sortzen dituen ondorioei aurre egiteko baliabideak oso
sakabanatuak daude. Terapien inguruan, senideek onartzen dute ez dakitela zer egin
daitekeen.

•

Autonomia eta dependentzia. Oso argi ikusten da bizitza proiektua galtzeak pertsona
hauek dependiente bihurtzen dituela. Lanik ez dutenez edo ezin dutenez ikasi, familiak dira
laguntza nagusia. Gizarte mailan dauden tresnak ez dira nahikoak eta ardura nagusia
senideek dute. Izan ere, partaide batek esan duen bezala, familiarik gabe, ez dago ezer
egiterik.

•

Kronikotasuna eta bizi-itxaropena. Tailerretan zehar aipatu den beste kezka bat
kronikotasunarekin eta gaixotasun psikikoa duten pertsonen osasun fisikoarekin lotuta dago.
Batzuentzat, tratamendua eta gaixotasuna bizitza guztian zehar kudeatu beharko duten
zerbait da, baina, hau etorkizunean horrela izan ez dadin ikertzen da? Gainera aipatzen da
pertsona hauen bizi-itxaropena laburragoa dela.

5.8 Ezjakintasuna buru-osasunaren eta gaixotasun psikikoen
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inguruan. Estigma.
Tailerretan behin eta berriz atera den beste gai bat, gizartean dagoen ezjakintasunarena da.
Ezjakintasuna gaixotasun psikikoei buruz eta buru-osasunari buruz. Oinarrizko gaietan ere,
partaideek onartu dute, gaixotasunak ezberdintzen edota sailkatzen ere ez dakitela. Zalantzen artean
hauek identifikatu dira:
•

Gaixotasunez edo nahasmeduez ari gara?

•

Zein dira gaixotasun mentalak? Dementziak ere gaixotasun mentalak dira?

•

Tailerretan egindako frogan, gaixotasun mental larriak aipatzen dira, baina, nola dakigu zein
diren larriak eta zein ez?

Orokorrean uste da gaixotasun ezberdin asko daudela eta, bakoitza jasaten duen pertsonaren
egoerari oso lotuta dagoenez, sailkatzea edo argitzea oso zaila dela. Gainera, behin baino
gehiagotan azpimarratu da kasu askotan gaixotasuna dutenak ez direla gai sentitzen dutena esateko,
ondorioz egoera eta gertatu dena ulertzea oso zaila da.
Ezjakintasun honek ondorioak ditu gizarte mailan:
•

Tresnak falta ditugu gaixotasun psikikoak dituzten pertsonekin ditugun erlazioak eta
egoerak kudeatzeko. Gaixotasuna kudeatzeko tresna gabezia horrek eragiten du beste
guztiok pertsona hauek baztertzea.

•

Ideia okerrak sortzen dira eta estigma garatzen da. Argi ikusten da gaixotasun honek beste
guztiek eduki ez duten etiketa bat duela. Adibidez, esan da gizartearen ikuspuntutik pertsona
hauek ahulak direla.

•

Estigmak eta gizartearen presioak norbera zentsuratzera edo ezkutatzera darama. Besteek
norberarekiko dituzten aurreiritziak bereganatzen ditu eta zaildu egiten da gaixotasuna
onartu eta laguntza eskatzea. Gaixotasun batzuekin egoera aldatu da, hala nola
depresioarekin. Partaideek uste dute depresioa onartu dela, modan egongo balitz bezala, hain
txarra ez balitz bezala. Baina ez daude ados depresioarekin beste gaixotasun psikiko guztiak
ezkutatu nahi izatearekin.

Askotan aipatu da azterketa soziologiko bat egin behar dela pertsona hauen benetako egoera zein
den argitzeko. Gaixotasuna dutenen bizi baldintzak aztertu beharko lirateke eskualdean, besteak
beste, etxebizitza, lana, gizarte eta osasun arreta, dependentzia mailak, gizarte integrazio maila eta
abar.

5.9 Lana
Tailerretan landu den beste gai bat gaixotasun psikikoak dituzten pertsonen lanarena izan da.
Aspektu ezberdinez aritu dira partaideak:
•

Lanpostu bat lortzea. Partaide gehienek diote baliabideak eta lanpostuak falta direla
gaixotasun psikikoak dituzten pertsonentzako. Aipatzen da pertsona hauek beste edozeinek
dituen aukerak eduki beharko lituzkela lanpostu bat aurkitzeko, lagunduta lanpostua izan
edo ez. Lana bilatu eta aurkitzeko ardura pertsona bakoitzaren eta senideen gain dago.
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Lanpostuen faltaz gain, zailtasun izugarria dago lanpostu horretara iristeko. Esan daiteke
familiaren zirkulutik lan mundura dagoen jauzia oso handia dela. Senideak dira lana bilatzen
dutenak eta hori matentzako esfortzua egin behar dutenak.
•

Lan baldintzak. Soldaten eta lanaldien inguruan eztabaidatu da. Ez da adostasunik lortu
honen inguruan eta esperientzia ezberdinak azaldu dira. Partaide batzuk eskatzen denerako
soldatak eskasak direla diote. Beste batzuk berriz balorazio positiboa egin dute.

•

Produktibitatea. Zalantzak daude gaixotasun psikikoa duten pertsonak produktiboak ote
diren ala ez. Arraztaloko kideek euren esperientzia azaldu dute. Bost pertsonako lantalde
batek, 40 saskiko kontsumo talde batentzat barazkiak ekoizten ditu astero. Honek
produktiboak direla erakutsi die. Produktibitatearen inguruan aipatu den beste gauza bat da,
gaixotasun psikikoa duten pertsonen inguruan dagoen estigma dela eta, hauen lana besteena
baino gehiago aztertzea ohikoa dela.

Partaideek gaixotasunarekin eta lanarekin izan duten esperientzia kontatzeko aukera eduki dute eta
gehienek lana edukitzea oso positiboa dela aipatu dute. Zeregin bat edukitzeak isolamendua
ekiditen duela onartzen dute. Gainera, senideek diotenez aurretik pertsona hauen gaitasunari buruz
zituzten beldur eta kezkak argitzen laguntzen du lanak.

5.10 Etxebizitza baliabideak
Etxebizitzaren inguruan gutxi hitz egin da, baina zehazki etxebizitza tutelatuen gaia landu da. Plaza
gutxi daudela uste da eta gehiago eskatzen dira.
Hala ere, etxebizitza tutelatuen eredua egokia ote den ere galdetu da. Egokia al da gaixotasun
psikikoa duen pertsona bat antzeko arazoak dituzten pertsonekin bizitzen jartzea?

5.11 Gaixotasuna, gizartea eta sentsibilizazioa
Denbora gehien hartu duen gaia gizartea eta sentsibilizazioarena izan da. Arazo nagusi gisa,
ikusezina izatea, gizartearen inplikazio falta eta gizartearen presioa dira:
•

Orokorrean, gaixotasuna duten pertsonak ikusezinak direla aipatzen da. Ez daude eta ez dute
ezertarako balio.

•

Parte hartze eskasa dago. Norberak bizitzen ez duen arte, ez daki zer den gaixotasunarekin
bizitzea. Enpatia falta da.

•

Ikusezinak izateaz eta parte hartze faltaz haratago, arazo larriena gizartean dagoen
bazterkeria da. Oso gizarte lehiakorrean bizi gara, non denontzat arau berdinak dauden
(ekoiztu, lan egin eta etxebizitza lortu). Gizarte presio hau ez da onuragarria gaixotasun
psikikoa duten pertsonentzat.

Arazo honi aurre egiteko, ideia ezberdinak proposatu dira, normalizazioaren bidean. Ikusgarritasuna
lortzeko honako aukerak aipatu dira:
•

Kolektibo ezberdinen arteko erlazioak bultzatu. Gaixotasuna duten pertsonekin hartu-eman
zuzenak edukitzeak aurreiritziak baztertzen laguntzen du.
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•

Datuak eta esperientziak zabaldu.

•

Gaixotasuna duten pertsonentzat aukerak sortu. Etxebizitza babestuen kasua aipatzen da,
non gaixotasun psikikoak dituzten pertsonentzat etxebizitza kopuru baten erreserba eskatu
daitekeen.

•

Arazoaz lasaitasunez eta naturaltasunez hitz egin. Senideen lana naturaltasunez hitz egitea
da, arazoa azalduz eta gaixotasunarekin bizitzea zer den ingurukoei deskribatuz. Zer
gertatzen ari den ez gara gizarteari ulertzen laguntzen ari. Baina senideak eta arazo bizi
dutenak dira kontatu behar dutenak.

Gainera, gaixotasun psikikoa eta buru-osasuna normalizatu behar dela uste da. Terapien beharra
aldarrikatu beharko litzateke osasun arazo larriagoak ekiditeko. Laburki izan bada ere, haur eta
gazteen artean arazoak ekiditeko neurrik aurreikusi behar dira.

5.12 Elkarteen, erakundeen eta osasun sistemaren arteko
elkarlana
Tailerretan zehar gaixotasun psikikoa duten pertsonen arretan parte hartzen duten pertsona,
kolektibo, elkarte eta erakundeen kopurua ikusi ahal izan da. Besteak beste, honakoak aipatu dira:
•

Gaixotasun psikikoa duten pertsonak.

•

Senideak

•

Ingurunea, familiatik kanpo. (Lagunak, lankideak, bizilagunak,…).

•

Elkarteak.

•

Udalak, ordezkari politikoak eta gizarte zerbitzuak.

•

Foru Aldundia: ordezkari politikoak eta Gizarte Politikako Saila.

•

Eusko Jaurlaritza: Gizarte politika, Lanbide eta polizia.

•

Osakidetza: Osasun Mentaleko Sarea eta Lehen Mailako arreta.

•

Justizia sistema.

Behin baino gehiagotan aipatu da koordinazio falta dagoela. Bakoitzak bere esparruan egiten dio
aurre arazoari, baina ez dago elkarlanik. Baliabideak sakabanatuta daude. Hutsuneak aipatu dira
aurreko zerrendan ageri diren eragileek lan egiten duten ia esparru bakoitzean.
Bestalde, tailerretan esan da badaudela pertsonak inolako laguntzarik jasotzen ez dutenak, nahiz eta
buru-osasuneko arazoak dituztela jakin. Gaixotasun psikikoen inguruan dagoen bazterkeriaren
eraginez askok ez dute laguntza eskatzen eta beste askok ez dute laguntzarik nahi eskaini arren.
Egia bada ere eztabaidan zehar arreta gaur egungo osasun sistemaren gabezietan jarri dela, partaide
batzuk konponbideak nolakoa izan behar duen jakiteko ideiak eman dituzte:
•

Diruak ez du dena konponduko. Pentsioak eta diru-laguntzak egon arren, horrek ez du
egingo gaixotasun psikikoak dituzten pertsonak autonomoagoak izatea. Erakundeei senideen
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bidelagun izatea eskatzen zaie, arazo bertatik bertara ikustea.
•

Hitz hartze gehienetan osasun sistema aipatu da, baina eztabaidatzen ari garen arazoak
osasun arreta baino esparru askoz ere zabalagoa hartzen du. Eragile guztiak dauden esparru
bat sortze behar da, konponbideak adosteko esparru bat. Sendatzea ez da lortzen osasun
arretarekin bakarrik, lanarekin, gizarte integrazioarekin eta bizitza normalizatuarekin lortzen
da.

5.13 Senideen esperientzia
Eztabaidaren une askotan, parte hartu duten senideek gaixotasun psikikoarekin izan duten
esperientzia azaldu dute. Esperientzia horretan batez ere aipatzen da ingurune guztiari eragiten diola
gaixotasunak. Gaixotasunak jasaten duen horri eragiten dionaz gain, gertukoek gaixotasunaren
ondorioak sufrimendu handiz bizitzen dituztela diote. Senideek gertu egon behar dute, baina gehiegi
gerturatu gabe. Buruko gaixotasunek izugarrizko ulermen ahalegina eta etxeko lana eskatzen dute.
Pertsona batzuk senideen laguntza taldetan izan duten esperientzia ere azaldu dute. Oso
lagungarriak dira, egoera berdinean dauden pertsonak ezagutzen baitira. Ez daude zaintzailea
zaintzekoa baliabide nahikoak. Gainera, zaintzaileak gero eta zaharragoak dira. Orain arte amak
ziren zaintzaren arduradunak, eta hauek izan duten garrantzia azpimarratu da, betidanik izan duten
zaintzalearen rola kontuan hartuta. Orain anai-arrebek hartu dute ardura hori. Etorkizunean bilobak
eta ilobak izango dira.
Senideek aipatu duten beste hutsune bat osasun, lan eta gizarte baliabideen artean dagoen integrazio
falta da. Gaixotasun psikikoa duen pertsona, “gaixorik zailena” bezala definitu da. Arreta sistema
hobeto integratu behar da, gaur egungo dispertsioa ekidinez, hobetzeaz gain.

5.14 Buru-gaixotasuna komunikabideetan
Komunikabideek jokatzen duten papera ere eztabaidagai izan da tailerretan. Orokorrean, partaideek
azpimarratu dute gaixotasun psikikoa duten pertsonei komunikabideek ematen dieten tratamendua
ez dela egokia. Gaixotasun psikikoa indarkeria justifikatzeko arrazoi gisa erabiltzen da.

5.15 Osasun mentaleko profesionalen ikuspuntua
Tailerretan gaixotasun psikikoa duten pertsonen arreta sarean lan egiten duten profesionalek parte
hartu dute, batez ere gizarte zerbitzutakoek eta Errenteriako Osasun Mentaleko Zentrokoek.
Kolektibo honen hitz hartzeak gai hauei buruz izan dira:
•

Familien kontzientziazioa. Buru-gaixotasunen inguruko kontzientziazioak eta
sentsibilizazioak etxetik hasi behar du. Familiek gaixotasuna kudeatzeko tresnak behar
dituzte.

•

Sektorea aldatu da, baina baliabideak falta dira. Terapiak behar dira botikekin batera
gaixotasunaren kontzientzia lantzeko. Osakidetzan eguneko lau zentro bakarrik daude.
Lagundu egin behar zaie beraien lekua aurkitzen. Gainera, familiekiko hutsunea dago, ez
zaie behar bezalako arreta ematen.
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•

Sisteman eta gizartean ikusten diren hutsuneei aurre egiteko, txikitik lan egin behar da.
Hutsune horiek identifikatu eta banaka konpontzen joan behar dugu.

•

Dauden baliabideak ezagutarazi behar dira. Tailerretan psikiatrak falta direla esan da, baina
Osakidetzan erizainak, psikologoak eta beste baliabideak ere badaude. Pertsona hauen
beharretan jarri behar dugu arreta.
Diagnostikatu gabe dauden gaixotasun psikikoa duten pertsonak ere badaude, eta horiengana
iristea oso zaila da. Gizarte zerbitzuek buru-osasun arazoak dituzten pertsonak identifikatu
ohi dituzte, baina ezin diete lagundu gaixotasunaren kontzientziarik ez dutelako. Eta ez da
tramiteak egitea zaila dela, beste motako laguntzarik ere ezin zaie eman.

•

•

Tailerretan Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroan artatutako pertsonen inguruko datuak
banatu dira (ikus D eranskina). Datuak arretaz aztertzeko denbora eduki ez arren, osasun
sektoreko langile bat baino gehiago harrituta geratu da artatzen diren pertsona kopurua
ikusirik. Hala ere, datu horiek hobeto zehazteko beharra ere ikusi da Oarsoaldeari buruzko
datu argi eta zehatzagoak edukitzeko.

•

Egoera esaten dena baino hobea dela ere aipatzen da. Baliabideak badaude, baina erronkarik
handiena gaixotasun psikikoa duten pertsonak sendatzeko egin behar duten lanera erakartzea
da.

5.16 Arraztalo eta Aldurari buruz
Tailerretan elkarteek egindako lanari buruzko eztabaida ere egon da. Oiartzunen gaixotasun
psikikoa duten pertsonen kolektiboa “normalizatu” edo gutxienez ikusaraztea lortu dela uste da.
Horrez gain, elkarteek gainditu behar dituzten zailtasunak ere aipatu dira. Zehazki, elkarteek
esparru askotan lan egin behar dutela ikusten da (lan integrazioa, sentsibilizazioa, gizarte
integrazioa, erakundeekin lana, eta abar), eta hori oso zaila da.
Aldura eta Arraztaloko kideek gaur egun dituzten helburu eta erronkak aipatu dituzte:
•

Azterketa soziologikoa egitea. Helburua eskualdean gaixotasun psikikoa duten pertsonen
egoera sakonki ezagutzea litzateke. Aztertu nahi diren esparruak honakoak dira: etxebizitza,
lana, dependentzia mailak, autonomia, eta abar. Lanaren muina eskualdean gaixotasun
psikikoa duten pertsonekin lan egiten duten erakunde eta elkarteetatik duten informazioa
biltzea eta diagnostikoa egitea litzateke.

•

Aldura, Arraztalo eta eskualdeko udalen artean Enplegu Zentro Berezi bat sortzea.
Horrelako enpresa motek gaixotasun psikikoa duten pertsonen lan integrazioa errazten dute.
Gaur egun dauden jarduerei beste forma juridikoa ematea litzateke Enplegu Zentro Berezia
sortzearen helburua. Momentu honetan gaia ez aurrera ez atzera dago, zentro berriak
sortzeko legedia ez baita garatu eta ezin baitira enplegu zentro berriak sortu Euskadiko
Autonomia Erkidegoan.

5.17 Tailerren inguruan
Tailerren bukaeran, hauei buruzko partaideen iritzia jaso da. Orokorrean azpimarratu dute
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formatuak parte hartzea bultzatzen duela eta esperientzia aberasgarria izan dela.
Esparru ezberdinetako pertsonak biltzeko saiakera ere eskertu da. Gaixotasunari aurre egiten lanean
dabiltzan eragile ezberdinek era horizontalean hitz egiteko aukera izan dute, hierarkiarik gabe.
Gaixotasun psikikoarekin erlazio zuzenik ez duten pertsonen hutsunea nabari da, baita politikariena
ere.
Azkenik, bereziki aipatu behar dira tailerrek eurengan zein eragin izan duten esan duten pertsonak.
Ez dira iritziak bildu eta ideiak elkarbanatzeko baliagarriak izan, bakoitzaren egoerari buruzko
hausnarketa egiteko ere balio izan dute. Jarraian datozen hitz hartzeak horren erakusgarri dira:
•

“Ni konturatzen naiz gaixotasuna duela konturatu ez den pertsona bat ezagutzen dudala.
Hori edo ez diola inork esaten gaixotasun bat eduki dezakela. Lehen esan dut ez nuela inor
ezagutzen, baina orain pare bat ditut buruan”

•

“Tailer honetan esan dena kontuan hartu ondoren, konturatu naiz gaixotasun psikiko bat
eduki arren zorte handia dudala. Ikusten denez badaude ni baino okerrago dauden pertsonak
nire inguruan”

6 ONDORIOAK
Atal honetan laburpenaren laburpena egin da. Hau da, partaideek landu diren gaien inguruan bota
dituzten ideia nagusiak laburtzen dira. Ondorio hauetatik, guk, Arraztalok eta Aldurak
etorkizunerako lan ildoak proposatzen ditugu buru-gaixotasunak dituzten pertsonen arreta sarean
lan egiten dugun eragile guztiontzat.
Etorkizunerako lan ildoak proposatu baino lehen, guk, senide eta elkarteetako kide gisa tailerretan
ikusi dugunaz ere hausnarketa egiten dugu.

6.1 Buru-gaixotasunak dituzten pertsonen ikuspuntutik
Ezkortasuna nabaria dago gaixotasun psikikoa duten pertsonen artean, batez ere:
o Egunerokotasunean bizitzen dituzten zailtasunengatik.
o Ospitale psikiatriko batean bukatzeko duten beldurragatik.
o Jasaten duten eta ingurunean sortzen duten sufrimenduagatik.
o Gizarteak ulertzen ez dituelako.
o Sendatuko direnaren esperantza gutxi dutelako.
Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Txosten honetan gaixotasun psikikoa duten pertsonen testigantzak bere horretan jaso dira. Ez dira
laburtu, beraien egoera ulertzeko modurik onena esaten duten hitz bakoitza ongi entzutea delako.
Honen inguruan guk ez dugu ezer esateko, beraien esperientziak guk esan dezakegunak baino askoz
ere gehiago balio du.
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6.2 Gaixotasunaren fase akutua, arazoa identifikatzea
•

Gaixotasunaren hasierako fasean, egin behar denari buruzko ezjakintasuna dago, nola egin
eta nora jo.

•

Zailtasunak daude zer gertatzen ari den identifikatzeko.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Sentsibilizazioan lantzeko gai nagusietako bat arazoaren identifikazioa da. Gaixotasunen profilak
definitu, buru-osasuna deskribatu eta gizarteari arazoa identifikatzeko gutxieneko tresna batzuk
ematea oinarrizkoa da. Bullying-arekin egiten ari den moduan, adibidez.
Garrantzitsua da gaixotasuna duen pertsonak senideak eta lagunak gertu edukitzea gaixotasunaren
hasierako fasetan. Baina horretarako, herritarrek jakintza minimo bat eduki behar dute gaixotasun
psikikoen inguruan.

6.3 Fase egonkorra, eguneroko bizitza
•

Senideek deskribatzen dituzten bizipen eta esperientzietatik argi geratzen da egunerokoa
kudeatzeko baliabide falta dagoela.

•

Ospitaleratzeen inguruan hitz egin da, baina batez ere azpimarratzen da ez dakitela zer egin
egunero suertatzen diren egoera horietan. Senide bat ospitaleratu ondoren egonkor baldin
badago, etxera itzultzen da Osasun Mentaleko Zentroko jarraipenarekin. Osasun jarraipenaz
eta gizarte laguntzez (pentsioak edo etxez etxeko laguntza) gain, familia da
egunerokotasunean duten laguntza bakarra.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Sendatzeko banakako laguntza programak falta dira, baita lana eta etxebizitza mantentzeko
laguntzak ere. Psikiatrikoan ospitaleratu ondoren, pertsona gehienek bizitza proiektua galtzen dute,
ez dute esperantzarik eta gizarte bazterkeria arriskuan daude.
Kezkagarria da guretzat kronofikatu diren gaixotasun psikikoa duten pertsonen egoera (gaixo
residualak). Beraien adina, familia egoera, sendatzeko edo aurrera egiteko duten esperantza eskasa
eta hondatze kognitiboa direla eta, ingurukoekiko erabat dependienteak dira eta epe luzerako
ospitaleratzeak eta tutoretzak pairatzen dituzten, non askotan oinarrizko eskubideak galtzen
dituzten.

6.4 Botikak
•
•

Botiken albo-ondorioek zaildu egiten dute gaixotasun psikiko duten pertsonek tratamendua
jarraitzea.
Oinarrizko da gaixoa, sendagilea eta senideak ados jartzea botiken inguruan.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Gaixoen, sendagileen eta zaintzaileen artean elkarlana falta da botiken inguruan erabakiak
hartzerako garaian.
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Gaixotasuna dutenei eta zaintzaileei botiken eta hauen albo-ondorioen inguruko informazioa falta
zaie.
Botiken inguruan adostasuna behar dela esatean, ez da botika moten edo kopuruaren inguruan
bakarrik eztabaidatu behar, hartzeko eraren, maiztasunaren eta beste xehetasunen inguruan ere hitz
egin behar dugu. Gaixoaren ingurunearekin eta egunerokotasunarekin zer ikusia duten aspektu asko
daude, adibidez, tratamendua hartzeko lekua eta ordutegia. Gaixotasuna duten pertsonentzat
berebizikoak izan daitezkeen gaiak, hain zuzen ere.

6.5 Osasun sisteman esperientziak
•
•

Buru-gaixotasunak dituzten pertsonek beldurra diete ospitale psikiatrikoei.
Gaixotasun psikikoa duten pertsonak eta senideak haserre daude osasun sistemarekin, ez
egiten denagatik, baizik eta egiten ez denagatik. Profesionalak inplikatzen dira, baina
baliabideak falta dira.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Eskizofrenia eta psikosiak dituzten pertsonen tratamendu psikiatriko eta psikologikoen eskasia
dagoela ikusten dugu. Zita batetik bestera pasatzen den denbora eta hauen iraupena ikusirik gaixo
hauek behar duten arreta emateko langile gutxi daudela uste dugu. Hau senideentzat oso kezkagarria
da. Esparru ezberdinetan ditugun profesionalek lan izugarria egiten dutela uste dugu, baina gure
senideek arreta gehiago eta jarraiagoa behar dutela uste dugu.
Senideen arreta eskasa da eta zerbitzu gutxi daude.
Azkenik, orokorrean, haur eta nerabeentzat arreta goiztiarreko zerbitzu gutxi daudela uste dugu. Ez
daude haur eta gazteen buru-osasun arazo larriak forma egokian lantzeko programa eraginkorra.
•

Osasun sistemako profesionalek hobekuntza lortu daitekeela ikusarazi behar dute. Gainera,
baliteke kaltegarria izatea pertsona bati bere senideak inoiz gehiago lan egingo ez duela
esatea. Agian ez da lan berdina, ezta erritmo berdinean ere, baina anbizio gehiago eduki
behar dugu.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Gaixotasun psikikoekin lanean ari diren profesionalen aldetik diagnostikoen erabilera okerra
dagoela uste dugu. Kontuz jokatu behar da horiekin, batez ere gaixotasun psikiko larriak
dituztenekin, beharrezkoa ez den ezkortasuna ez transmititzeko eta estigmarik ez sortzeko.
•

Ez dago behar bezalako koordinaziorik lehen mailako osasun arreta eta osasun mentaleko
arreta sarearen artean.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Oinarrizko osasun arreta zerbitzuetatik ez da behar bezalako arretarik jartzen gaixotasun hau duten
pertsonengan: askotan ezjakintasuna dago “beste” gaixotasun horren inguruan, ez dira azterketa
fisiko periodikoak egiten, ez dago koordinaziorik. Gaixotasun psikikoak dituzten pertsonen osasun
fisikoak ez du arreta berezirik. Gaixotasun psikiko duten pertsonen artean, bada talde bat, osasun
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arreta osasun mentaleko sarearekin lotzen duena, ondorioz, ez du inolako osasun arretarik jaso nahi.
•

Senideen diskurtsoaren erdigunean osasun sistema dago, arazoak esparru gehiago hartzen
dituen arren. Osasunaz gain, gizarte eta lan ikuspuntuak ere badaude.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Gaixotasuna duten pertsona eta senide batzuk osasun egoera kudeatzen ez atzera eta ez aurrera
daude, beste esparrutan (gizarte mailan edo enpleguan) ezer egin gabe, hau da, beste esparru
batzuetatik sendatzea ere lortu daitekeela konturatu gabe. Lan bat lortzea edo harremanak
berreskuratzea osasun egoera hobetzearen ondorio gisa ikusten da, egoera hori hobetzeko tresna
bezala ikus beharrean.
Dena den, erabat ulergarria iruditzen zaigu senideen diskurtsoa osasun sistemari buruzko izatea,
gaixotasun psikikoa duten pertsonen arretarako sarean hauekin etengabeko hartu-eman zuzena duen
sistema bakarra baita.

6.6 Sendatzea
•

Sendatzea medikuntzaren esparrutik lantzen da, botikak lehenengo eta ia baliabide bakarra
direlarik.

•

Ez da pertsona bakoitzaren arazoa edo egoera aztertzen, ez da pertsona horri gaixotasun
psikiko bat garatzeko zer gertatu zaion aztertzen.

•

Gizarte lanaren inguruan hutsunea dago. Baliabide eta tresnak falta dira sendatzea gizarte
eta lan mailan ere izan dadin.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Aurretik aipatu den moduan, sendatzea sendagileen esku uzten da, eta gizarte mailan edo lanean
hobekuntza lortzea ondorioa da askorentzat. Seguraski pentsatzeko modu honengatik, erakundeek
ez dute baliabiderik pertsona hauei tresna sozial edo laboralen bidez sendatzen laguntzeko. Arrazoi
berdinagatik, senideek eta gaixotasun psikikoa duten pertsonek lan munduan aurrerapausoak ematea
edo lagunak berreskuratzea zail ikusten dute.

6.7 Ezjakintasuna buru-osasunaren eta gaixotasun psikikoen
inguruan. Estigma.
•

Senideek onartzen dute, eurak ere askotan ez direla gai gaixotasun psikikoa zer den
azaltzeko. Gaixotasun ezberdinen kopuruak eta hitz teknikoek ez dute gaixotasun hauen
inguruko ezagutza zabaltzen laguntzen.

•

Ezjakintasunak estigma dakar.

•

Gaixotasun psikikoa duten pertsonek sentitzen dutena adierazteko zailtasun ugari dituzte eta
hori oztopo handia da gaixotasunari buruzko jakintza zabaltzeko.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
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Ez dugu zalantzarik eta badakigu estigma gainditzeko tresna nagusia kontaktu zuzena dela.
Elkarteetatik lan hori egiten jarraitu behar dugu, herritarrak erdibideko espazioetara erakarri behar
ditugu, non bakoitzaren errealitatea ezagutzeko aukera dagoen.
Gainera, gaixotasun psikikoa duten pertsonek beraien herrietako ekintzetan parte hartu dezaten
ahalegina egin behar dugu.

6.8 Lana
•
•

Orokorrean, lana gaixotasuna duten pertsonen sendatzean baliagarria dela ikusten da.
Gaixotasuna dutenek eta senideek lanaren gaia urruti ikusten dute, beraien esku egongo ez
balitz bezala. Aipatzen diren zailtasunen artean daude lan mundura iristeko eta sartzeko
zailtasunak eta produktibitatearen inguruko eskaerak.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Pertsona hauen lan integrazioa errotik hobetu beharra dago. Gure esperientzian oinarrituta,
badakigu lan egonkor eta dinamiko batek, aintzat hartzen den lan batek, hobekuntza ekarriko duela
osasun eta gizarte mailan. Garrantzitsua da lan egoeran arreta jartzea esparru ezberdinetatik,
bakoitzaren egoera pertsonala kontuan hartuz eta jarduerak duin eginez: ordutegi egokiak, egoera
fisiko ez nekagarriak, lan ez errepikakorrak, sormenezkoak, askatzaileak,…

6.9 Gaixotasuna, gizarte eta sentsibilizazioa
•

Ikusgarritasun arazo bat dago, behar bezalako garrantzia ematen ez zaion arazoa alegia.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Gaixotasun psikikoa duten pertsonek sentitzen dute gizarteak ez dituela ikusten arreta behar duten
norbait bezala. Ikusezinak dira bai erakundeen ikuspuntutik baita beraien lan eta gizarte
integrazioaren ikuspuntutik ere.
Adibidez, praktikan, herri mailan, hirugarren adineko pertsonei eskaintzen zaizkien zerbitzuak
gizarte zerbitzuen eta aurrekontuen zati garrantzitsua dira. Gaixotasun psikikoa duten pertsonentzat
dauden programak gutxi dira berriz, ia ez dago. Hirugarren adineko pertsonei arreta eman behar
zaiela onartzen den bitartean, gaixotasun psikikoa duten pertsonen kolektiboa gutxiengo dela uste
da eta mesfidantzaz ikusten da. Pertsona hauek osasun zerbitzuetara bideratzen dira.

6.10 Arraztalo eta Aldurari buruz
•

Familien parte hartzea bultzatu behar da tokian tokiko elkarteetan. Egin beharreko lan asko
dago eta guztiok gara beharrezkoak.

•

Kolektibo guztiek (senideek, profesionalek eta herritarrek) sendatze prozesuan lagundu
behar diegu pertsona hauei. Bidelagun izan, beraiek erdigunean jarriz.
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6.11 Elkarteen, erakundeen eta osasun sistemaren arteko
elkarlana
•
•

Gaixotasun psikikoa duten pertsonen arretan eragile askok parte hartzen dute, baina
elkarlana eta koordinazioa falta dira.
Pertsonen eta erakundeen artean hitz egin behar dugu pertsona hauen egoera hobetzeko.

Arraztalo eta Alduraren ikuspuntutik
Gaixotasun psikikoa duten pertsonen problematikak hainbeste esparru hartzen ditu, mota askotako
erakunde, kolektibo eta profesionalak aurki ditzakegula horien arreta sarean. Lanean daramatzagun
urteetan pertsona askorekin bildu gara: gaixotasuna duten pertsonekin, senideekin, osasun
mentaleko sareko pertsonekin, gizarte zerbitzuekin, gizarte politikako sailekin, Lanbiderekin,
Arartekoarekin, zinegotziekin, diputatuekin, legebiltzarkideekin, lehen mailako arretako
sendagileekin eta beste askorekin. Salbuespen batzuk kenduta, bilera guzti horiek zerbait izan dute
komunean: denak bakarka izan direla, gu, elkarteak, eta beste kolektibo bat, bakarra, parez pare.
Arazoari era integral batean aurre egin nahi badiogu, honen diagnostikoa denon artean egin behar
dugu eta guztion artean ekintzak adostu.

7 LAN ILDOAK
1. Sendatze integralaren inguruan sentsibilizatzea. Sendatzeak hiru zutabe ditu: osasun
tratamendua, gizarte integrazioa eta lan integrazioa.
Elkarteetatik gaixotasun psikikoa duten pertsonei eta senideei ikusarazi behar diegu sendatzea
botikaz haratago dauden tresnak erabilitako lortuko dugula. Argi dago osasun sistemaren
laguntza beharko dugula, baina gaixotasun psikikoa duten pertsonek bizitzako esparru askotan
dituzte zailtasunak eta horiek ez dira konponduko botikak hartuz edo psikologoarenera joanez.
Arazoaren zati handi bat soziala izanik, ez dugu gure arreta osoa osasun sisteman jarri behar.
Beste erakunde guztien parte hartzea eskatu behar dugu, osasun sistemari eskatzen diogun
bezala edo gehiago.
2. Gaixotasun psikikoa duten pertsonen arretan parte hartzen duten guztien arteko elkarlana
handitu.
Arraztalo eta Alduratik eskualdean buru-osasunaren mahaia sortzea proposatzen dugu. Mahai
honetan buru-osasunaren arretan parte hartzen duten eragile guztiak egon beharko lukete:
gaixotasuna duten pertsonak, elkarteak, udalak (gizarte zerbitzuak), Osakidetza (lehen arreta eta
osasun mentaleko arreta), Gipuzkoako Foru Aldundia (Gizarte Politika saila eta lagundu
dezakeen beste edozein sail, adibidez, lan integrazioan), Eusko Jaurlaritza (Gizarte Politika, Lan
eta Enplegu Saila), Garapen Agentzia, integrazio enpresak, eta abar.
Mahai honen helburuak honakoak lirateke:
•

Sentsibilizazio eta bazterkeriaren aurkako programak eta ekintzak bultzatzea, jarrerak
aldatzeko helburuarekin (urteroko kanpaina batekin adibidez).

•

Enpresa normalizatuetan lan aukerak bilatzeko programa garatzea.
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•

Gizarte bazterkerian dauden pertsonentzat lan integrazioko programak sortzea.

Oarsoaldean dagoeneko martxan dagoen Euskara Batzordearen antzeko zerbait proposatu liteke,
gaiarekin zer ikusia duten erakunde eta eragileak biltzen dituena.
3. Oarsoaldeko gaixotasun psikikoa duten pertsonen egoera zein den jakiteko azterketa
soziologikoa.
Jarduera honen helburua eskualdean gaixotasun psikikoa duten pertsonen egoera zein den
jakitea da. Tailerretan zehar ikusi dugu datu objektiboen eta diagnostiko orokor baten beharrean
gaudela, bakoitzak bere ingurua ondo ezagutzen duen arren, ez baitakigu zenbat pertsonez hitz
egiten ari garen, ezta orokortasun batean zein egoeran dauden. Aztertu beharreko esparruak
honakoak dira: etxebizitza, lana, dependentzia maila, autonomia eta abar. Lanaren helburu
nagusia erakunde eta elkarte guztietatik datuak bildu eta eskualdearen argazki erreal bat osatzea
litzateke. Hau, aurretik proposatu den eskualdeko mahaiaren lanetako bat izan liteke.
4. Enplegu Zentro Berezi bat sortzea Aldura eta Arraztalo elkarteen eta inguruko erakundeen
artean.
Horrelako enpresa motek gaixotasun psikikoa duten pertsonen lan integrazioa errazten dute.
Gaur egun martxan dauden lan programei beste forma juridiko bat ematea litzateke eta
integrazioko lan programa berriak hastea lanpostu duin eta egonkorrak sortzeko. Gaur egun gaia
ez aurrera ez atzera dago, Enplegu Zentro Bereziak sortzeko legedirik ez baitugu Euskadiko
Autonomia Erkidegoan. Gaur egun ezin da Zentrorik sortu. Ekimen honek buru-osasun arretan
parte hartzen duten erakunde guztien babesa behar du, sendatzea era integral batean ez bada
egiten (osasun arreta, gizarte integrazioa eta lan integrazioa), sendatzea partziala da.
5. Buru-osasunaren gaia hezkuntzan sartu.
Hezkuntza komunitaterekin elkarlana sortu buru-osasunaren inguruko sentsibilizazio egiteko.
Hau gauzatzeko gaixotasun psikikoa duten pertsonek kudeatutako eskola baratzak proposatzen
ditugu eta gaia lantzeko buru-osasunaren inguruko eskola materiala garatzea.
6. Buru osasuna duten pertsonen osasun arreta hobetu
Gaixotasun psikikoa duten pertsonak ziur egon behar dute eskizofrenia edo psikosi diagnostiko
baten ondoren bizitza zoriontsu bat edukitzera irits daitezkeela. Horretarako, arreta goiztiarreko
programak garatu behar dira, bakoitzaren buru-osasuneko arazoak kudeatzeko.
Arraztalo eta Alduratik, osasun sistematik kanpo gauden elkarteak garela jakinik, hau
ikusarazten saiatuko gara:
▪

Gaixotasun psikikoa duten pertsonek beste herritarrek jasotzen duten arreta berbera jaso
behar dute, duina eta kalitatezkoa.

▪

Lehen mailako osasun arretan, honakoa landu behar litzateke:
➢ Familia medikuak gaixoaren buru-osasun egoera ezagutzeko tresnak.
➢ Azterketa fisikoak maiztasunez egiteko protokoloak (kontuan hartu sedentarismoa,
tabakismoa eta botika ugari hartzen dituztela).
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▪

Osasun mentaleko arretan honakoa beharko litzateke:
➢ Langile gehiago. Gaixoek eta senideek hartu-eman gehiago behar dute. Ziten
maiztasuna eta iraupena tratamendu eraginkorra egiteko ez dira nahikoak.
➢ Profesionalen, gaixoen eta zaintzaileen artean elkarlana sustatu:
o Diagnostikoa azaldu eta ezkortasuna eta estigmatizazioa ekiditeko. Esperantzatik
eta optimismotik egin.
o Botiken, albo-ondorioen, emateko eraren eta tratamenduen inguruko adostasuna
bilatzeko.

▪

Gaixotasunaren fase guztietan arreta psikologikoa.

▪

Arreta goiztiarra, terapia kognitibo-konduktuala erabiliz.

▪

Sendatzea helburu duten bakarkako lan estrategiak, zuzeneko dialogoa eta arazoei aurre
hartuko dien dialogoa adibidez, gaixoaren inguruan dauden eragile guztien parte
hartzearekin (psikiatra, psikologoa, erizaina, gizarte langilea, gaixoa, senideak,
zaintzaileak, lagunak, eta abar).

▪

Zaintzaileentzako arreta programak. Heziketa, zaintza segurua eta sendatzean
oinarritutako estrategien azalpena.
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8 A ERANSKINA. Gaixotasun psikikoaren koloreak
LEZO
Part. Kolorea

Aurkezpena

1

--

Ez nuke jakingo zein kolore jarri. Oso zaila da hori niretzat. Gizarte langilea
naiz eta nire lanagatik gaixotasun psikikoa duten pertsonekin hartu-emana dut.
Senide bat ere badut gaixotasunarekin. Ezin diot kolore bat jarri.

2

Laranja Marroia

Kolorea aldakorra da. Gaur laranja edo marroia da. Sufrimendua ikusten dut,
baina baita jatorria ere. Gizatasuna eta sufrimendua ikusten ditut.

3

Beltza –
ortzadarra

Anaia eta ahizpa ditut gaixotasunarekin. Gaixotasunaren hasieran dena beltza
zen, irteerarik gabeko tunel bat. Orain ortzadarra ateratzen ari dela uste dut.

4

Kolore
askotakoa

Osasun mentaleko sareko langilea naiz. Gaixotasuna duten lagunak eta
senideak ditut. Inor ez dago libre. Kolorea bakoitzak jartzen dio. Gaixotasuna
duen pertsona bati galdetuko nioke.

5

Grisa

Gaixotasuna duen senidea dut. Hasieran dena grisa da, sufrimendu askorekin
bizitzen da, batez ere gertatzen ari dena onartu behar duzulako. Orain, gero eta
onartuago dago, esperantza eduki behar dugu.

6

Beltza

Ez dut inongo esperientziarik, badakit gaur egungo arazoa dela. Osakidetza ez
dago prestatuta.

7

--

Pertsonaren arabera. Ez dut gertuko inor gaixotasunarekin.

8

--

Ezin dut hitz egin.

9

Arrosa
kolorea

Alaba gaixotasunarekin. Ikuspuntu ezberdinak daude. Hasieran oso gaizki pasa
nuen, dena beltza zen. Nire emaztea baikorragoa zen. Eskerrak bera zegoen.
Orain hobetzen ari dela ikusten dugu, arrosa kolorekoa ikusten dugu.

10

Gorria

Kolore gorrikoa. Egunero asko sufritzen dute. Gaixotasunak sufrimendua
sortzen die.

11

Beltza

Semea dut gaixotasunarekin. Hasieran dena beltza, orain urdina.

12

Burdeos

Bi pertsona familian gaixotasunarekin. Burdeos kolorea, hasieran beltza zelako
eta denborarekin aldatzen joan direlako. Batzutan aurrera zoaz eta bestetan
atzera. Familian aurrera egin nahi dugu.

13

Ortzadarra

Ortzadarra

OIARTZUN
Part Kolorea

Aurkezpena

0

Berde argia Gaixotasunaren inguruan badaude gauza onak (elementu berdeak, argiak), baina
ez dute ingurua argitzen. Ustez gaixotasuna duen senide bat dute, diagnostikatu
gabe. Familian iritzi ezberdinak daude pertsona horren inguruan.

1

Burdeos.

Kolore iluna, batzutan ongi, bestetan gaizki. Bi senide gaixotasunarekin.
Gaixotasuna dutenak kronifikatu egiten direla uste du. Ez dago esperantzarik,
botikak bakarrik ez dute balio. Sendagileek esperantza transmititu behar dutela
dio.
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2

Hasieran
beltza,
orain urdinberdea

Semea gaixotasunarekin. Estigma handia dago kalean, pasotismoa aipatzen du.
Jende askok ez daki nola portatu pertsona hauekin, horregatik jende askok
bizkarra ematen die, baztertu egiten ditu. Beldurra ere badago, prentsan
gaixotasuna duten pertsonei ematen zaien trataera dela eta. Hala ere, ulertzen du
ezer ez dakien pertsona bat izutzea. Inguruan jende askok ezkutatu egiten du.
Zaila da gaia.

3

Gorria

Sufrimendu asko sortzen duen gaixotasuna delako. Senide bat du gaixotasun
psikikoarekin. Orain dela hamaika urte egin zioten diagnostikoa. Osasun
Sistemak ahultasun asko dituela uste du. Hiru hilabetean behin psikiatrarenera
joaten da bere senidea eta hilean behin psikologoarena. Ez du uste nahikoa denik.
Aspektu sozialean ere hutsuneak daudela uste du. Azterketa soziologiko bat
beharrezkoa da pertsona hauek zein egoeratan bizi diren aztertzeko.

4

Berdea

Itxaropenaren kolorea. Orain dela 21 urte semea gaixo. Gure artean zerbait egiten
ari garela uste du, hutsuneak dauden arren. Beti galdetu egin behar da zalatzarik
izanez gero. Ez dugu beldurrik eduki behar galdetzeko medikuari. Lan arloan ere
hutsuneak ikusten ditu. Semea lan mota askotatik pasa da eta ate asko jo ditu,
baina ez du ezer egokia aurkitu. Ordutegi oso txarrak izan ditu.

5

Zuria

Gai honen inguruan dena ikasteko duelako. Petra Lekuona egoitzako langilea.
Bere lanpostuan baliteke epe motzean pertsona hauekin lan egiten hasi behar
izatea. Formakuntza jasotzen hasi da, baina ikasteko asko duela uste du.
Horregatik etorri da tailerrera.

6

Lila.

Inklusibidade tokea ematen dio. Parrokiaren izenean dator. Gizartean esparru
askotan ibili da, inklusiboagoa den gizartea behar da. Inklusibidadea
ezinbestekoa da. Pertsonak elkarrekin bizi behar dugu.

7

Grisa

Ezjakintasuna da. Pertsonalki dator. Lagun bat du gaixo. Kontziente da
garrantzitsua dela gaia gizartean.

8

Gorria,
grisa

Gaixo hauek sufrimendua dute. Gizartearen aldetik lainoa. Semea etxean du
gaixo. Duela 10 bat urte hasi ziren lehenengo krisiak. Fase guztiak pasa ditu: ez
jakitea zer egin, ikusi baina ikusi nahi ez izatea. Jendearen aldetik babesa jaso
dute. Senideen aldetik ez hainbeste laguntza, psikiatrak ere oso galduta ibiltzen
direla konturatu da. Gaixotasunari izen bat jartzen diote jartzeagatik. Urteen
poderioz gauzak aldatu egiten dira, diagnostiko batetik bestera. Jarraipen oso
automatikoa da, benetan ez diote laguntza estua ematen.

9

Gardena

Denak pertsona bezala ikusi behar ditugu, koloreekin bereizi gabe. Osasun
Mentaleko Zentroan erizaina da.

10 Grisa

Gaixotasun psikikoa du eta zail egiten zaio eguneroko bizitza

11 Gardena

Etiketak kendu behar ditugu. Gaixotasun psikikoa du. Segituan laguntza eskatu
behar duela ikasi du. 100%-eko desgaitasuna du, beraz ezin du lan egin.

12 Beltza

Alaba gaixo du, baina orain pozik daude. Jendeak beldurra die.

13 Urdina

Iloba gaixo du, baina hasierarekin alderatuz orain oso pozik daude. Familian
asko maite izan dute beti. Orain oso pozik joaten da Errenteriako Osasun
Mentaleko Zentrora.

14 Ortzadarra, Anaia eta ahizpa gaixo kronikoak ditu. Biek 55 urte inguru dituzte. Bien
beltzetik
gaixotasuna erabat ezberdina da. Lehen gurasoak arduratzen ziren, orain berriz
hasita
dena bere gain geratu da. 20 urte ondoren, tunelaren bukaeran argia ikusten du.
zurira
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15 Kolore
asko,
beltzetik
hasita
zurira

Bi senide eta lagun bat gaixo.

ERRENTERIA
Part Kolorea

Aurkezpena

0

Beltza

Gaiarekin hasi berria da

1

Beltza

Gaixotasun beldurgarria da.

2

Kolore asko

Gaixotasun psikikoa duten pertsona bezainbeste kolore.

3

Morea

4

Beltza

Gaixotasunak suposatzen duen guztiagatik.

5

–

Ezta ideiarik ere.

6

Berdea

Zerbait ezberdina esateagatik, pentsatzen dut tailerrean egoteak itxaropena
emango digula.

7

Beltza, grisa

Laino artean galduta daude.

8

Gris

9

Kolore
guztiak

Egunaren arabera, batzutan kolore bat bestetan bestea

10
11 Grisa,
argia

Ez dut kolore bat bezala ikusten, tunel bat bezala, hasiera batekin eta bukaera
batekin.
gris Iluna da baina zuria ere badago

12 Grisa

Egunaren arabera, batzutan kolore bat bestetan bestea

13 Beltza

Beltza, oso beltza

14 Grisa

Ez dut beltza ikusten, senideak laguntzeko daudelako, baina grisa ikusten dut

15 Gorria

Sufrimendua islatzen du, gaixotasuna duenarentzat eta senideentzat. Batzutan
badirudi ez dela inoiz bukatuko.

16 Berde urdina

Gaixotasuna duen pertsona baten ama da eta gero eta hobe ikusten du

17

Pertsonez hitz egin beharko genuke eta ez gaixotasunez

18 Beltza

Agifesen sartu zen arte beltza ikusten zuen. Gero kolorea aldatzen joan zen eta
kolore guztiak ikusi zituen. Egoerak zu kontrolatzen bazaitu oso ilun ikusten
da.

19 Grisa

Grisarekin laburbildu daiteke. Batzutan argi izpi bat dago.

20 Gorria

Etengabe deika ari den semaforo bat bezala da. Etorkizuna beltz ikusten dut,
ez baitu bizitzen uzten.

21 Kolore asko

Pertsona bezainbeste kolore. Beltzez inguratu, sufrimenduarengatik.

22 Grisa
23 Gorria

Senideen sufrimenduagatik
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24 Grisa

Orain arte eta orain ere, mundutik desagertuta dauden pertsonak dira, ez zaie
kontuan hartzen. Laino tartean daude.

25 –

Kantauri itsasoko egun bat bezala, hodeitzarekin, baina argi izpi batzuekin.

26 Grisa

Familia bizitza eta bizitza soziala eragozten ditu.

27 Beltza,
marroia

Gaixotasuna duen pertsona eta gaixotasuna duen pertsona baten senidea. Lan
okupazionaleko enpresa batean lan egiten du. Infernu bat delako beltza ikusten
du, zorigaitz asko ikusten dira. Bestalde marroia ere ikusten du, beraienganako
zikinkeria asko dagoelako.

28 Beltza

Gaixotasun psikikoa duen pertsona baten ama. Gizarteak ez digu laguntzen.

29 Ortzadarra

Gaixotasuna duen pertsona baten ama, kolore guztietakoa ikusten du. Gora
beherak daude. Bizitza oso zaila da.

30 Ortzadarra

Zure senideak duen egunaren arabera. Batzutan ongi.

31 Ortzadarra

Gaixotasun psikikoa eduki dut eta gainditu dut. Hasieran marroia ikusten nuen.
Orain gainditu dudala, gauzak ez ditut berdin ikusten. Ortzadar kolorekoa
ikusten dut, ez fase asko daudelako, baizik eta denak desberdinak garelako.
Ezjakintasun handia dago eta oso erraza da norbait baztertzea. Nork esaten
digu pertsona hauek zein ekarpen egin dezaketen.

32 Beltza
zuria

eta

33 Burdeos

Gaixoak eta senideak hobetuko direnaren itxaropena dut.

34 Gorria

Ez nautela ulertzen sentitzen dut eta ez nautela laguntzen, batez ere
erakundeek. Baliabide ekonomikoak falta dira.

PASAIA
Part Kolorea

Aurkezpena

0

Morea

Borroka islatzen duen kolorea da. Gaixotasunak parte hartzea eskatzen du, eta
jendeak asko borrokatu behar du bere eskubideak lortzeko. Kolore honek lana eta
energia islatzen ditu. Jendeak ondorio asko dituen gaixotasun bati aurre egin
behar dio.

1

Beltza

Kolore iluna delako aukeratzen dut, energia eta argi falta duelako. Isolamendua.

2

–

Egunaren eta unearen arabera, kolore guztiak aukeratuko nituzke. Batzutan
morea, borroka islatzen duelako. Bestetan gorria, duen indarragatik. Beltza,
marroia eta grisa askotan ere badaude. Baina berdea ere aukeratuko nuke,
motibazioa eta itxaropena ere egun batzutan badaudelako. Kolore guztiak
hartuko nituzke.

3

Gris iluna

Gaixotasunak senideei egiten diguna da guztia ilun ikustea. Orokorrean, grisa eta
inguruko koloreak hartuko nituzke.

4

–

Ez dut gaixotasuna duten pertsonekin erlazio zuzenik. Abokatua naiz eta badut
eskizofrenia residuala duen bezero bat. Beti gustatu izan zait gaia eta kolore grisa
emango nioke. Gaia interesgarria iruditzen zait, baina gaixotasuna den bezalakoa
izanda zaila da ezagutzea.

5

Beltza

Kolore beltza jarriko nioke, ez dudalako egoera ezagutzen.

6

Gorria

Kolore gorria aukeratuko nuke, arriskuagatik eta gaixotasunaz hitz egiten denean
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pizten den alarmagatik, seguraski ezjakintasunagatik.
7

Berdea eta Alaba du gaixotasunarekin eta hasieran dena beltza ikusten zuen. Hasieran, orain
gorria
dela bost urte, dena beltza zen.

8

Gris argia

Hobera joango dela uste du

9

Gorria

Gaixotasunaren hasierarako gorria aukeratuko luke. Gaixotasunaz hitz egiten du,
baina badaki gaixotasun ezberdina daudela. Gaixotasuna iritsi zenean oso gaizki
pasa zuten. Gaixoak eta beraiek. Kolorearekin sufrimendua islatu nahi du,
senideena baina batez ere gaixotasuna duen pertsonarena. Zerbait berria izan zen
niretzat gaixotasunak sufrimendua sortzen duela ikustea, batez ere gaixoarengan.
Ez nuen gaixotasun psikikoa sufrimenduarekin lotzen, absentzia edo ez egote
batekin lotzen nuen. Ordutik, edozer kolorerekin islatuko nuke. Egoeraren
arabera, kolore ezberdinak daude.

10 Kolore
guztiak

Kolore guztiak daudela uste du, etengabe aldatzen dira. Ez da lehendabizi beltza,
gero morea, berdea edo gorria. Batzutan berdea da. Bestetan gris argia, bestetan
urdina. Koloreak aldatzen doaz, gaixoaren arabera batez ere. Hasiera batean,
berdea aukeratuko luke, itxaropenagatik. Hemen egoteagatik bakarrik, beltza
baino zerbait gehiago dagoela esan nahi du. Denon artean argi gehiago ikusiko
dugula uste dut. Gaixotasuna duenaren sufrimendua ere azpimarratu nahi dut,
senideok ez dugu sufrimendu hori ulertzen. Familiaren sufrimendua bakarrik
ikusten dugu, baina ezezaguna den horri diogun beldurragatik da.

11 Berdea

Orain dela 17 urtetik gaixotasun psikikoa duen semea du. Beltza ikusi du, orain
berdea.

12 Gorria

Gorria da jasaten duenak sufritu egiten duelako, bere inguruneak bezala.

13 --

Gaixotasun psikikoa etxean bizi du orain dela 30 urtetik. Bi senide ditu
gaixotasun larri eta kronikoekin. Gaixotasunaren hasieran, lehenengo 10-15
urtetan zehar kolorea beltza izan zen. Laino beltz bat. Denbora pasa hala, senide
horiek sendatuko ez direla jakinda ere, laino beltz horretan ortzadarra atera da. Bi
senideek eskizofrenia kronikoa dute, erakundeek “residual” moduan sailkatzen
dituzten horietakoak. Beti jarraituko du beltzak, inoiz ez direlako sendatuko.

14 --

Gaixotasuna duten senideak ditu, baita lagunak ere. Aurretik aipatu da fase
bakoitzarentzat ez dagoela kolore bat, aldakorra dela baizik. Baina epe luzera
begiratuta, koloreen familiak aldatzen direla uste du. Kolore familia baten baitan,
egun batzuk argiagoak eta beste batzuk ilunagoak dira, baina hasieran energia
asko xurgatzen duen gaixotasuna da. Denbora pasa ahala pertsona hauek beraien
egoeratik ateratzen direla ikusten duzu, baita euren kabuz ere.

15 Burdeos

Eskizofrenia duten bere senideekin bizi izan duenagatik, hasieran oso beltza
ikusten zuen. Gero, pertsona hauen ibilbidea ikusita, burdeos kolorea ateratzen
da, argi izpiekin. Bakoitza, bakoitza da, eta bere esperientziak ditu. Gogoan
duen esperientzia deigarrienetako bat, gaixotasuna duen pertsona batekin
hizketan gertatu zitzaion. Pertsona horrek zion gauetan ateratzen zela etxetik.
Denek galdetzen zioten nora zioan goizeko lautan, eta berak osasuna bila ziola
erantzuten zuen. Momentu horretan argi izpi bat atera zen, baina momentu zailak
daude.

16 Zuria

Zuria aukeratu du ez duelako kasurik ezagutzen gertutik. Ezjakintasunagatik.
Esan den guztia entzunda, eta kartelak irakurri ondoren, gai honi kolorea jartzeko
arrazoi asko daudela uste du.
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9 B ERANSKINA. Tailerren planifikazioa
5 taula Tailerren planifikazioaren eskema
DENBORA HELBURUAK

EKINTZA

18:30

HARRERA
Tailerra aurkeztu eta
testuinguruan jarri

18:30-18:55
5'

25'

5'

15'

Paretetan esaldiak jarri. Adibidez:
- Urriaren 10a … da.
Kartelak
- Buru gaixotasunak … dira
esaldiekin
Esaldi motz baina esanguratsuak. Tailerrean zehar ez dira erabiltzen baina testuingurua
jartzeko balio dute pertsonak iristen diren bitartean.
Informazioa eta tailerren txostena jaso nahi dutenei erregistroan izena emateko
Erregistro fitxa
eskatuko diegu.
SARRERA

Arraztalo eta Aldurak ongi etorria emango dute.
Tailerra buru gaixotasunen testuinguruan jarriko dute ( zergatik egin tailer
hau eta antolatzen diren beste ekintzak).
- Dinamizatzailea aurkeztu.
Dinamizatzaileak egin beharreko lana aurkeztuko du:
- Helburuak
Partaide bakoitzari kokatzen eta
- Jarduerak
tailerraren edukiaz ohartzen
- Lan egiteko era azaldu eta jarrera irekia edukitzeko eskatu (ez gara etorri
lagundu.
aditu baten iritzia entzutera)
- Pertsona bakoitzak aurkezpena egingo du: izena eta gaixotasun psikikoa islatzen
duen kolore bat aukeratu.
Bakoitza eta taldea kokatzen
Kartulinak, zelo,
- Bitartean, Arraztalo, Aldura eta Farapiko kideek iritziak kartulinatan idatziko dituzte.
hasi eta hausnarketa hasi
boligrafoak
- Partaide asko badaude, bakoitzak bere paperean idatziko du, ondoren horma batean
itsatsiko dira eta batzuk iritzia irakurriko dute.
Tailerrak hasi eta hauei
zilegitasuna eman

18:55-19:05
10' 10'

BALIABIDEAK

-

GIZARTEAREN IRITZIA
Partaide bakoitzak gaixotasun
psikikoei buruzko aurreneko

- Gaixotasun psikikoen inguruko froga bat egingo da.
- Bi zutabe dituen orri bat banatuko da: hasierako iritzia jartzeko zutabe bat eta

Frogen kopiak
eta boligrafoak
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hausnarketa egin dezala eta
bere burua kokatu dezala
19:05-20:05

10'

60'

bukaerako iritzia jartzeko beste bat, bai/ez motako erantzunekin.
- Bakoitzak bere froga erantzungo du.
- Gordetzeko eskatzen zaie, tailerraren bukaera erabiliko da berriz.
ESPERIENTZIA ERREALETATIK PERTSONEN BIZIPENETARA

Errealitatearekin kontaktua
mantenduz, partaideak
gaixotasun psikikoak zer diren
konturatzen hastea:
- Motak
- Aurreiritziak
- Gaixotasuna duten pertsonen esperientziak deskribatzen dituzten esaldiak
- Kontuan hartu
kartulinatan idatzi eta zintzilikatu egingo dira (kasu errealak)
beharreko
elementuak.
- Era librean, bakoitza kartulinak irakurtzen joango da
- Lagungarriak izan
daitezkeen
elementuak
Pertsonez hitz egiten ari garela
erakutsi, ez gai batez bakarrik.
Enpatia landu.

10'

Kasu errealak kontatzen dituzten bideoak jarriko ira

40'

Eztabaida irekia, galdera zehatzak egingo dira:
- Zer egin zaizue deigarria?
- Zer pentsatzen duzue esan dutenaz? Zergatik?
- Esan dutenarekin zer ikusia duen esperientziarik izan duzue?
Dinamizatzaileak eta Arraztalo eta Aldurako kideek eztabaida bideratzen lagunduko
dute, errealitatearen baitan egon dadin. Gaiak ulertzeko adibideak jarri ahal izan dira.
Akta jasoko da.

20:05-20:20
15' 5'

Kasu errealak

Bideoak

GAIXOTASUN PSIKIKOAEN INGURUAN BERRIZ ERE KOKATU
Partaide bakoitzak
gaixotasunaren inguruan

Hasierako froga orria betetzeko eskatuko diegu, tailerrean egindako hausnarketak
kontuan hartuz.

Froga orria,
boligrafoak
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hausnartu.
10'

20:20-20:30

10' 10'

Guztion artean hausnarketa orokor bate egingo da:
- Zerbait aldatu da? Zer? Zergatik?
- Zerbait deigarria iruditu zaizue? Zergatik?
- Zein ondorio atera ditzakegu?
Memorian hausnarketa hau jasoko da eta ondoren froga orriak jasoko dira

Boligrafoak

BALORAZIOA ETA ITXIERA
Tailerra baloratu eta
etorkizunerako proposamenak
jaso

Bakoitzak tailerra hitz betekin baloratuko du, eta zergatia azaldu
Partaideei proposamenak egiteko aukera emango zaie.
Arraztalo edo Aldurako kide batek etortzeagatik eskerrak emango ditu eta
gogoraraziko du memoria eskuragarri izango dutela.

37

10 C ERANSKINA Eztabaida irekian egindako ekarpenak
10.1 Buru gaixotasunak dituzten pertsonen ikuspuntutik
- Brote psikotikoak ez dira bat-batean gertatzen. Ahal bada, ospitale psikiatrikora joatea ekidin
behar da.
- Tailer honetan esan dena entzun ondoren, konturatu naiz gaixotasun psikikoa eduki arren, suerte
handia dudala. Nire inguruan ni baino okerrago dagoen pertsonak badaudela ikusi dut.
- Nik ordu erdi iraun beharko luketen kontsultak ditut, baina hamar minutu irauten dute.
- Ni gaixoa naiz eta zazpi urte daramatzat borrokan. Nire bikotekideak ere gaixotasun psikikoa du
eta Arrasateko Aita Menni ospitalean ezagutu nuen. Ogibidez erizaina da, baina ez du horretan lan
egiten. Nire bikotekideak dionez, estres asko eragiten zion zentro batean lan egiten zuen eta bere lan
egunak ez ziren zortzi ordukoak. Orain bere aitari ebakuntza egin diote eta dionez, orain bere
aitarekin hiru pertsona daude, lehen berak bakarrik egin behar zuen lan bat egiteko. Psikologoarekin
terapia egiten aritu naizen bederatzi urte hauetan, bereziki deigarria egin zait erlatibizatu egin behar
dudala esatea. Lanarekin arazo asko eduki ditut, antsietatea, depresioa,… Nire bikotekidearena
bezalako kasuak ikusita, ez dut ulertzen erlatibizatu egin behar dela esatea. Leku batzutan pertsona
bakarrarekin lan egiten da, beste batzutan hirurekin. Batekin lan egiten denean, egin beharreko
ahalegina asko ere handiagoa da. Hori ezin da erlatibizatu. Nik nire psikiatrari beti esan izan diot
oporrak behar ditudala. Nik whyskie botila hartu eta Aiako Harrira joaten naiz hiru egun, eta oso
ondo nago. Lanean berriz, kritikak eta kexak besterik ez daude. Hori erlatibizatu? Ni ez naiz gai
horretarako eta desgaitasun batera eraman nau.
- Gaixotasun psikikoa duen pertsona batek dio berak ere baduela gaixotasun psikikoa duen senide
bat eta ez dakiela zer gertatuko den beraiekin etorkizunean. Batez ere, beldurra ematen dio bere
arrebaren egoerak, ama falta dutenean berak ezin baitu zaindu. Eskaintzen dioten irteenbideen
artean 24 ordutan laguntzaile bat edukitzea edo psikiatriko batera joatea da.
- Iruditzen zait detaile bat jarri behar dela mahai gainean guztia hobeto ulertzeko. Batez ere
ulertzeko zergatik dagoen halako zailtasuna jendea inplikatzeko, horrelako gauzetan parte hartu
dezan. Ulertu behar dugu ez garela gaixotasun batez ari, gaixotu diren pertsonez baizik. Guztiok
badakigu zer den fisikoki gaixotzea. Laburbilduta, gure gorputzaren defentsak gaixotasunak
gainditu egin dituela da gaixotzea. Berdina pasatzen da gure buruarekin. Gainera, ez gara bizi
gizarte osasuntsu batean. Guzti hori horrela ikusita, pertsonez ari garenez, konturatu behar dugu
gaixotasun batetik pasa den pertsonak ez duela bakarrik mina eragin, baizik eta aurrena mina hartu
duela eta mina hartzen ari dela. Eta gainera, gauza oso intimoez hitz egiten ari gara. Ez gauza
pertsonalez, maila bat barrurago oraindik. Eta maila horretan, intimotasun horretan, bakoitza oso
ezberdina da, beraz ez dago erantzun bakar bat guztiontzat egokia izango dena. Iruditzen zait, oso
erraza dela beti kexaka aritzea edo ardurak beste baten gain jartzea, baina jakin behar dugu
pertsonez ari garela eta pertsona horren bizitzak une jakin batea “krak” egin duela. Onartu beharko
dugu gertatu dena, baina hori guztia maila intimo batean oso gogorra da. Lurrikararen epizentroa
hor dago, eta ondoren dator inguruan sortzen den lurrikara bera. Hori ulertu behar dugu. Agian ez
du lagunduko ezer konpontzen, baina gutxienez aipatu nahi nuen ikuspuntua pixka bat irekitzeko.
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Nork esan dezake hemen inoiz ez duela gaixotasun psikiko bat edukiko?
- Sufrimenduaren inguruak, beste partaide batek dio bere kasuan bere amak sufritzen zuela, ez
berak. Bera ez zen ohartzen gertatzen ari zenaz.
- Baina gertatzen ari denaz konturatzen zarenean, norberak sufritzen du. Gainezka egiten duzu,
sufritu egiten duzu eta besteek sufritu egiten dute. Oso gai intimoez hitz egiten ari gara.
- Gizarte laguntzen gaian uste dut askotan lapurrak bezala ikusten gaituztela, biktimak bezala ikusi
beharrean, etengabe gainbegiratzen gaituzte. Askotan gure erabakiak zalantzan jartzen dira eta lapur
batzuk bezala tratatzen gaituzte.

10.2 Arrazoiak
- Ez dago arrazoi bakarra gaixotasunera iristeko. Bizitzan zehar, inor ez dago libre, arrazoi
ezberdinengatik gaixotasunera iristen zara. Ez dago arrazoi bakarra.
- Bigarren bideoan agertzen den emakumeak dio bizitza zoriontsua zuela, bikotekidearekin, sema
alabekin eta lanarekin. Lanik gabe geratu zenean, etxean gorde zen, hautsita bezala. Agian hutsune
horrek edo frustrazio horrek edaten hastea eragin zuen. Askotan pentsatzen da toxikoen gehiegizko
kontsumoak gaixotasuna dakarrela, eta ados nago, baina batzutan pentsatzen dut kontsumoaren
aurretik zerbait gertatzen dela. Baliteke pertsona bat zoriontsu ez izatea, zer nahi duen ez jakitea
edo nahi duena ez ongi ateratzea, eta horrek gaixotu egiten du.
- Irakurri dudan esperientzia batek, 25 urteko pertsona baten esperientziak, pentsarazi dit hau loteria
bat dela. Inork ez daki zer den lehenago, oiloa edo arrautza. Toxikoen kontsumoak gaixotasuna
eragiten duen edo gaixotasunaren eraginez kontsumitzen hasten zaren. Gogoratzen naiz nire herriko
emakume batekin; semea ingeniaria da eta gaixo dago. Bat-batean gaixotasunarekin topo egin dute.
Ez du diagnostikorik eta familia elkarteetara joan eta laguntza eskatzeko fasean dago, zer egin ez
dakiela. Baina azpimarratu nahiko nuke hau loteria bat dela. Zer egin dut nik hau merezi izateko?
Oso fase zaila da.
- Azaltzeko gauzarik zailenetako bat depresioaren zergatia da, nahiz eta bakoitzak barne
hausnarketa egin, psikiatrarenera joan edo psikoanalisia egin, jatorrizko zergatia ulertzea ez da
erraza. Nik ez dut senideekin esperientziarik eduki, baina nire lanarengatik bizitzan pare bat aldiz,
kanpoko arrazoiengatik, bai lanarengatik edo senideengatik, burua lehertu beharrean eduki dut.
Momentu zehatz batean konturatu nintzen ez nuela errealitatea behar den bezala ulertzen.
Ezberdintasuna zegoen pasatzen zenaren eta nik pasatzen zela uste nuenaren artean. Terapian egon
nintzen, MDR izeneko teknika bat zuen psikologo batekin eta oso ongi etorri zitzaidan nire garunak
nola lan egiten duen ikustea eta batzutan zergatik blokeatzen zen jakitea. Momentu horretan ez
baduzu konpontzen, kroniko egin daiteke. Gaixotasun psikikoak bi kausa ditu, genetika eta bestea
zure egoerarekin zer ikusia duena. Ikusten dut gaur egun bizi garen mende honetan, gaixotasun
mentalak mende honetako gaixotasunak izango direla. Dugun bizitza erritmoagatik izan daiteke edo
dugun bizitza estilo urbano azkar honengatik. Nik uste dut gaixotasun hau edozeinek bizi dezakeela,
esklerosi anizkoitza eduki dezakezun bezala, eta horrekin bizi behar dugu.
- Bizi osoan zehar erretzen duen jendea dago, eta ez zaio ezer gertatzen, eta beste batzuk berriz ez
dute erretzen eta minbizia dute. Bakoitzak bere dakar, nik ezin dut gaur hitz egin, ez dakitelako
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ezer, baina loteria-billeteak erosten joan zaitezke edo ez.
- Nik esan nahi nuke, ideia guztiak lotuz, pertsona baten garapenean hiru faktore garrantzitsu
daudela: genetika, ingurunea eta ikasketa. Korapilo horretan, guztiok dugu joera bat gaixotasuna
garatzeko. Kasu batzutan joera izatetik gaixotasuna izatera pasatzea eragiten duen faktore eragile
bat aurkitzen dugu bidean.

10.3 Gaixotasunaren fase akutua, arazoaren identifikazioa.
- Krisi bat egon baino lehen, prozesu bat garatzen da. Baina zailtasunak ditugu prozesu hori
ikusteko. Ezjakintasun handia dago eta tresnak falta ditugu hasierako momentu horietarako.
- Pertsona batek bere bizitza proiektua galtzen duenean, oso zaila da. Olatu bat bezalakoa da,
gainditu egiten zaituelako. Lehenik ezjakintasuna eta ondoren galderak.
- Lehenengo biktima pertsona bera da. Galtzen duen proiektu bat du. Bizitza hausten zaio, ikasketak
eta ingurune soziala. Gero ingurunea dago. Ez da ulertzen gertatzen dena. Tira birak sortzen dira, ez
zeuden lekuan. Inguruneak zer gertatzen den ulertzeko premia larria du. Egoerari aurre egiteko
behar adina indar eduki behar du.
- Lehenengo bideoan aipatzen du 1999an izan zuela lehenengo brotea. Gertatzen zenaz konturatu
ziren arte bi urte pasa ziren eta tratamendu egokia 2008an aurkitu zuten. Guzti horretan dagoen
ezjakintasuna nabari da. 1999tik 2008 arte ia hamar urte pasa dira.
- Hemen dagoen zailtasun nagusia da gaixoak ez duela bere gaixotasuna onartzen.
- Bizitzari aurre egiteko ezintasuna da. Lana eduki dezakezu, egoera ekonomiko ona, bikote bizitza
baina bat-batean klik egiten dizu zerbaitek eta ez dakizu zer gertatzen den. Zure bizitza
desegituratuta geratu da.
- Hasierako bilaketa oso zaila da.
- Lehenengo urteak oso zailak dira, ez dakizulako zer egin. Gainera, konturatzen zarenerako, dena
galduta ikusten duzu. Pixkanaka sare soziala galtzen doazela ikusten duzu, lagunak eta etengabe
sare hori berreskuratzeko zer egin daitekeen pentsatzen duzu. Senideen arazo nagusietakoa da,
psikologoek eta psikiatrek ez baitakite zer egin.

10.4 Fase egonkorra, eguneroko bizitza
- Faserik zailenak zentro batean pasa ondoren, nire semeari etxera bueltatuko zela esan zioten eta
eskualdeko psikiatrak artatuko zuela. Baina berak esaten du norbait behar duela egunerokoan
barrenak hustutzeko. Zentro batean, egunero terapia ez eduki arren, bertako jendearekin dago,
terapeutekin edo monitoreekin eta gaiaz hitz egiteko aukera du. Etxean berriz, ez dago eroso eta
ezin ditu bere arazoak senideekin partekatu. Taldean hitz egiteak askatu egiten zaitu eta besteei
entzunez ikasi egiten da. Gaixotasuna duzula konturatzen zaren arte urte asko pasatzen dira.
- Terapia edukitzea oso ongi dago, baina profesionalek egin behar dute, ezin du edonork egin.
- Nik uste senideentzat oso garrantzitsua dela gaixotasuna duen pertsonak egunero esnatzeko arrazoi
bat edukitzea, motibazio bat behar du.
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- Zer behar du pertsona batek autonomo izateko? Hori galdetu beharko lioke sendagile batek bere
buruari.
- Botikak hartu behar dituzte, bizitza ordenatua behar dute, batez ere gazteak direnean.
- Senide gisa, beraien ustez zu zara ospitaleratzeen errudun nagusia. Zu zara beraien etsai nagusia.
Ezin duzu beraiekin etxean bizi eta ospitaleratu egin behar dituzu. Hori oso gogorra da. Bisitan joan
eta zu ikusi nahi ez izatea. Gaixotasun onartzeko urte asko pasa behar dute.
- Argi dudana da gaixotasun mentala desordena dela, bizitzako esparru guztietan, erabateko
desordena. Jateko, lo egiteko. Oso zaila da horrelako pertsona batekin bizitzea. Eduki ditzakeen
delirioez gain, noski.
- Alderdi sozialean, pertsona hauek familiaren babesean bizi dira. Gizartea ez dago egituratua
pertsona hauei behar duten arreta emateko. Familiek ez balituzkete zainduko, baztertutako talde bat
izango lirateke. Ez dute baliabiderik. Familia da euskarri nagusia.
- Bideotan ikusi diran bi kasutan, adierazteko gai dira. Baina pertsona askok gaitasun kognitiboak
galdu dituzte eta garunak ez die aukerarik ematen sentitzen dutena azaldu ahal izateko.
- Nik uste dut gaixo hauek besteengandik jasotzen duten presioarekiko oso sentiberak direla. Presio
hori erantzun oker batengatik, begirada batengatik edo mespretxuzko keinu batengatik jaso
dezakete. Hori gertatzen zaigu, bizitzan osoan zehar pasatzen zaizkigu horrelako gauzak, baina
orokorrean gainditu egiten ditugu eta aurrera jarraitzen dugu. Etxean kontatzen dugu eta kitto.
Kontatu dezakegun bitartean, atera dezakegun bitartean irtenbide bat dugu. Txarrena da gordetzen
baldin badugu eta ez baldin badakigu nola kudeatu.
- Guzti hori kudeatzen ere ez dakigu. Adimen emozionala ez da lantzen, hor dago, baina ez da
lantzen.
- Ez dago horrelako sintomak dituzten pertsonak egunerokoan artatzeko osasun egiturarik. Baina gu
ez gara ez psikiatra ez psikologoak, gu senideak gara, egunero hau bizitzen dugunik. Ez dago ezer,
baina guzti hau isil-isilik esan behar dugu, profesional bati hau aipatuz gero, ideiarik ere ez duzula
esango baitizu. Kontrolerako sortua dagoen egitura bat da, dagokionean oso ongi datorkiguna, baina
egunerokoan ez digu tresnarik ematen.
- Arazoari aurre egiteko lehenengo pausoa gaixotasuna onartzea da. Pauso hori ematen denean, argi
pixka bat ikusten hasten da.

10.5 Botikak
- Esaten dizute botikak hartuta hobeto daudela, baina botikek albo-ondorioak dituzte. Orduan
hartzeari uzten diote automatikoki. Senideentzat izugarrizko borroka da.
- Botikekin bizitza nahiko normala egin dezakezula esan daiteke, botikarik gabe ezinezkoa da.
- Hemen botikak aipatu dira, eta niretzat garrantzitsua da. Gaixotasunaren arabera, larritasunaren
arabera, igo edo erregulatu egin dezakezu.
- Botiken inguruan, esan behar dut ikusi dugun lehenengo bideoa botikak egiten dituen enpresa
batek babesten duela. Horregatik hitz egiten dute hainbeste botikez. Botikak bakarrik ez dute balio,
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egonkortu egiten dizute.
- Nik ez dakit nola egin behar den, baina tratamenduak gaixoarekin adostuta egon beharko luke.
Ezin da pilulak hartzea agindu, askok badakitelako albo-ondorioak dituztela. Izugarrizko mina
egiten die. Nik ez dakit nola egin beharko litzatekeen, baina gaixoak onik egiten ez diola esaten
baldin badu, zerbait egin behar da. Hartu-eman gehiago eta tratamendu gutxiago. Agian ez dira 30
pilula, 15 dira, baina harreman gehiagorekin.
- Interesgarria litzateke jakitea botiken inguruan gaixoek zein bilakaera duten. Gutxiago hartzen
dituzten, edo gehiago. Interesgarria litzateke jakitea zein den gaixo bakoitzak duen bilakaera.
- Niretzat botiken inguruko adostasuna lortzea zientzia fikzioa da.
- Adierazteko zailtasunak izan arren, badakite pilulek ez diotela onik egiten.
- Ezin da adostasun hitza kasu guztietan erabili, oso zaila da. Nire anaiaren kasuan, pilula asko hartu
behar zituen. Baina ez zuen egiten eta etengabe jarraipena behar zuen. Gainera hartu egin behar
zituela esatea nahikoa ez, berak hartu nahi ez izateko. Nahiz eta berak bere botikak prestatu, ez
bazinen adi, bota egiten zituen. Hau nik azaldu nion psikiatrari, ez nire anaiak, ez baitu hori
azaltzeko gaitasunik. Psikiatrak proposatu zionean pilulak hartu beharrean hilean behin injekzio bat
hartzeko, berak baietz esan zuen. Orain hilean behin joaten da, eta berarentzat hori ukiezina da.
Agian lehen ez zegoen injekziorik, orain berriz bai.
- Hemen tratamendua judizializatu behar dela aipatu da. Baina ezin da hain lasai hitz egin norbaiti
botika batzuk hartzera behartzeaz. Tratamendua judizializatu? Baina zertaz ari gara, sendatzeaz edo
beste gauza batez? Ez gara gaixotasun batez ari pertsonez baizik. Agian, gertatzen ari dena ulertzen
saiatu behar dugu.
- Nik botiken inguruan zerbait esan nahiko nuke. Uste du beharrezkoa dela eta ez dut uste garrantzia
kendu behar zaionik.
- Ulertzen dut garrantzitsua dela, baina ulertu behar dugu pertsona hauek egoera batetik datozela eta
horren inguruan azterketa sakonagoa egin behar dugu. Ez nago botiken aurka, baina ez lukete
konponbide bakarra izan behar.

10.6 Osasun sisteman esperientziak
- Uste dut itxaropen falta arazo oso larria dela. Psikiatrek ez dute inolako itxaropenik ematen.
Lehenengo fasea gainditu ondoren, urte dezente gaixotasunarekin daramatzazunean, ez direla
sendatuko esaten zaie. Lehen ospitalean sartzen ziren, orain berriz psikiatria komunitarioa dugu.
Bakoitza bere etxean dago. Hala ere, errealitatean, ez dugu inolako psikiatria komunitariorik.
Dugun sisteman ez da inor sendatzen, kronifikatu egiten dira.
- Nire semea behin baino gehiagotan egon da epe ertainerako zentroetan ospitaleratua. Donostian
egon zen azkeneko aldian oso esperientzia txarra izan zuen. Han dauden gaixoak oso ezberdinak
dira, eta horrek kalte egiten die. Ondoren Gasteizera eraman zuten, eta hango unitateak ez du zer
ikusirik. Izugarrizko ordena jartzen diete egunerokoan. Gosaria, garbitasuna, talde terapia, ekintzak.
Hori da dagoena, baina ez da nahikoa. Ezberdintasun izugarria dago unitateen artean. Bizitza
ordenatua behar dute.
42

- Nik uste lehen zuzenean Arrasatera bidaltzen zirela. Beranduago hasi zen Osakidetza arazo hau
gaixotasun bat bezala lantzen.
- Nik ikusten dudana da loturarik ez dagoela familia eta gizartearen artean. Pertsonaren eskubideen
gaia atera da, prozesu batean subjektu izatea edo ez, gaixotasun batean. Ez da hainbeste adostea edo
ez adostea, baizik eta eztabaida osasun esparrura bakarrik bideratzen dela, gaixotasunak osasun
esparrutik haratago ondorioak dituenean.
- Nik ikuste dudana da psikiatra bakoitzak 140 gaixo dituela. Eta ez dira anbulategikoak bezalako
gaixoak, agian joaten direnak edo agian joateko beharrik ez dutenak. Osasun mentaleko zentroan
denak doaz, gaixo daudelako. Oarsoaldean beste zentro bat behar dugu, ezin dira zitak hiru hilean
behin eman.
- Argi dagoena da orain dela 40 urte guztiak giltzapean sartzen zirela. Ez zegon zentro bat bera ere.
Ondoren terapiarena eta jendea kalera atera behar zela erabaki zuten. Orduan arazoa familiarengana
pasa zen. Erakundeek dena itxi zuten eta denak kalera. Orain arazoa norberak du.
- Nik nire ahizparen kasu azalduko dut, bera Arrasateko ospitalean bizi da. Gaixotasun kronikoa du.
Ez didate inoiz betirako han geratuko denik esan, baina 30 urte daramatza han. 30 urte horietan
zehar gauzak asko aldatu dira. Lehen denbora guztian kafetegian zegoen, kafeak hartu eta hartu,
ematen zioten pagarekin. Nik uste, maila horretan, betirako ospitaleratuak dauden pertsonentzat,
gauzak gutxi aldatu direla. Nik esango nuke lehengo eroetxe berdinak direla. Formak aldatu dira,
instalazioak aldatu dira, egia da denbora-pasa jarduera gehiago dituztela, egunkaria irakurtzen dute,
igerilekura joan daitezke edo gimnasiora. Aldatu da. Baina psikiatriko batean bizi den pertsona
batentzat, bere intimitate bakarra bere poltsa da. Han gizonek eta emakumeek dute. Jaiki, jantzi
(orain arropa aukeratzen uzten diete), egun osorako behar dutena poltsan hartzen dute eta ezin dute
berriz bueltan joan. Han daude, dagokion solairuan, nahastuta, adin ezberdineko, diagnostiko
ezberdineko eta sexu ezberdineko pertsonak. Nire ahizpa urte askoan egonkor egon da, eta sinistu
hala ez, hanka ohera lotuta lo egin du. Bere jarrera ez bada egokia, kaiolara eramaten dute. Kaiola,
gaixoen arteko hizkeran, isolatuta dagoen gela bat da. Terraza bat du kalean barraz itxita. Eta bai,
horrelako gauzak 2016an badaude. Eta gainera, lotzeko zintak guk ordaindu behar ditugu. Niri
urtero ahizparen gastuen zerrenda bat pasatzen didate, baina egiaztagiririk gabe. Eta nik, tutore
legala izanik, guztia justifikatu behar dut. Aita Mennin profesional oso onak daude, nire ahizpari
asko lagundu diote, erregularra dira. Beste profesional batzuk berriz, eskerrak erretiroa hartu duten.
Niri esan izan didate, azalpenak eskatu ondoren, zerbitzua ez bazait gustatzen ahizpa Usurbilera
eramatea banuela. Azpiegiturak kanpotik hobetu dira, profesionalak ere bai, ekintza gehiago daude,
baina nik pertsona bat ordaindu behar diot kalera atera dadin astean behin. Ez dira ia kalera
ateratzen, hilabetean behin. Batzuk baimena dute, besteek berriz ez. Arrasatera joateko zuten
taxibusa kendu diete, ospitalea herritik urrun baitago. Nik ikustera joan nahi badut, ia 100 km egin
behar ditut. Ordu batean ez bagara bazkaltzera iristen, ez digute jangelan sartzen uzten. Murrizketek
ere zer ikusia izan dutela uste dut. Nik lehen auxiliarrekin tratu gehiago nuen, ezagutzen nituen,
errespetua nien, errespetatu egiten zidaten. Lehen eroetxe bat zela uste genuena, pertsonak kateekin
lotuta zeuden leku bat, orain ere existitzen da, baina kateen ordez zintak ditugu. Egonaldi ertaineko
kasuak egongo dira, edo garuneko kalteak dituztenentzako unitateak, non izugarrizko lana egiten
den. Baina nik nire ahizpa etxera ekartzen dudanean, nire ahizpak ongi jaten du, ongi lo egiten du,
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ez da oldarkorra. Baina arazoa hor dago.
- Niri deigarria iruditzen zait zigorraren gaia. Metodoak nahiko zaharkitua dirudi.
- Ba beste kasu batzuk ere egon dira. Ohera sartu baino lehen, metxero guztiak eman behar dituzte.
Norbaiti ahaztu egiten bazaio eta ez badu uzten, zigortu egiten dute eta irteteko baimenik gabe
geratzen da. Horrela funtzionatzen du. Baina beno, nik ez nuke erreala ez den alarma bat sortu nahi.
Baina senide batentzat oso gogorra da hau bizitzea. Agian ez dago beraiek babesteko beste modu
bat, nire ahizpak ospitaletik baimenik gabe alde egin du. Nire ahizpa babestuta egotea ere nahi dut,
etxean eduki ezin ditudan neurriekin. Baina erakundeak honetan gehiago sartu beharko liratekeela
uste dut. Beste gaixotasunetan inbertsioak egiten diren moduan, honetan ere egin beharko lukete.
Gertatzen dena da burua preso dutela, ezin dute pentsatu. Eta gainera, ez dira produktiboak, jendeak
ez ditu ezagutzen.
- Nik bigarren bideoko pertsonak aipatu duen gauza bat azpimarratu nahiko nuke eta da bere ametsa
ospitale batetik atera eta familiarekin bizitzea dela, bizitza normalizatu bat edukitzea. Baina
horretarako ez dago baliabiderik, ez duzu jarraipena egingo duen inor, ezta laguntzarik ere. Familia
hor dago eta agian egongo dira ospitalean kasu asko sendatu daitezkeenak baina ospitalean
daudenak familiak ezin dituelako artatu.
- Osasunaren esparruan, nik uste dugun egitura kontrolerako prestatua dagoela. Horrelako pertsona
bat krisian dagoenean, dugun egiturak oso ongi erantzuten du. Egoera hori gainditzen denean,
kontrola ezartzen da. Ohikoena hiru hilean behin psikiatra edukitzea da, baita psikologoa ere.
Botikak ematen zaizkio mantentzeko. Baina hortik ez dator sendatzea.
- Nik hau bi seniderekin bizi dut, eta aurreko belaunaldiak begiratzen baldin baditut, biderkatu
egiten da. Oso ongi ulertu diot bere bikotekidearen presioaz hitz egiten zuen pertsona horri. Nik
aspalditik Aita Mennin bizi den ahizpa bat dut, eta ez dut kritika txarrik egingo. Han dago, irtenbide
hoberik aurkitzen ez dugulako, baina orain dela hogei urte harreman gehiago zegoen, komunikazioa
zuzenagoa zen. Nik ez dakit murrizketengatik den, baina orain ez ditut langilean ezagutzen, asko
aldatzen baitira. Lanez gainezka dabiltzala ikusten dut. Nik uste dut, ospitale publikorik ez dagoela.
Donostiko akutuena kenduta, beste guztiak hitzartuak dira. Horrek langileei zein gaixoei estresa
eragiten die.
- Osasun sistemaren inguruan uste da gainezka daudela eta beharra eskaintzen dena baino asko ere
handiagoa dela. Erakundeek botiken eta terapien bidea jarraitu dute.
- Partaide batek Osasun Mentaleko Zentroko langile bati esan dio beraiek direla kexatu beharko
luketen lehenengoak. Ezinezkoa da dugun osasun sistema edukitzea. Ez da bakoitzaren arazoan
sakontzen, psikiatrak eta psikologoak ez daude. Gaixotasun gisa artatzen dira, ez pertsona gisa.
- Erakundeak konpromisorik ez edukitzeak ez du esan nahi bertako profesionalek konpromisorik ez
dutenik.

10.7 Sendatzea
- Sendatzean hiru esparru daude: botikak, tratamendu kognitiboa eta lan-gizarte esparrua.
Gaixotasunaren fase akutua pasa ondoren, hiru esparru horietan lan egin behar da, eta horrek
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kezkatu egiten nau. Botiken inguruan, izugarrizko kontrola dago. Terapia kognitiboaren inguruan
berriz, ezjakintasun handia dago. Senideek ez dakite zer den. Gaur egungo sisteman
psikologoarenera doaz bi hilabetean behin, baina ez da nahikoa. Hutsune bat dago hor. Hirugarren
lan ildoa lan eta gizarte politika da. Dinamika zehatzak behar dituzte, lan egokituak. Gizartea ez
dago horrela antolatua, nola irten gaitezke errealitate horretatik? Diru gehiago behar da.
Valladolideko osasun mentaleko programa bateko psikiatra bati entzundako esaldia aipatu nahiko
nuke: “Menos tratamiento y más trato”
- Oiartzunen beste arazo bat ere badugu. Gizarte zerbitzuetara joaten dira, hauek anbulategira
joateko esan diete Osasun Mentalerako bolante bat lortzeko, baina gaixoek ez dute nahi. Osasun
Mentaleko Zentroa aipatzen denean, hor dena mozten da. Eta hori desgrazia bat da. Baina nik,
pertsona gisa eta besterik jakin gabe, normala dela uste dut. Sistemak desegin egiten zaitu.
Aurrekoan bilera batean gaixotasuna duen batekin hitz egin genuen, eta honakoa galdetu genion: zu
psikiatrarenera joaten zarenean, zer esaten diozu? Eta hark erantzun zigun: Nik ondo nagoela esaten
diot. Eta gaizki zaudela esaten badiozu? Eta hark: Ba botika gehiago ematen dizkizu. Horrelako
gauzekin topo egiten duzu, joan nahi ez duen jendearekin, tratamendua onartzen ez duten
pertsonekin. Zer egiten dugu pertsona horiekin. Gu langile baten etxera joan gara lanera joateko
ohetik ez zuelako jaiki nahi. Tratamendua dugu, baina ez dago harremanik.
- Gaixotasunak bi ondorio ditu, bat osasunean eta bestea gizarte mailan. Osasunari dagokionean, gu
ez gara profesionalak eta kontu handiarekin hitz egin behar dugu. Baina begi bistakoa da gauzak
puntu bateraino bakarrik iristen direla. Baliteke bertan dagoen langileriak munduko ordu guztiak lan
egiten aritzea, erabateko dedikazioz. Baina argi dago, duguna ez dela nahikoa. Gaixoen sendatzea
eta egonkortzea botiketan oinarritzen da. Nire esperientzia pertsonalagatik esan dezaket
psikiatrarenera bi edo hiru hilean behin joaten direla, eta ordu laurden edo hogei minutu egoten
direla. Eta psikologoarekin beste hainbeste. Horrelako gaixotasun bat duen pertsona bat horrela ez
da sendatzen. Botika kontrolatzen da, besterik ez. Gaixotasun honi ate birakarien gaixotasuna
deitzen diote. Sartu irtenean dabiltza etengabe. Hau gertatzen da psikiatriak gaia ez duelako
kontrolatua. Kasualitatez botika egokiak aurkitzen dituzte, baina ez dute kontrolatzen. Zer lan egin
behar da? Lan psikologikoa egin behar da, terapia kognitiboa eta talde lana. Pertsona hauen
inguruan jende asko jarri behar da lanean, baina hori garestia da. Gizarte Segurantzak eta
Osakidetzak maila bat arte erantzuten dute. Gaur egun gaixoaren kontrola dago, nola dagoen
begiratzen da, kontrolik gabe ez dagoela ziurtatzen da. Arazoak sortzen hasten denean, neurriak
hartzen dira. Baina, zer gertatzen da egunerokoan? Ez dakigu pertsona horrekin zer egin delirioak
dituenean. Hau bakartasunean eta familia giroan kudeatu behar da. Larritzen denean, erantzuten
duen osasun sistema dugu. Momentu horretan babestuta dago. Kalera ateratzen direnean eta
eguneroko dinamika hasten denean berriz, bakarrik gainditu behar dute. Hau esaten duzunean,
ezkutuan esan behar duzu, erantzuki asko entzuten dituzulako. Sendatzeko hiru esparrutan lan egin
behar da: botikak, esparru kognitiboa eta gizarte-lan arloa. Lan kognitiboa ez da nahikoa eta lan
arloa ia ez da lantzen. Zuk sortzen duzu, edo ez dago. Bi lan ildo horiei ez bazaie behar duten
garrantzia ematen, botikak besterik ez zaizkie geratzen. Nik uste dut pertsona bat krisian dagoenean,
erantzuteko gai diren egitura dugula.
- Nik gaixotasun hau bizitu dudan urteetan zehar, denetik aurkitu dut. Niri esan izan didate ospitale
batean, hura ospitale bat dela, ez hotel bat. Batzuentzat zenbaki bat besterik ez zara, fitxa bat, eta
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beste batzuk berriz zoragarriak dira. Baina hori bizitzako esparru askotan gertatzen zaigu. Ez dakit
gaixotasun honek sortzen duen mina eta sufrimendua asko ulertzen den. Gaixotasuna duenari eta
senideei sortzen diena.
- Zientziak aurreratzen duena era garrantzitsua dela uste dut. Garunaren plastikotasuna kontzeptua
ezagutu dut orain dela gutxi. Suposatzen da guk funtzionatzeko dugun modua aldatzea
ahalbideratzen duela. Oliver Sacks-ek jartzen zituen adibideak gustatzen zaizkit, non azaltzen duen
pertsona bati erakutsi ziola bere nahasmenduarekin eta mugekin bizitzen.
- Nola gainditzen du pertsona horrek bere egoera? Nork ematen dio horri erantzuna? Guk ez dugu
ideiarik, egoerari izkin egiten dakigu, baina inork ez dio laguntzen bere trauma pertsonala
gainditzen. Honek lan talde bat eskatzen du, begiraleekin, psikologoekin.

10.8 Ezjakintasuna buru-osasunaren eta gaixotasun psikikoen
inguruan. Estigma.
- Ez dakigu nola bizi diren. Zein egoeratan bizi diren jakiteko azterketa psikologiko bat egin
beharko genuke. Non bizi dira? Norekin bizi dira? Zein dependentzia maila dute? Langabezian
daude?
- Baina ba al dakigu zein diren buru-gaixotasunak? Nik dementziak talde horretan sartzen diren
jakin nahiko nuke. Beste partaide batek erantzun dio gaixotasun psikikoak neurosiak, psikosiak eta
nortasun nahasmenduak direla. Mota asko dauden eta gauza asko sartzen dira.
- Nik uste gizarteak pertsona hauek ahulak direla uste duela. Sentsibilitatea falta da. Baina gauzak
aldatuko dira. Lehen ez zen Down sindromea duen pertsonarik ikusten, orain bai. Senideen lana
kontatzea da, ez ezkutatzea. Brote psikotikoa aipatzen denean, beldur izugarria sortzen da.
- Nik ez dakit gaixotasun psikiko larria zer den.
- Batzuen ustez, ez dira gaixotasunak nahasmenduak dira. Gaixotasun bat dela ohartzen ez garen
bitartean, ikusezinak izango dira.
- Ni ez naiz sendagilea edo psikologoa, senidea naiz. Nik larritasunaren arabera egiten dut
sailkapena. Autonomoak diren pertsonentzako, gauzak hobetu egin dira. Larriago daudenentzat
berriz, etengabe ospitaleratzeak dituztenentzat, “residual” deitzen dieten horientzat, ez dago
hainbeste laguntza.
- Ezjakinasun handia dago. Gaixotasun honek besteek izan ez duten estigma du. Etiketa bat jartzen
dizu.
- Nik uste dut gai honen inguruan ezjakintasun izugarria dagoela. Ez dugu jakin horrelako gai bat
lantzen. Adibidez, norbaitek hanka bat hausten duenean badakigu traumatologoarengana joan behar
duela eta eskaiola jarriko diotela. Baina buru-gaixotasunekin, ezberdina da. Ezjakintasunaren
ondorioz, ez dakigu zer egin egoera horietan. Lehen kolore grisa aipatu dut, baina ez dut uste beti
grisean biziko garenik. Orain lehen ez genituen baliabideak ditugu. Baina itxaropena eduki behar
dugu, gauzak hobetuko dira.
- Minbizia baldin baduzu edozeini esaten diozu, buru-gaixotasuna baldin baduzu ez. Eta hori
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beraientzat estigma izugarria da.
- Ulertu dezakezu gaixotasuna kudeatzen ez dakien jendea egotea. Orduan ez dizute hitz egite edo
ez dizute kasurik egiten.
- Garrantzitsua iruditzen zait elkarteak egotea, informazioa egotea eta senideek ez dezatela inoiz
gertatzen dena ulertzen saiatzeari utzi ero bat delako. Lehen pertsonak baztertu egiten ziren, baina
orain normalizatu egin da eta gaixotasun fisiko bat bezala ikusten da gehiago. Nik uste hori dela
bidea. Elkarteen lana, barne lanaz gain, gizarteak hobetu uler dezan arazoa jendarteratzea da.
- Nik ez dakit hain normalizatua ikusten dudan. Bigarren bideoko emakumeak ere esan du ezin
duzula edozein lekutan esan ospitale psikiatriko batean egon zarela.
- Nik sentitzen dut psikoanalistarenera joan nintzen lehenengo aldian, nire burua zentsuratu nuela.
Esaten nuena zen Woodie Allenen filmeak gustatzen zitzaizkidanez, sofa horietako batean eseri
behar nuela. Umorea erabiltzen nuen, bestela nire inguruak ez zuen ulertzen. Galdetzen zidaten,
zergatik zoaz, zu normala zara eta? Eta nik erantzuten nien: horrexegatik, normala izaten
jarraitzeko. Ni izan nintzen konturatu nintzena gauza batzuekin tematuta nengoela eta profesional
baten beharra nuela kontrolik gabe ateratzen zitzaidan hitz jarioa kontrolatzeko. Eta kudeatzen
lagundu zidan. Eta gainera orain, depresioaren gaiarekin eta hori jasaten dutela dioten hainbeste
famatu beraien esperientzia kontatuz, uste dut ikusgarritasuna hobetu dela.
- Baina ikusgarritasunarena, depresioarekin bakarrik gertatzen da. Hori da politena. Zergatik gaude
hemen hain jende gutxi? Zergatik ez dugu argazkian atera nahi? Zergatik ezin dugu erabat ezkututik
atera? Zergatik aipatzen dugu zirkulu batzuetan eta askotan dagoeneko badakitelako?
- Zer da gaixotasun mental bat? Niretzat gaixotasunak pertsonak dira. Konturatu naiz familia
askotan, ez guztietan noski, ez dakitela zer egin. Kultura falta izugarria dago gizartean. Ohitura
arraroak dituzten senideak dituzte, baina ez dira gaixotasun batekin identifikatzen. Hori da
gizartearen arazoa. Inork ez daki zer den buruko gaixotasun bat. Gaixotasuna da? Nahasmendua da.
Egoera bat bizitzen ari den pertsona bat da. Baina batez ere, pertsona tratatu behar da. Eta ez
orokorrean egiten dena, botikak eman. Pertsona hori hartu eta zer gertatu den galdetu behar da. Oso
garrantzitsua iruditzen zait pertsonek hitz egitea, kasuak kontatzea eta bakarrak ez direla
konturatzea. Gogoratzen dut lehen nolako gauzak esaten ziren. Uste dut honetan aurreratu dela.
Hala ere uste dut jendeak gaixotasun psikikoez hitz egiten denean ez dakiela ero batez ari garen edo
atzeratu batez. Egoera ezberdinak dituzten pertsonez ari garela azaldu behar da.
- Argi dagoena da gizartean ikusgarritasun arazo bat dagoela, eta ez zaiola behar bezalako arreta
jartzen ari. Frustrazioak, emozioak eta exijentziak ulertu behar dira. Guztion artean hitz egin behar
da konpontzeko.

10.9 Lana
- Lanaren ikuspuntutik, nik uste produktiboak direla. Arraztalon lanean ari direnak, astero 40 saski
ekoizten dituzte.
- Nik buru-gaixotasun bat dut eta Gureaken lan egin dut. Nik uste asko eskatu eta gutxi ordaintzen
dutela.
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- Ni leku askotan egon naiz nire semearentzat lan bila, baina ez dut ezer lortu. Urte asko pasa ditut
goizero-goizero bostetan lanera eramaten, baina amore eman dut. Ordutegi eta baldintza oso txarrak
dituzte. Lan asko izan ditu, baina azkenean erre egin da.
- Nire anaia urtetan ganbaran bakarrik bizi izan da. Orain lanean hasi dela, ardurak hartzen ari da.
Urteak pasa ahala, laguntza falta duenean, ikusten dugu egoerak kudeatzen hasi dela. Beste guztiek
egiteko zerbait edukitzea gustatuko litzaidake. Lana edukitzea oso onuragarria dela uste dugu.
- Nik Arraztalon bizi izan nuen lanaren inguruko esperientzia bat. Nire alabak ez zuen inoiz baratze
bat ikusi. Eta gaizki zegoen. Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroaren bidez, Arraztalora joan zen
lanera. Nik esaten nien ez nekiela nola bukatu zen hau. Egunero kezkatuta nengoen. Azkenean,
egun bat ongi pasa zuen, hurrengoa era bai, eta ederki bukatu zuen. Beregatik izan balitz, han,
Arraztalon jarraituko zuen. Hori da arazoa, ez dira botikak bakarrik, terapia da, egiteko zerbait
edukitzea.
- Lanbidek ez du baliabiderik lan eskaerei aurre egiteko, eta udalek ez dute arazo hau kontuan
hartzen. Argi dago laguntza eskatzera joaten direnean jasotzen dutela, baina oso egoera txarrean bizi
dira. Familia da laguntzen duena eta beharrak asetzen dituena.
- Gure kolektiboan %90 langabezian dago. Gureaken %14 bakarrik dira gaixotasun psikikoa
dutenak. Eta hor daude errentagarriak direlako. Nik hori aipatu nahi dut, gizarteak hor egon behar
du eta beste guztiek egiten ditugun gauzak egiteko aukera eduki behar dute. Laguntzarekin edo
gabe. Pertsona hauek laguntzarekin kontratatu ditzaten kanpaina bat egitea pentsatzen ari gara.
Enpresek hobariak dituzte hauek kontratatzeagatik, baina nahiago dute isuna ordaindu kontratatu
beharrean.
- Lanari dagokionean, ni konturatu naiz uste duguna baino ahalmen gehiago dutela.
- Soldaten inguruan, nik uste beste langile guztiek jasotzen dutenaren berdina jaso beharko luketela,
eskatzen zaiena berdina edo gehiago delako. Askotan gaixotasuna duten pertsonak gehiago
aztertzen dira etekin gutxiago emango dutela pentsatzen delako.
- Zergatik egon behar dugu hainbeste denbora lantegi batean? Nik uste dut haurtzaindegi eta
kontzentrazio eremu arteko nahasketa bat direla. Utzita gauden pertsonak gara, etxetik kanpo
denbora asko pasatzen dugunak. Senideek nahiago dute gu han egotea, lotsatu egiten direlako eta
han egotea nahiago dutelako etxean egotea baino. Ezinezkoa da hainbeste ordu etxetik kanpo
pasatzea, etxeko lanak ere lana direla esaten digutenean eta gure osasuna zaindu behar dugula
esaten digutenean. Errealitatea da ez dugula denborarik kirola eta beste gauzak egiteko.
- Aurretik lan baldintzei eta eskatzen dutenari buruz esan denaz, nik hitz egin dut Gureaken lan
egiten duen jendearekin, sektore askotan eta orokorrean gustura daudela ikusi dut. Ez dut uste
aipatu dena bezainbeste eskatzen zaienik. Gainera, langileak integratuak eta ondo daudela ikusten
dut. Bai ikusten dut lan egin behar dela lanpostu gehiago lortzeko. Baina uste dut arazoa lanpostu
horretara iristea dela.
- Nik uste dut tailer hauek lanaz hitz egiteko ere antolatu direla. Uste dut lana sendatzeko bide bat
dela. Baina, hala ere, lanak aspektu intimoa ere kontuan hartu behar du. Ezin da inor behartu.
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10.10

Osasun sistematik kanpoko baliabideak

- Tutelatutako etxebizitzak gutxiengoa dira eta gehiago egon beharko lukete.
- Tutelatutako etxebizitzena asmakizun txundigarria da. Gaixo dagoen pertsona bat gaixo dagoen
beste hirurekin jartzen dugu. Hori al da nahi dutena?

10.11

Gaixotasuna, gizarte eta sentsibilizazioa

- Nik gaixotasuna duen semea dut eta uste dut gizartean gero eta gehiago direla ikusten dela. Hala
ere, denek esango dizute depresioa dutela, zerbait larriagoa dutela ez esateagatik. Depresioa nahiko
onartua dago gizartean.
- Beti egin dira gauzak, baina jendeak ez du parte hartzen. Orokorra da arazoa, ez baduzu bizitzen,
ez duzu ikusten. Niri gertatu zitzaidanean, ezin nuen sinistu.
- Lehen trafiko istripuak ez ziren ikusten, baina estrategia bat egon zen hori ikusteko. Nola egin
dezakegu gaixotasun hauek ezagutu daitezen?
- Nik uste honi buruz sentsibilizatzeko era harremana dela. Pertsonekin harremana edukitzea oso
tresna indartsua da. Harreman bat egiten duzunean, geratzen dena onartzen zoaz. Gakoa
normaltasunez harremantzean dago.
- Nik pentsatzen dut gaiari buruzko bideo labur batzuk lagundu dezaketela. Emaitza onak lortzen
dira. Datuak, sozializazio lortzeko baliabideak dira.
- Gaixotasuna eta familiak ikusezinak dira.
- Okerrena da, lagun asko edukitzetik ez edukitzera pasatzen direla. Modan ez zaudela esaten
dizute. Hori oso gogorra da. Zure semeak esatea ez direla bera ikustera etortzen.
- Guk, senideok, profesionalek eta herriak, lagundu egin behar dugu. Niri bidelagun hitza gustatzen
zait, bidean lagundu behar diegu, baina beraiek erdigunean jarriz.
- Beste gai bat ere badago eta kronizitatea da. Zer ari da zientzia ikertzen honen inguruan? Zenbat
diru gastatzen da hau hobetu eta ondoren datozenek hainbeste sufri ez dezaten?
- Hemen lagunen gaia atera da, galdu egiten direla. Ez badago inor talde horrengana joan eta
kudeatzeko tresnak emango dizkiona, arazoari aurre egitea oso zaila da.
- Baina gizartea oso selektiboa da. Pertsona hauek ez dutenez ezer emateko, baztertu egiten dira.
Nik nire esperientzia pertsonala dut. Nire semea lagunekin afaltzera joaten da. Baina bi bide
ezberdin dira. Kuadrillako beste guztiak ezkondu egiten dira, seme-alabak dituzte. Baina hau
geldirik dago. Erlazioa hor dago, baina ez da berdina, bizitza desegin egiten da. Errealitateak berak
aukeratu egiten du eta zirkulua ixten doa.
- Nik bizi izan dudan beste esperientziengatik, sidaren kasua adibidez, gaixotasuna zer den kontatu
ahal izateak asko laguntzen du. Errealitate ezberdinak ezagutzen ditut, adibidez herri txikiena, non
gauzak oso era ezberdinean bizitzen diren. Onartua dago eta normaltasunez bizi dute. Esan nahi
dutena da ez garela gizarteari laguntzen ari zer gertatzen ari den ulertzen. Alzheimerraren kasuan,
egiten ari gara. Elementu bat falta da, eta gizarte mailako lana da.
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- Bi abiaduratan funtzionatzen dute. Batzuk aurretik doaz eta besteak atzetik. Beste erritmo batean
doaz.
- Nik ikusten dut elkarteak gizarteak egin beharko lukeena egiten ari garela. Guk ezin dugu
etengabe lana eta erlazioak mantentzeko lanean aritu. Oiartzunen gauzak asko aldatu dira.
Gogoratzen dut orain dela hamar urte hiri mantenuko lanak egiteko lan integrazio proiektu bat jarri
zutela martxan. Bankuak eta farolak margotzen zituzten. Plazako bankuak hiru edo lau artean
margotzen zituzten. Eta jendeak esaten zuen ea zergatik behar ziren hainbeste pertsona banko bat
margotzeko. Orain hori ez da entzuten. Orain beraien lana egiten dute eta astelehenero saskiak
banatzen dituzte plazan. Asko aldatu gara. Baina nik ikusten dut familia hor dagoela, baina gizartea
ez. Gizartea kirolari eta jaiei begira dago. Nik ez dut esaten gizartea euren arabera antolatu behar
denik, baina beste guztiok etxebizitzarako, osasunerako eta lanerako ditugun aukera berdinak eduki
behar dituzte. Nik eskatzen dudan gauza bakarra aukera edukitzea da. Ondoren bakoitzak erabakiko
du.
- Gizarteak jakin behar du arazoa dagoela. Oraindik ezjakintasun handia dago.
- Nik autonomiarena esaten dudanean, esan nahi dut ez dutela zertan beti familiaren zaintzapean
egon. Uste dut gizarteak honi aurre egiteko egiturak eduki beharko lituzkeela. Ez badago familiarik,
jai dauka.
- Udal batek etxebizitzak egiten dituenean, lau etxebizitza desgaitasun fisikoa duten pertsonentzat
gordetzen dira. Beraientzat egokitzen dira. Guk Oiartzunen beste lau etxebizitza desgaitasun
psikikoa duten pertsonentzat gordetzeko mozio bat aurkeztu genuen. Pertsona “arrunten” artean bizi
daitezen. Onartu egin zen eta orain beteta daude. Gizarteak kontuan hartu behar ditu. Gero ez
badago inor, ez dadila inor egon, baina aukera sortu dezagun. Pertsona hauek sendatzeko beste
guztion artean egon behar dute, eta krisi bat dudanean bizilagunak dei egin diezaiola senideei. Hori
esan nahi dut, garatzeko aukera berdina eduki ditzatela. Etxebizitza bat eduki, osasunerako
eskubidea, lanerako eskubidea.
- Kontuan eduki behar dugu pertsona hauek besteek baino 10 urte gutxiagoko bizi itxaropena
dutela. Guk Arraztalon bi langileren heriotza bizi izan dugu.
- Gizartean aldaketa ez da etorriko senideok egiten dugunagatik. Nik uste erakundeek behar horiek
artatu behar dituztela.
- Bestalde uste dut mundu guztiak joan beharko lukeela terapiara, “nondik zatoz?” eta “nora zoaz?”
bezalako galderak erantzuteko. Nik uste erakundeetatik eta elkarteetatik terapiara joatea
normalizatzen saiatu behar dela, zerbait zoragarria izan daitekeela esan. Katarroa edo zerbait
larriagoa duzunean ospitalera joaten zarenean bezala, terapiak beharrezkoak direla ikusarazi behar
da, testuinguruak zerbait larriagoa edukitzera ez eramateko. Agian horrek hondoa ez jotzea eta
konponbidea errazago izaten laguntzen du.
- Nik beti pentsatzen dut gizarte kaotiko batean bizi garela. Txikitatik erakutsi digute produzitu, lan
egin eta 40 urtean etxebizitza ordaindu behar dugula. Nora goaz? Gero eta presio handiagoa dago.
- Sistemak katarro batentzat erraztasun gehiago ematen ditu horrelako momentu edo emozioak
kudeatzeko baino. Pertsona batek gaizki begiratzen badit, seguraski errespetu falta dago, baina guk
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egin behar diogu aurre horri. Hori ez da irakasten eta sistemak ez du erraztasunik ematen horri nola
erantzun jakiteko.
- Nik, hori kudeatzeko tresnak edukitzea baino gehiago, uste dut garrantzitsuagoa dela gu ere horren
konplize garela jakitea. Bakoitzak egin behar du. Gu presionatzen eta kritikatzen duen sistema
honen partaide gara, bai hezkuntzan, bai lanean, bai telebistan baita prentsan ere.
- Gainera gure gizartean uste da konponbiderik ez duen zerbaitetan gastatzea ez dela erabilgarria.
Gainera, uste dut normalizazioan lan egin behar dugula. Gauza asko gertatu diezazkiguke eta mota
askotako etiketak dituzten pertsonak daude.
- Eta aspektu sozialean, pertsona hauek orokorrean dependienteak dira. Ez dute lanik egiten, ez dute
ikasten, gizartean baztertuak daude eta gizarteak ez du erantzuten. Familia dago, eta ez duena,
kalean edo kartzelan.
- Nik hutsune bat nabari dut, eta tailer hauen ondoren sentsazio txarra geratu zait, gizarteak ez du
enpatiarik. Buru-gaixotasuna hor dago, baina ez du inork ikusten. Ez da hurbiltzeko ahalegina
egiten.
- Nik atera ez den gai bat aipatu nahiko nuke, prebentzioaren gaia alegia. Bai haurretan eta baita
gazteetan ere.
- Bideoak ikusi ondoren aipatu nahiko nukeen gaia, gaixotasun mentalen aniztasuna da. Norbaitek
lehen esan du gaixotasunaren barruan, gaixotasun asko daudela. Bakoitza ezberdina da, baita
pertsona bakoitza ere, eta detektatu den momentuaren arabera asko aldatzen da. Bi bideotan
pertsonak sufritzen dutela ikusi da, baina biak gai dira sentitzen dutena esateko. Baina hori
askorentzat ezinezkoa dela uste dut. Beste kasu askotan, ez dira gai sentitzen dutena helarazteko, eta
espresatzeko ahalmena oso txikia da. Bideotan ageri direnak gai dira, baina badago talde handi bat
gai ez dena.
- Ez zaie erakundeei bakarrik eskatu behar, gizarteak ere ulertzen saiatu behar du.
- Nola lortuko du gaixotasun psikikoa duten pertsona batek bere gaixotasuna onartzea,
gizartearengandik jasotzen duen bazterkeria ikusita?
- Ba nik uste dut onartu, onartzen dela, baina beldur handia dagoela.
- Nik galdetu nahiko nuke, zer egin dezakegu horrelako ekintzetara gaixotasunarekin zer ikusirik ez
duten pertsonak hurbiltzeko? Oiartzungo tailerrean parte hartu ondoren, bertan egondako pertsona
batek, gaixotasunarekin erlaziorik ez zuenak, aipatu zuen guztiok horrelako gauzetan egon beharko
genukeela, ikuspuntua asko aldatzen delako. Azken finean, besteen esperientziak entzuteak arazoa
ulertzen laguntzen dizute.
- Ni Agifeseko sentsibilizazio komisioan nengoenean, prentsan iragarkiak jartzen genituen elkartea
ezagutarazteko. Hala ere, urteak joan ahala Agifes zer zen ez zekien jendea azaltzen zen. Urtero
herri ezberdinetara joaten ginen bisitan eta batzutan, hiru urte segidan joan ondoren, oraindik ere
gure berri izan ez zuen jende agertzen zen. Jendeak egitan behar duenean, bilatzen du eta joaten da.
Batzuei ura oraindik ez bazaio leporaino iristen, ez da mugitzen, arazoa larria izanda ere. Guk,
senideok, gaiaz era naturalean eta lasaitasunez hitz egin behar dugu.
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- Ez dut ulertzen zergatik errepikatzen den hainbeste pertsonak direla. Argi dago eta inork ez du
zalantzan jartzen.
- Ezin dugu jarraitu gauden bezala, gaixotasun psikikoa duten pertsonak ikusezinak balira bezala.
Ez daudela uste dugu eta ez dutela ezertarako balio.

10.12
Elkarteen, erakundeen eta osasun sistemaren arteko
elkarlana
- Bakoitzak bere kabuz lan egiten du eta gure arazoak konpontzen saiatzen gara. Baina ez dago
elkarlanik. Osasun sistemak, senideek eta erakundeek elkarrekin lan egin behar dugu.
- Nik ikusten dudana da, gaixotasuna duten pertsonek, guztiok bezala, diru behar dugula bizitzeko.
Ez badute lan egiten, Aldundiaren laguntza dute. Baina horrekin, ezin zaitezke autonomoa izan.
Ondorioz, familiak hor egon behar du. Guk esaten diegu udalei dirua ongi dagoela, baina familien
ondoan egon behar dutela.
- Koordinazio bileretan arazo hau aipatu behar da. Nora bideratu behar ditugu laguntza behar duten
baina arazoa dutela onartzen ez duten pertsona horiek? Asko eta asko familia medikuarenera iristen
direla badakigu. Osasun Mentaleko Zentrora joan behar dutela esaten dietenean, esaten duten
beraiek ez daudela erotuta.
- Nik ikusten dut gauza asko daudela dagoeneko asmatuak, frogatuak, baina oso sakabanatua
dagoen sarea da. Kohesioa falta da, eta noski, baliabideak.
- Nik uztailan Aurora Elosegui epailea egon zen ikastaro batean parte hartu nuen. Bera da osasun
mentaleko gaiak Donostiako epaitegian kudeatzen dituena. Bertan esan zuen, ontzi oso polita
dugula, baina hutsik dagoela. Ez dugu ahalmenik bigarren iritziak eskatzeko, ezta horrelako
pertsonek abokatu bat eduki dezaten. Administrazio, osasun eta lan integrazio mailan punta
puntakoak garela esaten zaigu. Asko hitz egiten da psikiatria komunitarioaz baina hemen psikiatria
hori egiten dugun bakarrak gu gara. Eta arazo bat dagoenean, beste alde batera begiratzen dugu, bai
hezkuntzan baita lanean ere. Arazoa ez dago, aurrera aterako direla pentsatzen da.
- Gizartea ez dago pertsona batengana hurbildu eta buru osasun arazo bat duela esateko. Hori
konpontzeko gizarte mailan lan egin behar da, hori ez baita ospitale gehiago jarriz konponduko.
Osasun egituraz haratago gauza gehiago daude. Harritu egiten naiz etengabe osasun egitura
aipatzea, tailer hauetan ikusten ari garenean espazio komun bat behar dugula, epaileak, udalak,
polizia, gizarte langileak eta Osakidetza biltzen dituena. Berriz ere diot, deigarria da etengabe
osasun sistema aipatzea. Ez dira elkarteak atez ate joan behar dutenak, denak mahai baten inguruan
eserita egon beharko lukete. Zatiketa bat dago eta behin eta berriz esaten da arazoa hau osasun
arazoa dela.
- Ni Agifeseko kidea naiz eta historikoki Osakidetza gauza bat izan da eta esparru soziala beste bat.
Orain adostasun gehiago dago denon artean. Administrazioa oso motel doa, beti atzetik. Baina
familiak oraindik eta atzeratuago gaude, bakoitzak bere senideak eta arazoak kudeatu behar
dituelako. Bakoitzak gurearekin nahikoa dugu. Batu egin behar dugu. Agifesen 900 bazkide edo
gehiago ditugu, baina bolondresak oso gutxi gara.
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- Oso argi ikusi dugu erakundeei gaia era integralean lantzeko eskatzen zaiela. Hau da, bai
pertsonak baita erakundeak egoera zailean daude, alderdi asko dituen arazo baten aurrean. Eta kasu
horietan gauzak motel doaz.
- Nik eskatzen dudana da erakundeak familiekin egon daitezela, ez hor egon dirua emateko. Hau ez
da dirua hartu eta korrika alde egitea. Gurekin etorri behar dute, arazoa ezagutu eta diruarekin
baldin badatoz, hobe.

10.13

Senideen esperientzia

- Nire semeak gaixotasun psikikoa du eta hasi zenean Agifesen egon ginen talde terapia egiten beste
senide batzuekin. Ondoren Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroan egon ginen, eta bertan gaia
ezagutzen lagundu ziguten. Han genuen taldetik, lagun talde bat sortu da eta oraindik elkartzen
jarraitzen dugu. Zure inguruan arazo duten pertsonak ezagutzeak lagundu egiten du.
- Egoera batek mina sortzen badizu, zuk hartzen duzun jarrerak sufrimendu hori arindu eta areagotu
egiten du.
- Familiak ere zaindu egin behar dira. Senide bakoitzak arazoa era ezberdin batean ikusten du eta
horrela familiak batuta mantentzea oso zaila da.
- Gaixotasun mentalez hitz egiten dugunean pertsonez ari gara, baina ikusten ez den gauza bat da.
Gaia oso konplexua da, inguruko guztiei eragiten digulako. Buru gaixotasuna inguru guztiak
bizitzen du.
- Gaixoa bera da. Familiak sotiltasun handia eduki behar du. Batzutan zu ere gainditu egiten zaitu.
Ez dugu zaintzailea zaintzeko laguntzarik. Egun lasaiago batzuk eduki ahal izateko.
- Bitxia iruditzen zait ikustea gizartearen arazo bat izan arren, familiek aurre egiten diotela arazoari.
- Senide gisa iruditzen zait beti alde batetik bestera gabiltzala, beti gaixo zailena izango balitz
bezala. Eta ez da profesionalen gogo faltagatik, baina sarea ixtea, integratzea falta da. Iruditzen zait
beti bueltaka gabiltzala.
- Familien artean gehiago hitz egiten dugu, baina gizartean ez dago enpatiarik.
- Ni ez nago ados enpatiarik ez dagoela esatearekin. Nik uste generazioen arteko aldaketa bat
dagoela, eta gazteekin hau aldatu egingo dela.
- Hau inork ikusten ez duen eta ikus nahi ez duen gaixotasuna da. Senideok gero eta adin gehiago
dugu. Lehen zaintzaileak gurasoak ziren, orain anai-arrebak eta laster bilobak izango dira.
- Familiak ez gaude gustura dugunarekin, gehiago behar dugu.
- Baliabideak badaude, baina dena oso sakabanatuta dago.
- Nik uste elkarteak indartu behar ditugula eta horretarako pertsonak erakarri behar ditugu. Nik
bileraren batean esan nuen hau orain dela 50 urteko Down Sindromea bezala dela. Ez zegoen inor,
denak ezkutatuta zeuden. Gauza mugitzen hasi zen arte. Gaixotasun psikikoarekin senide bat
edukitzeak, mundu guztia begira duzula sentiarazten zaitu.
- Gure arazoa ez da osasun arazoa bakarri, gizarte integraziokoa da, bizitza normalizatuarena,
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lanarena. Guzti hori da. Lana oso garrantzitsua da, baina egokitua izan behar du.
- Nik gaixotasun psikikoa duen alaba dut. Ohitura oso gutxi ditu, baina nik ezin diot lagundu
botikak kontrolatzen. Ez du gosaltzen, ez du bazkaltzen. Batzutan afaldu ere ez du egin nahi. Nik
nire alabaren gaixotasuna kudeatzeko laguntza behar dut (nahasmendu obsesibo konpultsiboa du).
Gaixotasun hau ezagutzen ez duten sendagile asko daude eta senideek ez dute laguntzarik. Nik ere
laguntza behar dut, baina ez didate ematen. Ezin dut inorekin hitz egin honi buruz.
- Nire anaiak 17 urterekin eduki zuen lehen krisia. Ospitale psikiatrikoan inork ez zigun azaltzen zer
gertatzen zitzaion. Denbora asko pasa genuen alde batetik bestera bueltaka. Orduan Agifesen
triptiko bat ikus genuen eta nire ahizparekin joan nintzen zer egiten zuten ikustera. 1989 urtea zen.
Agifesen sartu nitzen laguntzeko eta ideia familiengana iristea zen. Sentsibilizazio taldeak zeuden
eta herri askotatik pasa ginen. Hobekuntzak etxetik hasi behar du, auzoetatik. Gaixotasun askoz
lasai hitz egin daiteke, baina buru gaixotasunez ez.
- Egoerak oso larria izan behar du laguntza eskatzeko.
- Nik zerbait esan nahiko nuke senideentzako laguntzari buruz egin diren eskaeren inguruan.
Agifesen edozein pertsona joan daiteke zita eskatzera, eta gizarte langile batekin hitz egin dezake.
Gainera, senideen taldeak daude, eta arazoa konpontzen ez duten arren, lagunduta egotea
ahalbideratzen dute. Gaixotasun psikikoak dituzten pertsonen taldeak ere badaude. Gainera,
azpimarratu nahi dut botiken gaia oso garrantzitsua dela. Horrez gain, oso esperientzia onak eduki
ditut etxebitzitza tutelatuekin, non ikusi dudan neska bikote bat bere prozesua pasatzen eta batera
bizitzera joaten.
- Gaixotasunarekin harremana ez duen jendeak pauso bat eman eta hurbildu egin behar du.
Gaixotasun arrunten eta buruko gaixotasunen artean dagoen distantziaren adibidea aiton-amonen
dementzia kasuekin gertatzen dena da. Seme-alabek lanak dituzte pertsona horrek ezer gogoratzen
ez duela onartzen. Izugarria iruditzen zaie. Eta horrek sufrimendu ikaragarria sortzen du. Nik uste
hau gertatzen dela gaixotasun hauek baztertuta daudelako. Estigma oso handia dago. Sufrimendua
askoz ere arinagoa izango litzateke gizartea egokitu eta arazo hauek onartuko balitu.
- Gauza bat da senide bat edo gaixotasun psikikoa duen lagun bat edukitzea. Guztiok dakigu zer
gertatzen den familian, lanean edo eskolan. Baina beste gauza bat da zer gertatzen den gizartean.
“Egin behar da” edo “gizarteak egin behar du” bezalako espresioak entzun ditut, baina azkenean
horrek honelako ekintzetan dauden pertsonengandik atera behar du. Senideok elkartzen jarraitu
behar dugu, arazoa identifikatu eta eskatu.
- Gaixotasuna duen norbait gertu dugunok hor egon behar dugu, baina inbaditu gabe, ulertzen
saiatuz. Baina beti etxetik hasten da. Pisurik handiena amek daramate eta aitei laguntzeko eskatu
behar zaie. Eta berdin anai-arrebekin. Anai-arrebekin beti gertatzen da batek aurrea hartzen duela
eta besteak atzetik doazela. Egin behar dugun etengabeko lana da.

10.14

Gaixotasuna komunikabideetan

- Ikusten dutena da komunikabideetan gaixotasun psikikoak dituzten pertsonak tratatzeko moduak
min handia egiten diela.
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- Gaixotasun psikikoa duten pertsonekin kontu pixka bat edukitzea eskatzen dut. Ez lituzkete
indarkeria, pedofilia edo hilketa kasuak zuzenean gaixotasuna duten pertsonekin lotu behar.

10.15

Osasun mentaleko profesionalen ikuspuntua

- Gauza asko daude egiteke. Jendeak gaixotasun hau zer den ezagutu behar du eta jakin behar du zer
egin honen aurrean. Behin zer den badakizunean, tresnak daude kudeatzeko. Familia batzuk ez dute
jakin nahi, oso mingarria da. Lanak etxetik hasi behar du.
- Beste mota bateko terapiak bilatu behar dira gaixotasunaren kontzientzia lantzeko. Nik hau lan
egiten dudan eguneko zentroan ikusten dut, bertara joaten baitira gauza antzekoa bizi duten
pertsonak daudelako. Orduan entzuten hasten dira eta gauza batzuez konturatzen dira. Sektoreak
bilakaera izan du, psikiatria garatu egin da. Gauza gehiago behar ditugu.
- Nik uste gakoa txispa hori piztean dagoela, sendatze prozesuan aurrera jarraitzeko.
- Askotan gizartea aldatu behar dela esaten dugu, baina gizartea oso handia da. Gauza txikietatik
hasi behar dugu. Hutsuneak non dauden ikusi, eta konpontzen joan. Adibidez, zuek saltzen dituzuen
produktuak zuek saltzen dituzuen moduan saltzea (Arraztalori buruz), izugarria da. Gure osasun
zentrotik, kiroldegira jaisten gara astean behin, udal baratza bat hartu dugu. Gaur San Juan de
Diosekoekin ikastaro batean egon naiz, eta futbol talde bat dute. Gauza txikiak egin behar dira.
Horrekin gure ingurunea aldatzen joango gara. Balioa eman behar diogu egiten ari garenari eta
hutsuneak identifikatu. Nik nire zentroan hiru psikiatra daudela ikusten dut, baina hiru erizain, hiru
psikologo eta eguneko zentro bat ere badaude. Agian ez da hainbeste ezagutzen eta gehiago
ezagutarazi behar dugu. Niri gaixo bat etortzen zaidanean, psikiatrari eguneko zentrora etorri nahi
duela aipatzeko esaten diot.
- Osakidetzak Gipuzkoan lau eguneko zentro bakarrik ditu. Nik beste eskualdetako pertsonekin hitz
egiten dudanean, zorte handia dugula esaten didate. Errehabilitazio zentroaz gain, eguneko zentroa
ere egotea nahiko lukete. Oiartzunen uste dut orain gaixotasun psikikoak dituztenentzat egoitza
plaza batzuk irekiko dituztela. Nik eguneko arretari dagokionean, arratsaldetan eta asteburutan
ikusten dut hutsune handiena. Lan arloan ere badaude gauzak, baina oraindik falta da. Hala ere
pentsatu behar da agian zure senideak ez duela inoiz gehiago lan egingo. Edo agian beste erritmo
batean egin behar du.
- Nik uste berriz ere euren espazioa aurkitzen lagundu behar zaiela. Agian ez dute bakarrik egingo,
agian lagundu egin behar diegu, dinamizatzaile bat behar da. Familiekin hutsune bat ikusten dut, ez
zaie behar duten arreta ematen.
- Niri honakoa aipatzea gustatuko litzaidake. Gure sailean (Gizarte Zerbitzuetan), dagoeneko
artatzen ditugun kasuez gain, ikusten ditugu beste kasu batzuk arazo berdinak dituztenak baina ez
dutenak laguntzarik eskatzen. Beste gauza askoz hitz egin dugu, seguraski hemen gaudenon
ezaugarriek horrela bideratu gaituztelako, baina zer gertatzen da gure zerbitzura iristen ez den
pertsonekin? Badago arazoaren kontzientziarik ez duen jendea eta laguntzarik onartzen ez duena, ez
dute diagnostikorik.
- Gaixotasunaren kontzientziarik ez dagoen kasuetan ezin da ezer egin. Guk argi ikusten dugu non
duten beharra, baina pertsona bat alkoholarekin edo beste edozerrekin arazo bat duela konturatzen
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ez den bitartean, ezin dugu ezer egin.
- Beste udal batzuetan ere aipatu digute arazo berdina dutela. Gizarte Zerbitzuetara joaten dira
laguntza eske, baina ez badute inolako diagnostikorik, ezin zaizkie laguntzak kudeatu.
- Eta ez da laguntza kudeatzea bakarrik, ez zaie inola lagundu. Eta hemen banatu diren datuak
begiratzen ari naiz eta Lezoko 155 gaixoa Osasun Mentaleko Zentroan egotea ikaragarria iruditzen
zait.
- Nik uste 155 gaixo horiek ez dutela zertan momentu honetan zentroan egon, agian une zehatz
batean laguntza behar izan duten pertsonak dira, baino orain ez dira bertara joaten. Ikusteke dago ea
zenbat etorri diren eta bidean geratu diren.
- Gainera gai hau estigma sozialarekin oso lotuta dago. Nik askotan Osasun Mentaleko Zentroan
norbaitekin topo egiten dut eta ziur nago bestea pentsatzen dagoela ikusi ote dudan edo ez. Esparru
guztietan lan egin behar da. Jendeak lasai joan behar du. Errehabilitaziora baldin bazoaz, lasai asko
joaten zara, baina osasun mentalera bazoaz, hobe ez badizute ikusten.
- Nik errealitate ukitua eman nahiko nioke eztabaida honi. Nik pentsatzen dut osasun sektorean
jendea lanean ari dela, gizarte eta osasun zerbitzuak badaudela eta egoera ez dela hain zaila. Argi
dago beharrak badaudela, baina ez gara tematu behar guretzat normala den horrekin, baizik eta
beraientzat (gaixoentzat) normala den horrekin baizik. Erronka nagusiena sendatzeko egin behar
duten lanera erakartzea da.

10.16

Arraztalo eta Aldurari buruz

- Nik uste dut Arraztaloren proiektuak Oiartzunen genuen ezjakintasun hori hausten eta gaia
normalizatzen lagundu duela. Orain arazoa gehiago ikusten dela uste dut.
- Arraztalok eta Aldurak gaixotasun mentalei buruzko azterketa bat egiteko helburua dugu. Nola
bizi diren, non bizi diren eta autonomiarik baduten jakin nahi dugu. Hau oso garrantzitsua dela uste
dugu, edozein lekutan eskaerak egitera joaten zarenean izugarrizko ezjakintasuna baitago. Hau
landu beharreko esparru bat dela uste dugu. Beste lan ildoa Enplegu Zentro Bereziarena da.
Arraztalok nekazaritzako jarduera bat du martxan, baina jarduera horren mantentzea, batez ere
langileen soldatarena, ia ezinezkoa da. Ulertzen dugu Enplegu Zentro Berezien figura juridikoak
erakundeen laguntza edukitzea ahalbideratzen duela. Horrelako zentro batekin, gizarte segurantza
eta soldaten erdia ordaintzen dizute. Gai honetan hutsunea dago legedian gure erkidegoan, lehen
Madrilen kudeatzen baitzen. Eskumenak pasa ondoren, legedia ez zen hemen garatu eta ondorioz
ezin dugu Enplegu Zentro Berezi bat sortu. Gaur egun daudenak, eskumenak pasa baino lehen sortu
ziren. Lanbideko zuzendariarekin egon gara, Legebiltzarrean mozioak aurkeztu ditugu, baina ez
dugu ezer lortu.
- Nik uste Arraztaloren eta Alduraren zeregina maila sozialean dela, nola eman erantzuna honi
gizartearen ikuspuntutik. Horretarako bi
- Guk Arraztalon gero eta jende gazteagoa hurbiltzen zaigula ikusten dugu. Ez dakigu drogengatik
den edo gaur egun dauden baloreengatik. Esan nahi dudana da gazteengatik kezkatuta gaudela,
ikasketen, etxebizitzaren eta lanaren presioa baitute. Bat-batean zirkuitu labur bat dago eta ez dago
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bizitza proiekturik. Proiektua garatzeko adina hori da.
- Gu ez gara bolondresak, gure senideek beharturik gaude hemen, hori delako gure zeregina.
Pertsona hauentzat lan bat egiten ari gara.

10.17

Tailerren inguruan

- Nik uste dut oso aberasgarria izan dela.
- Formatoak parte hartzea bultzatzen du.
- Udaletako zinegotzi eta gizarte langile guztiek jaso dute gonbidapena, baina ez dira etorri.
- Eta erakundeek, laguntzen dute? Arraztaloko kide batek erantzun dio Oiartzungoak laguntzen
duela, baina besteek ez. Beste herrietan ez dago arazo honi buruzko kontzientziarik.
- Ezagutzen dudan pertsona asko ez daude tailer hauetan. Arazo honetaz hitz egiten duzunean atea
ixten dizute eta ezin duzu ezer egin.
- Bideoak gustatzen zaizkit beraiek ateratzen direlako hitz egiten. Beraien esperientzia kontatzen
dute, entzun egin behar zaie.
- Tailerra gustatu zait Errenteriako gizartearen ordezkaritza zabala dagoelako. Senideak eta
gaixotasuna dutenak gaude. Baita profesionalak eta politikoak ere. Lanean jarraitu behar dugu.
- Tailerren helburuan gaixotasunarekin erlazioa duten eta ez duten pertsonen iritziak jasotzea zen.
- Nik joan beharra dut, baina zerbait esan nahiko nuke. Ni Agifeseko kidea naiz eta hogei urte baino
gehiago daramatzat gai honekin lanean. Gaur etortzearen arrazoi nagusia, bertako herritarren
erantzuna ikustea izan da. Urte asko daramatzat Pasaian, Tritxerpen eta San Pedron lanean eta
interesa nuen nolako erantzuna zegoen ikusteko. Etsituta nago jende gehiago egongo zela uste
nuelako. Badakit pertsona gehiago daudela familian gaixotasuna bizi dutenak, eta penagarria da bai
erakundeak baita beste senideak ere sufritzen ari diren horiengana ez iristea. Gaixotasuna sufritzen
ari dira. Esan genezake agian ez zaiela deialdia iritsi, baina estigmak ere asko egiten du. Badakit
Pasaian eta Trintxerpen arazo honekin familia asko daudela eta ez direla etortzen estigmagatik,
baina Aldura, Arraztalo eta erakunde guztiak animatu nahi ditut elkartzen jarrai dezagun,
esperientzia hauez hitz egiten jarrai dezagun. Bere oskoletik ateratzen ez diren pertsona hauei
laguntzen jarraitzeko, baztertuak sentitzen diren horiei laguntzeko. Gustura nago Arraztalo eta
Aldura sortu direlako, kolore berde hori badagoela ikusten dudalako eta beharra dagoela ikusten
dudalako. Edozein motako laguntzak direla ere, ekin behar diogu. Ez naiz tailer honetan geratuko
Errenteriakoan egon nintzelako, baina asko gustatu zitzaidan. Tailer mota hauek oinarrizkoak dira.
Baina lan gehiago egin behar da, senideek batez ere.
- Bideoak ikusten ditudan bigarren aldia da, baina gauza asko biltzen dituztela iruditzen zait.
Harrigarria iruditzen zait zenbat gauza jaso dituzten beraien kontakizunean.
- Ni konturatzen naiz gaixotasuna duela konturatu ez den pertsona bat ezagutzen dudala. Hori edo
ez diola inork esaten gaixotasun bat eduki dezakela. Lehen esan dut ez nuela inor ezagutzen, baina
orain pare bat ditut buruan
- Nik uste dut ikusgarritasunaren gaian, tailer hauen deialdia egiteko prentsan atera genuen
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argazkiak lagundu duela. Gutako batzuk ezagunak gara Errenterian eta orain ez gara konturatzen
horrek duen eraginaz. Esatea eta ateratzea oso garrantzitsua da. Hori da gure lana.
- Elkartearen bidez lortzen duzun ikusgarritasunaz epe luzean konturatzen zara. Egunerokoak ez
dizu ikusten uzten, baina denbora aurrera joan ahala jendeak mugimendu batekin identifikatzen
zaitu.
- Herri bakoitzeko zinegotziak banaka gonbidatzeko lana hartu dugu, baina guztira hiru bakarrik
etorri dira.
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11 D eranskina. Osasun mentaleko sareak artatuko pertsonen datuak
6 taula 2015ean Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroak artatutako pertsonak (Iturria: Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroa)
Herria

18 - 24
Giz.
Ema.

25 a 34
Giz.
Ema.

35 a 44
Giz.
Ema.

45 a 54
Giz.
Ema.

55 a 64
Giz.
Ema.

65 a 74
Giz.
Ema.

Oiartzun

2

3

4

11

20

24

28

22

18

15

6

Errenteria
Lezo
Pasaia

20
11
4

24
11
5

47
19
7

75
29
10

129
53
17

156
60
11

167
52
16

135
57
23

99
27
15

114
39
23

52
14
9

12

>=75
Giz.
Ema.
2

GUZTIRA

7

174

69
26
76
38
11
29
5
2
8
GUZTIRA, OARSOALDEA

1189
450
155
1968

7 taula 2015ean Gipuzkoako Osasun Mentaleko Zentroak artatutako pertsonak (Iturria: Errenteriako Osasun Mentaleko Zentroa)

G = GIZONA/E = EMAKUMEA
Diagnostiko taldea
Nahasmendu psikotikoak
Izaeraren nahasmenduak
Nahasmendu neurotikoak
Nahasmendu mental organikoak
Umorearen nahasmenduak
Drogen kontsumoa
Alkoholaren kontsumoa
Jarrera nahasmenduak
SIN PAT PSIQUIATRICA
SIN DIAG
Beste gaixotasunak
Suma total

0 a 17
G
E
5
18
232
6
32
9
--17
168
39
939
1465

1
23
223
2
29
2
--44
114
18
402
858

18 a 24
G
E
68
42
87
1
35
80
4
13
25
20
87
462

17
31
191
4
41
11
67
28
11
43
444

25 a 34
G
E
193
71
258
10
62
170
25
13
27
15
42
886

100
76
451
7
100
23
9
53
58
20
30
927

Gaixoak
35 a 44
G
E
586
148
545
16
157
299
80
13
54
31
56
1985

295
163
1013
9
306
46
50
57
95
23
35
2092

45 a 54

55 a 64

G

E

G

E

643
183
651
30
353
365
232
17
63
21
69
2627

381
153
980
15
533
54
98
37
86
26
52
2415

376
82
511
34
373
70
175
11
37
13
28
1710

319
70
847
17
716
11
96
15
62
13
35
2201

G

65 a 74
E

>= 75
G

E

132
209
58
153
34
42
10
17
200
522
154
431
52
51
157
375
200
565
152
500
3
----2
104
40
19
7
6
12
4
5
26
44
14
45
3
9
6
21
17
7
2
2
777
1501
576
1558
Gipuzkoako biztanleriaren %-a

GUZTIRA
3536
1163
7296
786
4154
1145
939
384
946
289
1846
22484
3.16
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