
II.11

BERARIAZKO ARRETA GAIxO KRONIKOEI





Gaixo kronikoak

II

543

11.	BERARIAZKO	ARRETA	GAIXO	KRONIKOEI

Gaixo kronikoek berariazko premiak izaten dituzte, eta horiek euskal herriadministrazioek 
artatu behar dituzte ezinbestean. Iraupen luzeko gaixotasunak direnez eta, oro har, mo
tel egiten dutenez aurrera, sendagarriak direnak ez bezalako tratamendu edo zaintzetan 
oinarritutako arreta behar izaten dute batez ere, pertsona horien bizi kalitatea bermatzen 
duen arreta soziosanitarioan oinarritutakoak gehienbat, autonomia eta zaintza sustatuz, 
narriadura prebenituz eta tratuen eta aukeren berdintasuna eskainiz.

Osasunaren Mundu Erakundeak hainbat alditan azpimarratu du pertsona horiekin esku 
hartzeko eta prebentzio lana egiteko premiazko beharrizana.

2009an, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo sailburuak Eusko Legebiltzarraren 
egoitzan adierazi du legegintzaldi berrian zehar Euskal Osasun Sistemaren eredu berri bat 
bultzatuko duela, gaixo kronikoen arreta osoan oinarrituta. Talde horri arreta hobea ema
nez gero ospitaleratzeak %75 arte saihestuko lituzkeela uste du eta, azken batean, %13 
murriztuko luke laguntzen presioa. Bere iritziz, horrek gaixoen jarraipen hobea egitea eta 
bakoitzaren profilera egokitutako esku hartzea egitea bultzatzera behartuko du, gaixotasuna 
zaintzeko orduan pertsonari protagonismo handiagoa emanez eta profesionalek harekin 
duten lankidetza indartuz22.

Hala, gaur egun, sail horretara, OsakidetzaEuskal Osasun Zerbitzura, Berrikuntza + Iker
keta + Osasuna / B+I+O eusko fundaziora, Donostia Ospitalera, Osatekera, Arabako Foru 
Aldundira eta Osasun eta Politika Sozialeko Ministeriora atxikita dauden hogeita hamazortzi 
pertsonako taldea gaixo kronikoen arretarako estrategia taldean ari da lanean23.

Datorren urtean ekimen horien eraginaren jarraipena egin beharko da.

A) Gaixo kronikoen arreta soziosanitarioa

2008an argitaratu genuen Arreta soziosanitarioa: esparru kontzeptuala eta nazioarteko eta 
autonomietako aurrerapausoak. Hurbilketa izeneko txosten berezian adierazi genuen be
zala, gaixo kronikoak edo buruko gaixotasun larria eta kronikoa duten pertsonek erantzun 
bateratua eta pertsonalizatua eskatzen duten premia konplexuak dituzte eta osasun eta 
gizarte arreta behar dituzte aldi berean, koordinatuak eta egonkorrak direnak.

Estatuko Osasun Sistemaren kohesioari eta kalitateari buruzko maiatzaren 28ko 16/2003 
Legearen 14. artikuluarekin bat etorriz, arreta soziosanitarioa “comprende el conjunto de 
cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales 

22 Iturria: Eusko Legebiltzarra.
23 Iturria: Eusko Legebiltzarra.
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características pueden beneficiarse de las actuación simultánea y sinérgica de los servicios 
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos 
y facilitar su inserción social”. Autonomia Erkidego bakoitzak bere esparru geografikoan 
emango den arreta maila zehazten du.

EAEri dagokionez, 2003an Eusko Jaurlaritzaren, hiru foru aldundien eta EUDEL Euskadiko 
Udalen Elkartearen arteko lankidetza Hitzarmena izenpetu zen arreta soziosanitarioa ga
ratzeko eta Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua eratu zen EAEko osasun eta gizarte 
sistemak koordinatzeko organo goren bezala.

Kontseilu horren lanaren emaitza 2005ean Euskal Autonomia Erkidegoko arreta soziosani
tarioa garatzeko plan estrategikoa (20052008) onetsi izana izan zen. 

Plan horretan, mota horretako arretarako, osasun eta gizarte sistema mantentzea –beste
lako sare bat sortu gabe– eta sistemen artean koordinatzeko prozedurak antolatzea erabaki 
zen; helburu nagusia osasun arazo larriak, murrizketa funtzionalak eta gizarte bazterkeria 
egoera edo egoera horretan egoteko arriskua dela eta, aldi bereko osasun eta gizarte arreta 
koordinatua eta egonkorra behar duten pertsonei arreta hori ematea da.

Plana eta honek izan duen eragina lehenago aipatutako txosten berezian aztertu ziren (III. 
kapitulua, 2. eta 3. atalak). Txosten horretan planak proposatzen zituen oinarrizko helburu 
instrumentalen betetze mailari buruzko balorazio txarrak jaso ziren jadanik. 

2009ko uztailaren 24an Eusko	Legebiltzarrak	eskatuta	Herri	Kontuen	Euskal	Epaite-
giak	 egindako	 balorazio	 ekonomiko	 eta	 finantzarioaren	 txostena	 2005-2008 behin 
betiko onetsi zen (2009ko azaroaren 20ko EHAA, 224. zenbakiko buletina). Txostenaren 
testu osoak esandakora jotzen dugu gure erkidegoko espazio soziosanitarioaren garapena 
aztertzeko intereseko bitartekoa delako.

Jarraian txosten horretan gehitutako eta gaixo kronikoen arretarekin estu lotuta dauden 
alderdi batzuk azpimarratu ditugu:

•	 Arreta	Soziosanitariorako	Plan	Estrategikoa	nabarmen	moteldu	da	plana	onetsi	ze
netik gizarte esparruan beste arau batzuek azaldu direlako. Beraz, beste bultzada 
bat behar du, zerbitzu zorroa zehaztea, Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa homolo
gatzea eta onetsitako araudi berria onestea berekin dakartzana.

•	 Hiru	 lurralde	 historikoetan	 arreta	 soziosanitarioaren	 sistema	 ezberdin	 garatu	 da.	
Zerbitzu soziosanitarioen ematea eta finantzazioa arautzeko Eusko Jaurlaritzaren, 
Osakidetzaren eta Foru Aldundien arteko lankidetza hitzarmenetan alde oso esan
guratsuak daude.

•	 Burutik	gaixo	dauden	pertsonen	taldean jarduteko modu ezberdinak antzeman 
dira. Lurralde historiko bakoitzera egokituta egon daitezkeen arren, ez die irizpide 
unitate bati erantzuten. 

•	 Egoitza	 unitate	 soziosanitarioen	 jardueretan	bakarrik	 antzeman	daiteke	homoge
neotasuna.
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•	 Buruko	gaixotasun	kronikoa	eta	larria	duten	eta	batez	ere	arreta	psikiatrikoa	behar	
duten (tutoretzapeko apartamentuak eta eguneko zentroak) pertsonen arretarako 
unitate psikosozialei dagokienez:
a) Gipuzkoan oraindik indarrean da 2002ko Gipuzkoako Foru Aldundiaren (GFA), 

Eusko Jaurlaritzaren eta Osakidetzaren arteko hitzarmena “Gipuzkoako burutik 
gaixo daudenen pertsonentzako eguneko zentro psikosozialetan errehabilitazioko 
laguntza psikiatrikoko zerbitzuak ematea bermatzeko”. Zerbitzu horiek Aldundiak 
kudeatu, babestu edo hitzartutakoak dira. Hitzarmen horren arabera, Eusko Jaur
laritzak Foru Aldundiari 8 eguneko zentroren kostuen zati bat finantzatzen dio, 
baita arreta psikiatrikoa eta erizaintzakoa ere. Eguneko zentroetako bi zeharka 
kudeatzen dira eta beste seiak hitzartutakoak dira. Azken urteetan erabiltzaileen 
batez besteko kopurua egonkor mantendu da (20052007 artean 94 inguru). 

 Zortzi zentroetatik zazpi burutik gaixo daudenei daude zuzenduta; zortzigarren 
zentroak errehabilitazio fasean dauden eta buruko gaitzen bat edo HIESA duten 
toxikomanoentzako arreta psikosoziala eskaintzen du. 

b) Bizkaian ez dago Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko hitzarmenik 
eguneko zentroetan ematen den osasun arretaren gastua finantzatzeko. Hala 
ere, bi instituzioek laguntza hori ematen duten hiru erakunderekin hitzarmenak 
edo kontratuak izenpetu dituzte (Argia Fundazioa, Bizitegi elkartea eta AVIFES). 
Hitzarmen horietan Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak antzeko zenbatekoekin 
finantzatzen dituzte hitzartutako plazak. Unitate batzuek bi instituzioetako baten 
finantzazioa baino ez dute jasotzen. Hitzarmen horiek eguneko zentroetara zein 
tutoretzapeko apartamentuetara daude bideratuta. Zentro mota bakoitzeko dau
den erabiltzaileen batez besteko kopurua honako hau da:

Erabiltzaileak

Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Eguneko Zentroak Etxebizitzak

2005 196 65 317

2006 298 100 341

2007 343 114 387

c) Arabako Foru Aldundiak (AFA) hiru erakunderekin ditu hitzarmenak (Bidegurutzea 
Elkartea,	Hogar	Alavés	Elkartea	eta	Beti-gizartean	Fundazioa).	Hitzarmen	horien	
bidez egoitza txiki bi, tutoretzapeko 5 apartamentu eta etxebizitza komunitario 
bat finantzatzen ditu, guztira 82 plaza dira, eta horrez gain, 7 plaza dituen egoitza 
txiki propio bat dauka. Egoitza txikietako batek bakarrik du erizaintza zerbitzua, 
batek ere ez du hartzen Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren finantziaziorik eta 
Osakidetzako buruko osasunaren zentroetatik eskaintzen da arreta psikiatrikoa. 
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen bidez finantzatzen da.

•	 GIBa	duten	pertsonen arreta nagusiki hiru lurraldeetako hiesaren aurkako herri
tarren elkarteen bidez ematen da, eta horretarako tutoretzapeko apartamentuak 
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dauzkate. Gainera, BFAk GUFEk kudeatzen duen Bietxeak zentroa du eta Gipuzkoan 
Cáritasek	egoitza	bat	du	(Villa	Betania).	Foru	Aldundiek	apartamentu	eta	egoitza	ho
riek finantzatzeko hitzarmenak dituzte; arreta medikoa, ordea, Osakidetzaren kargu
ra da. 

GIBa duten pertsonen taldeari dagokionez oso interesgarria iruditzen zaigu pasa den 2009ko 
abenduaren 16ko Arabako hiesaren aurkako batzordeak taldearen gaur egungo egoera zein 
den azaltzeko eta esku hartzeko orduan kontuan izan behar diren lehentasunak aipatzeko 
Eusko Legebiltzarraren Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun Batzordearen aurrean egin 
zuen agerraldira azaltzea. Infekzioen kopurua gora egiten ari dela aipatu zuten, eta harre
man heterosexualetan sexu bidez transmititzen dela gehienbat. GIBa prebenitzea eta goiz 
diagnostikatzea esku hartze nagusienak dira. 

2009an Arreta Soziosanitarioaren Euskal Kontseiluak ez du bilerarik egin24. Hurrengo lau 
urtekorako plana ere ez da onetsi. 

Euskal epaitegiak egindako gogoetarekin bat gatoz, espazio soziosanitarioaren garapenari 
bultzada berria emateko beharrari buruz egindako gogoetarekin alegia. Bultzada hori lehe
nago aipatutako 2003ko Hitzarmena izenpetu zuten administrazio guztien laguntzaz eman 
beharko da.

Ditugun datuetatik ondoriozta daiteke Osasun eta Kontsumo Saila sektore bakoitzean be
harrezkoak diren zerbitzuen tipologiari buruz gogoeta egin eta berriz pentsatzen ari dela 
arreta soziosanitarioaren arloan kasuan kasuko zerbitzu propioei edo partekatutakoei euste
ko. Sailburuak berak Legebiltzarraren egoitzan honako hau adierazi du: “hausnarketa estra
tegikorako prozesu honek 2010ean indartu beharreko tokiko esperientzia soziosanitarioetan 
izango du oinarria25. 

Hortaz, komenigarria izango da aurreikuspen horien gauzatzearen jarraipena egitea, izan 
ere, oraindik ez dira behar bestekoak zerbitzu zorro bakarrean egindako aurrerapenak, plan
gintza bateratua, informazio sistema komuna edo sarbide bateraturako mekanismoak. 

B) Burutik gaixo daudenak

Arartekoak talde honen ardura berezia hartzen du, gaitzak ahultasun handiko egoera, gizar
te estigma eta arretarik eza eragiten dituelako.

Osasun sailburuaren 2007ko urriaren 4ko Aginduak buruko osasunaren arloan aholkularitza 
teknikorako kontsulta organo bezala Osasun mentaleko Euskal Kontseilu aholkularia sortu 

24 Iturria: 2009ko azaroaren 13ko 35. zenbakiko Eusko Legebiltzarraren buletina, 6419 orrialdea.
25 Iturria: Eusko Legebiltzarra.



Gaixo kronikoak

II

547

zuen eta 2008ko martxoaren 4tik dabil lanean. 2009an EAEko buruko osasunaren estra-
tegiari buruzko proposamena (Buruko Osasunaren Estrategia 2009) egin zuen, arlo 
honetan interes handikoa dena.

Agiria Estatuko Osasun Sistemaren Buruko Osasuneko Estrategiari buruzko agirian oina
rritzen da (azken agiri honek, era berean, Buruko Osasunari buruzko Helsinkiko Adierazpe
neanOME du oinarria) ekintzak eta helburuak gure erkidegoaren errealitatera egokituz.

Agiria antolaketarako eredu komunitario batean oinarritzen da eta estrategiak ondorengo 
printzipioak ditu oinarri:

•	 autonomia	 (zerbitzuak	 pertsonen	 independentzia	 eta	 laguntzarik	 behar	 ez	 izatea	
errespetatzeko eta sustatzeko duen gaitasuna);

•	 jarraipena	 (laguntza	sareak	tratamendua,	errehabilitazioa,	zaintza	eta	babesa	bizi-
tzan zehar etengabe eta sarea osatzen duten zerbitzu guztietan modu koherentean 
emateko duen gaitasuna);

•	 burutik	gaixo	daudenei	eta	beren	familiakoei	behar	duten	lekuan	eta	unean	laguntza	
emateko erraztasuna;

•	 arreta	 osoa	 (buruko	nahasteen	prebentzioan,	 tratamenduan	eta	 errehabilitazioan	
esku hartzen duten faktore guztiei erantzuna emanez);

•	 segurtasuna	osasun	eta	gizarte	baliabideak	banatzeko	orduan;
•	 osasuna	 zentzu	 hertsian	 berreskuratzea	 (nahastearen	 alderdi	 klinikoak)	 eta	 baita	

haz kuntza pertsonala bermatzeko gaitasunak ere; osasun instituzioen erantzukizu
na gaixoen, familien eta komunitatearen aurrean; kalitatea.

Buruko Osasunaren Estrategia2009 agiriak zazpi ildo estrategiko proposatu ditu. Horietako 
bakoitzak berariazko helburuak ditu eta helburu horietara hainbat ekintza proposamen dau
de lotuta. Jarraian ildoak eta helburuak labur azaltzen dituen koadro bat aurkeztuko dugu: 

1. Buruko 
osasunaren 
sustapena

Adin talde bakoitzean esku hartzeak azaltzea, burutzea eta ebaluatzea: 
haurrak, nerabeak, helduak eta adinekoak 

Euskal administrazioen instituzio erantzuleei instituzioen jardueren eta 
buruko osasunaren arteko loturaren inguruan informatzera eta aholkatzera 
bideraturiko esku hartzeak azaltzea, burutzea eta ebaluatzea

Hedabideetan sustatzeko esku hartzeak

2.  Buruko 
gaixotasuna	
prebenitzea

Gizartean baztertuta geratzeko arriskua duten guneetan esku hartze 
komunitarioak burutzea eta ebaluatzea, buruko nahasteen eta 
mendetasunen erabakitzaileak direnetan jarduteko

Drogamendetasunetan esku hartzeko plana burutzea eta ebaluatzea 
mendetasuna sortze duten sustantzien erabilera eta neurrigabekeria 
murrizteko

Arriskuan dauden taldeetan buruhiltzeen eta depresioen kopuruak 
murrizteko berariazko ekintzak burutzea eta ebaluatzea

Gaixo kroniko eta elbarrituak zaindu eta artatzen dituzten familiei babesa 
emateko lehen mailako arretan esku hartzek garatzea, haien eginkizuna 
burutzeak sor ditzakeen buruko osasun arazoak prebenitzeko
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2.  Buruko 
gaixotasuna	
prebenitzea

Laneko estresa eta lanari loturiko buruko nahasteak prebenitzera 
bideraturiko lan osasuneko batzordeei eta prebentzio zerbitzuei babesa 
emateko ekintzak burutzea eta ebaluatzea

Neke profesionala prebenitzeko profesionalei zuzenduriko esku hartzeak 
burutzea eta ebaluatzea

3.		Estigma	
ezabatzea

Euskal instituzioek bultzatutako plan eta programetan buruko nahastea 
(BN) dutenen gizarteratzearen sustapena eta estigmatizazioaren 
murrizketa barne hartzea

4.  Buruko 
nahasteen arreta

Estatuko Osasun Sistemaren zerbitzu zorroan barne hartzen diren 
prestazioak eraginkortasunez garatzea eta ezartzea, bai lehen mailako 
arretaren eremuan zein arreta espezializatuarenean

Lehen mailako arretan buruko osasunean espezializatutako arretari babesa 
ematea, buruko nahasteak goiz antzemateko eta tratatzeko

Urgentzia psikiatrikoetan eta krisi egoeretan arreta emateko jarraibideak, 
tartean dauden sektoreen laguntzarekin

Buruko nahasteak dituzten eta eskuragarri diren praktika onenekin bat 
etorriz psikoterapia tratamendua jasotzen duten gaixoen portzentajea 
handitzea

Buruko nahaste larriak (BNL) dituzten eta errehabilitazio programa batean 
dauden gaixoen portzentajea handitzea

Familian esku hartzeko berariazko programa jasotzen duten BN larridun 
gaixoen familien portzentajea handitzea, krisiari aurre egiteko eta 
larriagotzeak prebenitzeko gaitasuna hobetze aldera

BNL duten gaixoei beren osasun orokorraren zaintza egokia ematea

Adimen urritasuna eta BN duten pertsonen arreta espezializaturako 
ezaugarriak behatzea

Buruko osasunaren arloan haurren eta nerabeen premiei erantzuteko 
berariazko programak egokitzea

Lurralde bakoitzeko osasun egituran tratamendu terapeutikorako edo 
errehabilitaziorako behar besteko gailu edo programa guztiak eskuratzeko 
aukera ezartzea, laguntzaren jarraitutasuna zerbitzuen sare bateratu baten 
bidez ziurtatuz. Sare horretan lehen mailako arretarekin koordinatutako 
ospitale nagusiak egongo dira

Buruko nahasteak dituzten eta tratamenduan daudenentzako 
tratamenduaren bananbanakako plana ezartzea

Uzteak saihesteko eta atxikidura errazteko antolaketa sistema bat jartzea 
erkidegoko esparruan eta buruko nahaste larri eta luzeekin loturiko buruko 
osasun taldeetan. Sistemak etxez etxeko arreta, laguntza prozesuaren 
sektore anitzen koordinazioa eta kudeaketa hartu beharko ditu barne

Tratamendu farmakologikoen kalitatea, eraginkortasuna eta segurtasuna 
handitzeko eta aldagarritasuna murrizteko estrategiak garatzea, 
medikamentuaren arrazoizko erabileraren irizpideak jarraituz

Gaixoaren borondatearen kontrako edozein esku hartzeren alderdi etikoei 
eta legalei buruzko praktika onen gida orokor bat egitea
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4.  Buruko 
nahasteen arreta

Borondatearen aurka lekuz aldatu eta ospitaleratzen denerako protokolo 
bat zehaztea

Euste fisikorako prozedura, ospitalera eramandako gaixoen borondatea
ren aurkako tratamendua eta askatasuna murrizten duen edozein neurri 
protokoloen bidez arautzea

5.		Instituzioen	
arteko eta 
instituzio barruko 
koordinazioa

Instituzioen arteko eta instituzio barneko lankidetzarako eta 
koordinaziorako pertsonen arreta osoa bermatzen duten mekanismo 
eraginkorrak garatzea eta ezartzea

Mendetasun Egoeran dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala eta 
Laguntza sustatzen duen Legearen eginkizuna eta inplikazioa mugatzea 
buruko gaixotasuna duten mendeko pertsonen kasuetan

Lurralde bakoitzeko osasun egituran laguntza koordinatzeko mekanismo 
eraginkorrak ezartzea BNL dituztenen arretan inplikatutako askotariko 
osasun eta gizarte gailuen artean

BN duten pertsonei eta beren familiei zuzenduriko informazio estrategia 
bat garatzea eskubideei eta betebeharrei eta erabil ditzaketen baliabideei 
eta zerbitzuei buruzkoa, baita iradokizunak eta erreklamazioak egiteko 
administrazio prozedurei buruzkoa ere

BN duten pertsonek eta beren familiakoek buruko osasunaren esparru 
guztietan parte hartzeko bideak ezartzea, zerbitzuen plangintza eta 
ebaluazioa barne hartuz

Buruko osasunarekin loturiko elkarte zientifikoek eta profesionalek 
zerbitzuen plangintzan eta ebaluazioan parte hartzeko bideak eta 
mekanismoak ezartzea

6.		Profesionalen	
trebakuntza

Lehen mailako arretako eta buruko osasuneko profesional guztientzat 
eta arreta espezializatuan BN duten pertsonen arretarekin lotura 
duten profesionalentzat trebakuntza jarraiturako plan bat jartzea arreta 
biopsikosozialaren ereduaren alorrean

7.		Buruko	
osasunaren 
inguruko ikerketa

Buruko osasunaren arloan lehentasuna duten diziplinen arteko ikerketa 
ildoak sustatuko dira ikerketa proiektuen deialdietan barne hartuz

Buruko osasunaren arloan bikainak diren taldeen edo ikerketa zentroen 
ziurtatutako sareak sortzea bultzatuko duten neurriak jarriko dira abian

Proposatutako ekintza guztiak helburuak lortzeko garrantzitsuak izan arren, bereziki interes
garriak iruditu zaizkigun batzuk nabarmenduko ditugu:

•	 Herritarren	zahartze	aktiboaren	politikak	babestea	eta	sustatzea.
•	 Praktika	onen	gida	bat	egitea	bizitzako	etapa	bakoitzean	buruko	osasunerako	eraba

kigarriak diren elementuetarako eta gizabiderako.
•	 Ebidentzian	 oinarrituriko	 programak	 garatzea,	 trebetasunak	 sustatu,	 informazioa	

eman eta adimen emozionalean eta haurren eta gazteen funtzionamendu psikoso
zialean arreta jartzen dutenak.

•	 Ingurune	baztertuetan	babesgabetasun	egoeran	dauden	adingabeak	babesteko	es
perientziak orokortzea.
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•	 Buruko	osasunaren	eta	hezkuntzaren	artean	koordinatzeko	ildoak	ezartzea,	sinto
ma depresiboak goiz antzematea eta ondoezetatik edo nerabezaroko bilakaeraren 
aldaketetatik bereiztea errazteko.

•	 Erresilientzia	handitzen	duten	faktore	babesleak	ikertzea,	horiek	eta	hedatzea	eta	
lehen mailako ohiko praktika klinikoan barne hartzea.

•	 Orientazioan,	sufrimendu	psikologikoa	murriztean	eta	zaintzaileen	ongizatean	(esate	
baterako, telefono zenbaki bat ematea berehalako kontsulta egiteko) arrakasta izan 
duten praktika onak antzematea eta dokumentatzea.

•	 Laneko	arrisku	psikosozialen	ebaluazioa	ezartzea	sustatzea.
•	 Giza	baliabideen	politiketan	 laneko	 jarduerari	 loturiko	estresa	murriztu	dezaketen	

jarduerak barne hartzea (errotazioa erraztea, lanegun jarraitua, berariazko ordu
tegiak, lanbidea eta familiako bizitza bateratzeko neurriak, zama identifikatutako 
estres mailen arabera banatzea...).

•	 Errehabilitazio	programak	 (diagnostikoa/tratamendua)	 iktus	edo	 traumatismo	kra
neoentzefalikoen ondorioz narriadura neuropsikologikoa duten pertsonentzat.

•	 Buruko	osasunaren	arlotik	lehen	mailako	arretarako	zaintzen	jarraitutasuna	berma-
tzea altaren txostena eginez.

•	 Lehen	mailako	pediatriaren	eta	haurren	eta	gazteen	buruko	osasunaren	artean	in
formazio garrantzitsua eskualdatzen dela ziurtatzea, diagnostikoa hobetzeko eta 
gehiegizko diagnostikoaren arriskua saihesteko.

•	 Tartean	dauden	eragile	guztiak	(osasun	zerbitzuak,	gizarte	zerbitzuak,	sistema	judi
ziala, hezkuntza sistema, sistema poliziala eta abar) barne hartzen dituen koordina
zio plan bat zehaztea eta hedatzea krisietan esku hartzeko.

•	 Buruko	osasunaren	zentroen	egitura	(geografikoa	eta	baliabideena)	egokitzea	kri
sietan esku hartzeko eredua esparru komunitarioan ezartzeko.

•	 Laguntzeko	 gailuen	 bidez	 familiei	 babes	 bezala	 balia	 dezaketen	 elkarte	 ehunari	
buruzko informazio sistematikoa ematea.

•	 Adimen	urritasunari	 loturiko	jokabide	nahaste	larria	duten	pertsonen	tratamendu
rako premiak kontuan hartzeko egitura eta kanal egokienak zeintzuk diren argitzen 
duen lan taldea trebatzea, osasun zerbitzuaren eta baliabide soziosanitarioen arte
ko koordinazioa barne hartuz.

•	 Tratamendurako	banan-banakako	planaren	erabilera	larriak	ez	diren	buruko	nahas
teen kasuetara zabaltzea.

•	 Borondatearen	aurkako	tratamendu	anbulatorioaren	gida	bat	garatzea.
•	 Gizarte	arretaren	banan-banakako	planaren	eta	osasun	 tratamenduaren	planaren	

artean gerta daitekeen talka gainditzeko neurriak ezartzea:
a) Buruko osasunaren arazoen inguruko egungo baremoaren berrikuspena propo

satzea.
b) Izaera psikiatrikoa duten kasuen baloraziorako batzordeetan irizpide profesio

nal espezializatua eman dezakeen buruko osasunaren erreferente bat barne 
 hartzea.

c) Balorazio prozeduraren barruan informazioa biltzeko proposatzen den buruko 
osasunaren txostenaren formatua aldatzea (gaur egun oso mugatuta dago).

•	 Ospitaleetako	eta	ospitaleez	kanpoko	buruko	osasunaren	erakundeen	plan	estrate
gikoak egiteko orduan familiakoak eta elkarteak barne hartzea.
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Jarraian, Buruko Osasunaren Estrategia2009 agirian jasotako ondorio batzuk aipatuko di
tugu: 

•	 Ospitale	nagusietako	laguntza	unitateen	garapenak,	buruko	osasunaren	zentroen	
kokapen komunitarioak, bitarteko egiturek eta gaixo gehienentzako buruko osa
sunarekiko lotura puntu bezala lehen mailako arretarekiko loturak, buruko osasunari 
arreta emateko eredu komunitario bat finkatzen lagundu dute modu esangura tsuan. 
Eredu komunitario horrek, hala ere, ez ditu aldatu zerbitzuak emateko zenbait modu 
tradizional (egonaldi luzeak ospitale psikiatrikoetan).

•	 Buruko	osasuna	osasun	sistema	nagusian	barne	hartzea,	zerbitzu	guztiak	batera-
tzea eta lurraldeko sektorizazioa funtzionamendu koordinatua ahalbidetzen duten 
oinarrizko elementuak dira.

•	 Sarean	funtzionatzeak,	historia	kliniko	integratuak,	diziplina	anitzeko	taldeak,	anto
latzeko berariazko hainbat ereduk (laguntza prozesuen bidezko kudeaketa barne) 
eta laguntzeko eginkizunetan erabiltzaileen eta beren familiakoek duten inplikazio
ak koordinazioari mesede egiten diete.

•	 Ohiko	tratamenduak	jasaten	dituzten	buruko	patologia	larriek	osasun	publikoa	be
reziki larritu behar dute, bilakaera txarra, bizi kalitate txarra eta osasun eta gizarte 
baliabideen kontsumo altua duten gaixoen taldea barne hartzen dutelako.

•	 Diagnostikoetan,	tratamenduan,	errehabilitazioa	eta	zaintzetan	asko	aurreratu	den	
arren, gaixoen eta beren familien eta baliabide eskuragarrien (batez ere gizarte ba
beserako, errehabilitaziorako eta gizarteratzeko eta laneratzeko baliabideak) artean 
oraindik ere tartea dago.

•	 Arretaren	ezaugarri	batzuek	emaitza	onuragarriak	lortzen	laguntzen	dute:
a) Goiz antzematea eta esku hartzea.
b) Tratamendu farmakologiko eta/edo psikoterapeutiko egokiak ematea
c) Bilakaeran eragina duten alderdi psikologiko eta sozialetan jardutea.
d) Arretaren jarraipena mantentzea.
e) Funtzionamendu proaktiboa eta asertziozkoa ezartzea beharrizana bilatzeko, es

kariari arreta ematea bakarrik ez baita nahikoa.
f) Arreta 24 orduz eskuratu ahal izatea (arreta komunitarioa barne).
g) Babeserako esku hartze psikohezitzailea eta, hala denean, familientzako esku 

hartze terapeutikoa.
h) Beharrezko oheak erabilgarri egotea.
i) Errehabilitaziorako prestazioak ematea.
j) Zaintza komunitarioak ematea.
k) Bizitza normalizaturako babesa ematea.

•	 Ikuspegi	 tradizionala,	 arreta	buruko	nahasteetan	 jarriz,	 pertsonaren	 (autoestimua	
eta estresari aurre egiteko trebezia indartzea) eta herritarren (kapital soziala han
ditzea, gizabideko jokabideak sustatzea, segurtasuna hobetzea eta ikastetxeetan 
eta lantokietan estresa murriztea) buruko osasuna sustatzeko ikuspegiaren bidez 
gainditu behar da.

Diseinaturiko estrategiak hurrengo lauurtekorako EAEko Buruko Osasunerako eta Lagun
tza Psikiatrikorako hurrengo Plan Estrategikoa iradoki behar du. 
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Osasun Mentaleko Kontseilu Aholkulariko kide batek Euskadiko Eri Psikikoen Senide Elkar
teen Federazioa (FEDEAFES) ordezkatzen du. Azken urteetan federazio horrekin harrema
na izan dugu.

Arartekoa Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala eta Laguntza 
Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea aplikatzeari buruz egiten ari den azterketa mo
nografikoa dela eta, burutik	gaixo	daudenen	artean	lege	berriak	izan	dituen	eraginen	
eta ondorioei buruz duten iritzia (baita federazioa osatzen duten elkarteena ere: AVIFES, 
ASAFES, AGIFES eta ASASAM) bildu dugu. Gai	horien	edukia	aipatutako	azterlanean	
sakontasun handiagoz landuko den arren, interesgarria da alderdi garrantzitsuenak 
azpimarratzea:

 Aipatutako federazioak eta elkarteek legea ontzat jotzen dute honako arrazoi hauek 
direla eta:
•	 Mendetasun	egoeran	dauden	pertsonen	arreta	eta	autonomia	pertsonala	susta-

tzeko eskubidea herritarren eskubide subjektibo bezala aitortzen duelako lehen 
aldiz; 

•	 Buruko	gaixotasuna	mendetasunaren	kontzeptuan	barne	hartzen	duelako	lehe
nengo aldiz (lege hori indarrean sartu baino lehen elbarritasuna arautzen duen 
elbarritasun maila onartzeko, aitortzeko eta kalifikatzeko prozedurari buruzko 
1971/1999 Errege Dekretuan ezarritako baremoaren bidez hirugarren pertsona 
baten laguntza jasotzen premia baloratuko da; iaia burutik gaixo zeuden per
tsona batek ere ez zituen 15 puntu lortu, hirugarren pertsona baten laguntzaren 
beharrizana duen pertsonatzat hartzeko puntuazioa alegia).

•	 Burutik	gaixo	dauden	pertsonen	kasuetarako	mendetasuna	definitzeko	orduan	
autonomia pertsonalerako babesaren beharrizana barne hartzen duelako.

 Zenbait gabezia eta zailtasun antzeman dituzte, eta horiek hobetzeko honako pro
posamen hauek egin dituzte:
•	 Gaur	egungo	baremoa	berrikustea,	ez	dituelako	adierazten	buruko	gaixotasuna

ren zailtasunak;
•	 Baremoa	aplikatzean	balorazio	eskuliburuak	(agiri	horretan	burutik	gaixo	dauden	

pertsonen kasuan jarduerak eta egitekoak nola baloratu behar diren interpreta
tzen da) ezarritako jarraibideak jarraitzea, zorroztasunez ez direla jarraitzen ohar
tarazi baitute.

•	 Prestazioen	 eta	 zerbitzuen	 arteko	 bateragarritasuna	 ezartzea	 (hala,	 adibidez,	
 Bizkaian familia ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa (FIZPE) eta eguneko 
zentroen laguntza bateragarri egitea beharrezkoa dela uste dute, pertsonaren
tzako eta bere zaintzaile nagusiarentzako zaintzak direlako);

•	 Lege	hori	 ezartzera	bideraturiko	baliabide	ekonomikoak	handitzea,	eskasak	di
rela uste dutelako (langileentzat eta zerbitzuetan); ostatu eta egoitza baliabi
deentzako, eguneko zentroentzako eta buruko osasunean espezializatutako eta 
heziketan eta gizarte trebetasunetan esku hartzeko helburua duen etxez etxeko 
arreta zerbitzuentzako baliabideak ia ez baitaude;
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•	 Hasierako	eskaeraren	eta	zerbitzua	edo	prestazioa	eman	artean	dagoen	denbora	
gutxitzea;

•	 Benetako	 eskaera	 adieraztea	 eskatutako	 baliabidea	 oraindik	 ez	 badago	 ere.	
Hainbat kasutan, burutik gaixo dauden pertsonentzako baliabiderik ez dagoenez 
(adibidez, aldi baterako egoitza baliabideak), profesionalak familiari baliabidea ez 
eskatzera bideratzen du, eta horrek benetan egindako eskaera jasota ez geratzea 
eragiten du;

•	 Prozedura	 sinplifikatzea,	 korapilatsua	 delako,	 burokrazia	 ugari	 egitea	 eskatzen	
duelako eta interesdunarentzat ulertzea zaila delako (hizkera ez da oso argia);

•	 Balorazioak	egiten	dituzten	profesionalak	buruko	osasunean	trebatzea;	
•	 Balorazio	fasean	familiak	kontuan	 izatea	haiek	direlako	ohiko	 inguruneko	zail

tasunak ezagutzen dituztenak; komenigarria litzateke mekanismoak ezartzea 
burutik gaixo dagoen pertsonaren mugak, pertsona hori bertan dagoenean, 
adierazteko zailtasunak dituzten familiekin ere informazioa alderatzeko eta 
 zehazteko;

•	 Mendetasun	 egoeran	 dagoen	 pertsonarekin	 elkarrizketa	 pertsonala	 izatea	 ba
nakako arreta plana egotean (kasu batzuetan elkarrizketa familiarekin edo zain
tzaile nagusiarekin izaten da); elkarrizketan oso garrantzitsua da prestazioak eta 
zerbitzuak eskuratzeko duen eskubidearen berri ematea.

•	 Banakako	Arreta	Plana	(BAP)	egiteko	beharrizanaren	 inguruan	argi	 jakinaraztea	
legeak jasotzen dituen eskubideak baliatzeko; kasu batzuetan, Gipuzkoan, elkar
teek antzeman dute ebazpenaren entregarekin batera ez dutela BAP egiteko 
eskatzeko behar den informazioa ematen eta hori dela eta, ez dute mendetasun 
egoeran den pertsonari egoki dakizkion prestazioak edo baliabideak eskatzeko 
behar den informaziorik ematen;

•	 Mendetasun	egoeraren	aitorpenaren	ebazpenarekin	batera	atal	bakoitzean	jaso
tako puntuazioa agertzen duen balorazioaren txosten teknikoa ematea (baliabide 
bat aurkez daitekeen edo ez ahalik azkarren zehazteko eta, hala denean, baliabi
dea prestatzea errazteko, txostenaren eskari berri baten ondoriozko behar ez 
diren atzerapenak saihestuz);

•	 Gizarte	eta	osasun	esparruko	profesionalen	arteko	koordinazioa	bultzatzea	ba
liabideen egokitasunari buruz batzuetan izaten dituzten irizpide ezberdinak gain
ditzeko;

•	 Legeak	xedatutako	zerbitzuak	sortzea,	batez	ere,	egoitza	zerbitzuak	(iraunkorrak	
zein aldi baterakoak);

•	 Etxez	 etxeko	Arreta	 Zerbitzua	 (EAZ)	modu	bateratuan	 arautzea	 –intentsitatea,	
kostua, bateragarritasuna, eta abar gaixoa bizi den udalerriaren araberako ezber
dintasunik egon ez dadin;

•	 Mendetasun	egoera	baloratzeko	prozeduraren	fase	ezberdinetan	burutik	gaixo	
dauden pertsona batzuek beren gaixotasunaz jabetzeko eta onartzeko zailta
sunak dituztela kontuan hartzea, baita hori batzuetan haien eskubideak erabil
tzeko eragozpena izaten dela;

•	 Familien	babesa	indartzea	-burutik	gaixo	daudenen	sostengu	nagusia	dena-	osa
sun esparruarekin koordinatutako gizarte baliabideen sare on bat sortuz.
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FEDEAFES osatzen duten elkarteek eta federazioak berak lege berriari eta honek dituen 
ondorioei buruzko informazio kanpainak garatu dituzte, burutik gaixo daudenei, familiakoei 
eta profesionalei zuzendutakoak. Horrek, autonomiaren eta mendetasunaren arloan behar 
duten arretari eta alderdi horiei buruzko lan taldea sortzeari lotuta, araudiaren, bere ondo
rioen eta hobekuntzaren ezagutza sakontzen lagundu du eta laguntzen du burutik gaixo 
daudenen taldeari dagokionez.

2009an Arabako	Buruko	Osasuneko	Sarearen	Gizarte	Laneko	Bulegoko	(Osakidetza)	
arduradunekin elkartu ginen eta Arabako Buruko Osasuneko Sarean artatu diren burutik 
gaixo daudenetan	39/2006	Legeak	izan	duen	aplikazioari	buruzko	 interes handiko in
formazioa eman zigun. Lehenago aipatutako azterketaren argitalpena dela eta informazio 
hori sakontasunez landuko da; hala ere, garrantzi berezia duten gai batzuk aurreratzea 
komeni da:

•	 Legea	indarrean	jartzeak	burutik	gaixo	dauden	pertsonek	Arabako	Gizarte	Ongiza
teko Foru Erakundeak (GOFE) ematen dituen gizarte zerbitzuak eskuratzeko modua 
aldatu du.

•	 Legea	aplikatzeak	egiturak	berrantolatzea	dakar	eta	horrek	iraupen	luzeko	geldialdia	
dakar berekin. Hori dela eta, GOFErekin hitzartuta dauden eta burutik gaixo dauden 
pertsonen ostatu askoren leku libreak ezin dira bete.

•	 Erabilitako	baloratzeko	 tresnak	ez	ditu	behar	bezala	biltzen	burutik	gaixo	dauden	
pertsonek duten bizitza autonomoaren mugak eta zailtasunak. Erabilitako bare
moak zailtasun funtzionalak hartzen ditu aintzat nagusiki. Pertsona horien mugak, 
ordea, aurrea hartzearekin eta motibazioarekin daude lotuta sarriagotan. Egitekoak 
burutzeari dagokionez adimen urritasunerako eta buruko gaixotasunerako bare
moak jasotzen dituen egokitzapenak ez dira eraginkorrak kanpoko babesaren edo 
hirugarrenekiko mendetasunaren beharra baloratzeko.

•	 Taldearen	portzentaje	handi	bat	I.	mendetasun	mailakoa	dela	baloratu	da	eta	horrek	
2011. urtera arte egoitza baliabide publikoak edo hitzartutakoak eskuratzea eragoz
ten die. Oso arazo larria da, talde horretako zati handi batek berehalako ostatu 
beharrizana duelako.

•	 Baliabideak	eskuratzeko	orduan	mendetasun	mailaren	araberako	lehentasunak	eta	
zerbitzuen eskaintza mugatuak egoitzaz kanpoko baliabideak eskuratzea zailago
tzen dute, esate baterako, okupazio tailerrak, eguneko arreta, eta abar.

•	 60	urte	baino	gehiago	izan	eta	burutik	gaixo	daudenen	egoera	kezkagarria	da.	Adin	
horretara iritsita, buruko osasuneko berariazko baliabideek ez diete estaldura gehia
gorik ematen, baina hirugarren adinekoek egoitza arreta publikorako dute irisgarri
tasuna ezinezko bihurtzen da honako arrazoi hauek direla eta:
a) Plazak mendetasun funtzional handia dutenek hartzen dituzte;
b) Gutxitan hartzen dira mendetasun handia duten pertsonatzat, izan ere, funtzio

nala baino narriadura kognitibo eta soziofamiliar handiagoa dute;
c) Ohiko ondasunen gabeziak, pentsio baxuek edo familiaren babes ekonomikorik 

ezak ez die egoitza baliabide pribatuak eskuratzen uzten.
•	 Lege	berriak	 zenbait	 baliabide	eskuratzeko	eskubidea	 aitortzen	die	 baina	buruko	

gaixotasuna dela eta mendetasuna dutenentzako ez dago baliabiderik. Horren on
dorioz honako hauek sortzeko premia dago:
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a) Egoitza soziosanitarioak hirugarren adinekoentzat eta gaur egungo baliabideetan 
hartzen ez direnen adinentzat;

b) Okupazio zentroak;
c) Eguneko eta gaueko zentroak;
d) Babes soziohezitzailea etxean;
e) Babeserako laguntza, baita egoitzetan daudenentzat ere.

•	 Burutik	 gaixo	 daudenak	 zaintzen	 dituzten	 familiakoei	 bitarteko	 baliabideekin	 eta	
etxez etxeko laguntzarekin babesa eman behar zaie.

•	 Buruko	osasunerako	egoitzetako	 zerbitzuen	eskaintza	 hirugarren	 adinekoentzako	
egoitzetan dagoen eskaintzarekin (okupazio jarduerak, errehabilitaziorako jardue
rak, osasun zaintzak eta abar) alderatu behar da.

•	 Araban	 baliabide	 guztiek	 Gasteizen	 dute	 erdigunea.	 Horren	 ondorioz,	 erabiltzai
leak beren landa inguruneetatik atera behar dira, Aiara haranean izan ezik, bertan 
 ASASAMek kudeatutako baliabideak daudelako (Aiarako Eri Psikiko eta Senideen 
Elkartea): Okupazio zentroa eta egoitza arreta. Arabako gainerako koadrilak ere 
burutik gaixo daudenentzako baliabideez hornitu behar dira.

•	 Zerbitzuari	 loturiko	 prestazio	 ekonomikoa	 ezin	 daiteke	 aplikatu	 orain	 arte	 buruko	
osasunean erabilitako ostatu pribatuak desagertuz doazelako eta geratzen diren 
bakanek behar den homologazioa ez dutelako.

Instituzioek pertsona horiek ostatu izateko dituzten premiazko beharrizanei erantzunik ez 
ematea kezkagarria da; horri lotuta, gizarte zerbitzuaren sistemak behar bezala artatu ez 
zuen beharrizan bereziko kasu bat horren adibide da, eta Arartekoaren ebazpen bat egiteko 
arrazoia izan zen (2009ko uztailaren 23ko Arartekoaren ebazpena)26. Kasu hori etxebizitza 
alorrari loturiko atalean zehazten da (I. kapitulua). Zalantzarik gabe, bizikidetzarako baliabide 
komunitarioak egotea eta pertsona horien etxebizitza beharrizanak betetzea oinarrizko ele
mentuak dira komunitatean errehabilitazio psikosozial integrala izan dezaten.

2010ean espetxeetako	arreta	psikiatrikoari buruzko txosten berezia egingo da; instituzio 
hau jadanik horretan ari da lanean. Txostenaren helburuak eta eduki nagusia kapitulu hone
tako espetxeratuen taldeari buruzko atalean jasotzen dira.

C) Buruko osasunari eta pertsonen eskubideei buruzko jardunaldiak

2009an Arartekoak Bilbon buruko gaixotasun larriari buruzko jardunaldi batzuetan hartu 
zuen parte. Zamudioko Ospitaleak antolatutakoak izan ziren eta burutik gaixo daudenen 
gizarteratzean gizarteak duen eginkizunari buruzko txostena izan zuten hizpide. 

26 Arartekoaren ebazpena, 2009ko uztailaren 23koa. Horren bidez, erakundearen eskuhartzea amaitzen da pre
mia bereziko egoeran etxebizitza eskaerari erantzunik ez ematearekin zerikusia duen kexa batean, Donostiako 
Udalak Arartekoaren erakundearekin elkarlanean aritzeko erabateko lankidetzarik eza adieraziz.
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Jardunaldi horiek errehabilitazio psikosozialaren eta eskizofrenia bezalako buruko gaixota
sun larriak eta kronikoak dituzten pertsonen laguntza arloan izan zuten oinarria eta haien 
helburua gaitz hori duten herritarren beharrizanen laguntzan batzen diren eta osasun espa
rrutik zabaltzen diren laguntza esparruak eta profesionalak elkartzeko lekua izatea zen.

D) Osakidetzako Buruko Osasunerako Sarearen egoera

Aurreragoko txostenetan euskal herri administrazioek buruko gaixotasunaren ospitaleko eta 
ospitalez kanpoko arretaren arloan bultzatutako jardueren berri eman dugu, baita instituzio 
honek egindako gomendioen betetzemaila ere (1992ko eta 2000ko txosten bereziak).

2008ko txostenean buruko osasunaren sarea berrantolatzeari lotuta hartutako neurri ba
tzuk aipatu genituen. Taldearen arretarako garrantzi handiko hainbat baliabideren egoera 
ere aztertu genuen. Jarraian OsakidetzaEuskal Osasun Zerbitzuak emandako informazioa 
azalduko dugu. Informazioa 2009an egindako jarduera nagusiei buruzkoa da, neurri eta ba
liabide horien bilakaerari buruzkoa:

1-		2009an	burutik	gaixo	dauden	pertsonen	desinstituzionalizazioaren	inguruan	egin-
dako	jarduerak

2005ean Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak onetsitako gaixo psikiatrikoak birkoka
tzeko planaren barruan, 2009an Bizkaiko Lurralde Historikoan gutxi gorabehera 30 gaixoren 
alta eman da (15 Zaldibarko Ospitalean eta 15 Bermeoko Ospitalean) eta hirugarren adine
koen egoitza esparruaren egitura normalizatuetara aldatu dira.

2010. urterako babestutako etxebizitzetan (edo antzeko egituretan) 20 plaza gehiago jartzea 
pentsatu da. Plaza horiek Osasun Sailaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko finantziazio 
erregimenaren arabera emango dira.

Araban eta Gipuzkoan oraindik ez da hartu birkokatzeko planak gomendatzen duen kanpo
ratzeari buruzko erabakirik.

Adierazi beharra dago gaixo psikiatrikoen birkokapenari espazio soziosanitarioaren gara
penean lehentasunez eta modu bateratuan heldu behar zaion oinarrizko elementua dela. 
Araban eta Gipuzkoan ez dago halako aukerarik (nahiz eta 2008ko txostenean Gipuzkoan 
pausu batzuk egin izana aipatu genuen), hortaz, egokia izango litzateke kasuak kasuko foru 
aldundiek eta Osasun Sailak erabaki egokiak lortzeko ahaleginak handitzea.

2-		2009an	ezarri	berri	diren	baliabideak	Osakidetzaren	Buruko	Osasuneko	Sarean

2009an Galdakaoko ospitaleko psikiatria zerbitzuaren barruan ZUBIA programa berrirako es
pazio bat gaitu dute. Programa horrek, zerbitzuaren eragimena handitzeari lotuta,  eguneko 
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ospitaleko zerbitzu anbulatorio bezala funtzionatzen du (alta eman ondoren pertsonak ka
suan kasuko tratamendua jarraitzen du).

Lehenagoko egiturak (Bermeoko buruko osasun zentroa, Zamudioko egonaldi ertaineko 
unitatea, Basurtuko Ospitaleko psikiatria zerbitzuko bigarren solairua eta abar) zaharberri
tzeari loturiko aldaketak egin direla ere jakinarazi digute, baita egoeraren araberako  
arrazoiak direla eta egin diren kokapen aldaketak ere (toxikomaniak tratatzeko Gasteizko 
zentroa). Gaur egun egiturak zaharberritzen ari diren hainbat gailu daude (Donostia Ospita
leko psikiatria zerbitzu guztiaren zaharberritzea, Gasteizko errehabilitazio zerbitzu komuni
tarioa, eta abar).

Horrez gain, adierazi digute, Osasun Mentaleko Sareak etengabe osatu eta hobetzen ditue
la bere baliabide eta prozedurak, laguntzan sortzen ari diren arloei aurre eginez (lehenengo 
gertaera psikotikoak, nortasun nahasteak, elikadura arazoak, psikoonkologia eta abar). Ho
riek, Osakidetzaren iritziz, laguntzaren eremuan berrikuntzaren benetako ardatza dira.

3-	Ospitaleaz	kanpoko	egoitza	egiturak

Mota horretako egiturak espazio soziosanitarioaren parte dira, baina ez dira bereziki Osaki
detzaren osasun mentaleko sarearena.

Gehienak, esan bezala, askotariko erregimenak dituzten zenbait elkartek kudeatzen dituzte 
eta zenbait instituziok finantzatzen dituzte (Foru Aldundia, Osasun Saila, Osakidetza eta 
abar) edo askotariko erregimenetan dauden hainbat elkartek kudeatzen dituzte.

EAEn 612 plaza daude ospitaleetako egoitza aukeretan. Horietatik 280 tutoretzapeko apar
tamentuetan daude, 37 ikuskatutako etxebizitzetan, 135 babestutako pentsio eta ostatue
tan eta 160 egoitza txikietan eta etxeetan.

2009ko ekitaldian ez da egoitza txiki berririk zabaldu.

Egoitza txiki berriak sortzea ospitale psikiatrikoetako egonaldi luzeko gaixoen pixkanakako 
desinstituzionalizazioa gertatzeko baldintzetako bat dela jabetu da Osakidetza. Hala ere, 
ohartarazi du egitura horiek ez direla osasun laguntzaren araberakoak bakarrik, arreta sozio
sanitarioaren esparruan kokatzen direla; hortaz, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseilua
ren gai zerrendan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailarena bezalako plan 
estrategiko jakinetan daude.

Erantsi du 2010erako erabakiak, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Osasun Sailaren Bizkaiko 
Lurralde Zuzendaritzaren artekoa bezalakoa, ospitaleaz kanpoko egoitza egituren sarea ze
hazki garatzen dituztenak direla. 
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4-		Krisietan	esku	hartzeko	eta	etxez	etxeko	arretarako	larrialdietarako	zerbitzu	mu-
gikorrak	eta	arreta	jarraitua

2008ko txostenean aurreratu genuen bezala, Arabako, Bermeoko, Zamudioko eta Zaldi
barko ospitaleek beren programakontratuetan asertzioaren tratamendu komunitarioaren 
programak ezartzea izenpetu zuten.

Jakinarazi digute aipatutako erakundeez gain ez dagoela programa horiek ezartzeko kon
traturik izenpetu duen beste erakunderik. Hala ere, Bizkaian eta Araban buruko nahaste 
larriaren arreta intentsiboari modu horretara erantzuten zaiola uste dute. 

Gipuzkoan ospitale psikiatriko publikorik ez egoteak halako baliabide moten gabezia eragi
ten du.

5-	Zaintzarako	bitarteko	formulak

Ekimen bezala eguneko ospitaleen egiturak sortzea nabarmentzen da. Esate baterako, bi
lakaera laburreko buruko nahaste larrien arloan jadanik aipatu dugun ZUBIA programa, baita 
Bilbon Bermeoko Ospitalearen eguneko zentroa irekitzeko aurreikuspena. 50 plaza izango 
ditu eta bilakaera luzeko buruko nahaste larrien arlokoa izango da.

6-	Egoitza	zerbitzuak,	segurtasun	neurriak	betetzeko

2008ko txostenean Osakidetzako Zuzendaritza Nagusian aurkeztutako segurtasun neurriak 
betetzeko unitatea sortzeko proiektua aipatu genuen. 2009an baieztatu digute ez dela egon 
gailu horren kokapen fisikoaren aurrerapen garrantzitsurik, baina Justizia Sailaren Zigor Be
tearazpenaren Zuzendaritzaren eta Osakidetzako osasun mentaleko buruzagitzaren artean 
protokolo bat sinatu dute EAEko ospitaleetan segurtasun neurriak betetzeko baldintzak 
ziurtatzeko eta hobetzeko.

Osakidetzako arduradunek jakinarazi digute, berez, gure autonomia erkidegoan adostutako 
zentro psikiatrikoetan dauden segurtasun neurri guztiak betetzen direla euskal autonomia 
erkidegoko ospitaleetan.

7-	Medikuen	eta	erizaintzako	baliabideak

Jakinarazi digute gaur egun gutxi gorabehera 290 mediku psikiatra, 120 mediku psikologo 
kliniko eta erizaintzako 350 diplomatu daudela, azken lan eskaintza publikoa amaitzen de
nean egongo diren datu zehatzak kontuan hartu gabe.
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8-	Bizkaiko	sektorizazio	proiektuaren	egoera

2009ko ekitaldian Bizkaiko hiru ospitale psikiatrikoak (Bermeoko, Zamudioko eta Zaldibarko 
ospitaleak) eta ospitaleaz kanpoko buruko osasunaren antolaketa barne hartuko dituen zer
bitzuen erakunde berria sortzeko erabakia hartu zuten. Ekimen hori bultzatzen dutenen 
iritziz, erakunde berriak honako hauek bezalako abantailak izango ditu:

•	 Irizpide	berean	oinarria	duten	koordinatutako	benetako	fluxuak	ezartzea;
•	 Sare	koordinatu	baten	barruan	laguntza	hutsune	guztiei	erantzun	ahal	izatea;
•	 Laguntzeko	ildo	teoriko	bakarra	ezartzea;
•	 Prozesurako	eta	bezerorako	orientazioa;
•	 Egungo	sistemako	egituren	eraginkortasun	eza	murriztea;
•	 Zuzendaritza	mailan	elkarrizketa	bakarra.

Erakundea, esan digutenaren arabera, 2010eko lehenengo hiruhilekoan eratuko da eta on
doren garatzen jarraituko du.

Ekimen horrek izango duen eraginaren jarraipena egin beharko dela uste dugu. 

Sektorizazio proiektua zaintzen jarraipena ziurtatzera bideraturiko zenbait berrikuntza abian 
jartzearen apustuarekin batu da. Hala, 2009an Eusko Legebiltzarrean Osasun eta Kontsu
mo Sailak honako hau esan zuen: Bizkaiak, duen biztanle kopuruagatik, sakabanatzeagatik, 
gailuen kopuruaren eta kokapenagatik, eta abar, beste bi lurraldeek baino konplexutasun 
handiagoa du arreta psikiatrikoa eta buruko osasuna antolatzeko orduan”. Hala, “sarearen 
koordinazioa handitzera bideraturiko zenbait berrikuntza egiteko, bide terapeutikoak or
denatzeko eta prozesu kronikoei jarraipena emateko” helburua azaldu zuen. Galdakaoko 
Ospitaleko psikiatria zerbitzua eta eskualdeko buruko osasuneko zentroak barrualdeko es
kualdean buruko osasunaren laguntza prozesu bakar batean koordinatzeko plan pilotuaren 
plangintza fasea amaitu zela eta garatuko den plana aurki hasiko dela erantsi zuen27.

9-	Estigma	ezabatzeari	lotuta	2009an	garatutako	edo	abian	jarritako	esku	hartzeak

Eremu honetako egitate esanguratsuenak eri psikiko eta senide elkarteek (FEDEAFES) 
sustatutako ekitaldi guztietan parte hartzetik ondorioztatutakoak izan dira: buruko osasuna
ren eguneko ekitaldietan azaltzea, Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza estigmari buruzko 
topaketa batean edo FEDEAFESen (Espainiako Eri Psikiko eta Senide Elkarteen Federazioa) 
Kongresuan izandako partaidetza.

Hala ere, horiek guztiak lankidetzako ekintzak direla onartu dute, ez dira izan Osakidetzak 
kudeaketan eta proposamenean izan duen gidaritza.Buruko osasunaren esparruan hobe
tzeko arlo garrantzitsua dela aitortu dute.

27 Iturria: Eusko Legebiltzarra.
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Buruko Osasuneko Euskal Kontseilu Aholkulariak burutik gaixo dauden pertsonen iru
dia hobetzeari lotuta ezarritako proposamenei dagokienez (estilo gidak hedatzea, horiek 
 hedabideetan zabaltzeko ekintza jakinak, gaiaren tratamendu egokia sustatzea, eta abar.), 
proposamen horiek guztiak 2010eko ekitaldirako egin gabe geratu direla jakinarazi digute.

10-	2009an	egindako	esku	hartzeko	zenbait	protokolo	eta	praktika	onen	gidak

Zerbitzuen artean eta zerbitzuetan garatzen diren jardueren barietate zabala koordina
tzea eta antolatzea ahalbidetzen duten esku hartzeko protokoloen aukera anitzen artean, 
 Osakidetzak eskizofreniaren prozesu bereiziaren barruko jarduerari buruz egiten hasi diren 
protokoloa nabarmendu du duen garrantzi handiagatik. Protokoloak programakontratuan 
prozesuan onartu behar diren kalitate ezaugarriak jasotzen ditu.

2009an egindako praktika onen gidak honako hauek izan dira:
•	 Lehen	mailako	arretan	antsietate	arazoak	dituzten	gaixoak	tratatzeko	praktika	kli

nikoaren gida.
•	 Eskizofreniari	eta	nahaste	psikotiko	hasiberriari	buruzko	praktika	klinikoaren	gida.
•	 Elikadura	arazoei	buruzko	praktika	klinikoaren	gida.
•	 Helduetan	depresio	larria	tratatzeko	praktika	klinikoaren	gida.

11-	Nortasun	nahasteen	arloan	jarduteko	plana.

Plan hori berrikusteko azterketa amaitu da. “Nortasun nahasteen ikuspegia Euskal Autono
mia Erkidegoko buruko osasunaren sarean” ebaluazio txostena OSTEBAk argitaratu du.

Txostenak aipatzen dituen jarduera ildoei dagokienez, esan digutenaren arabera, Basurtuko 
Ospitaleko psikiatria zerbitzuak aurkeztutako proiektuaren arabera laguntzarako unitate pi
lotua (ospitaleaz kanpoko zentro komunitarioa) sortzeko ekimena etenda gelditu da. Jakina
razi digute etorkizunean berriz ere baloratuko dutela haren beharra.

Aurreragoko txostenetan behin eta berriz esan izan dugu mota horretako egiturak abian 
jartzearen egokia dela, beraz komenigarria litzateke proiektua berriro hartzea edo egokitzea, 
hala denean. 

12-	Teknika	diagnostiko	eta	terapeutiko	berriak

Bizkaian trebakuntzari dagokionez, nortasun nahasteen arloan oinarritzen den psikotera
piako trebakuntza eta hau sarean ezartzea jarduerarik garrantzitsuenetarikoa izan dela adie
razi digute. 

Osakidetzak buruko nahaste larrien kasuen kudeaketari loturikoak bezalako gailuen 
 garapena, ekipo eta mobilizazio berriak erantsiz (Zamudioko Ospitaleko asertzioaren 
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 tratamendu  komunitarioaren programa), ekarpen terapeutiko berritzat ere har daitekeela 
iradoki du, hori, dauden elementuen garapena izan arren.

Euskal Osasun Zerbitzuak onartu du esparru honetan ere ez dela aurrerapen esanguratsurik 
egin kalitateari dagokionez, baliabideekin gertatzen zen modu berean, baina izandako ga
rapena eta erabilitako tekniketan (farmakologikoak, diagnostikoak, psikoterapeutikoak eta 
errehabilitaziorako teknikak) egindako hobekuntzak sarean etengabe ematen den jarduera 
da.

13-	Batez	besteko	atzerapenak	psikiatriako	lehenengo	kontsultetan

Gai honen inguruan helburu batzuk ezarri dira lehenengo kontsultan hilabete baino gutxia
goko atzerapena izan duten gaixoen portzentajea, helduak zein haurrak edo gazteak, %60 
baino gehiago izateko.

Jakinarazi digutenez emaitzek helburu hori gainditu dute. Lehenengo kontsultan hilabete 
baino lehenago artaturikoak helduen %88,5 izan dira eta lehenengo kontsultan hilabete 
baino lehenago artaturiko haurren edo gazteen %78 izan dira. Eskizofrenia diagnostikoaren 
kasuan, %84k ospitalean alta jaso ondorengo zazpi egunen barruan jaso dute arreta.

14-	Profesionalen	trebakuntza

Osakidetzaren trebakuntza jarraiturako plana (trebakuntzarako elementurik interesgarrienak 
jasotzen ditu eta horietan lotura duten taldeetara zabaltzen du) eta zerbitzuen erakunde 
bakoitzak duen plana aipatu dute. Bigarren plana langileen trebakuntzarako elementurik 
egokienak garatzeaz arduratzen den irakaskuntzako batzordearen araberakoa da, erakun
dearen ezaugarriak eta beharrizanak kontuan izanik.

15-	Haurren	edo	gazteen	buruko	osasuna

Gai honen inguruan kapitulu honetako adingabeei buruzko atala mintzo da.

16-	Errehabilitaziorako	eta	gizarteratzeko	baliabideak	eta	jarduerak

Errehabilitazioa buruko nahaste larriaren eta kronikoaren kudeaketan dago batez ere barne 
hartuta. Osakidetzak esan digunez laguntza prozesuen kudeaketaren bidez jadanik abian 
jarritako neurriak nabarmen sakontzen eta garatzen ari dira. Horrek emaitzen adierazleak 
hobetzea dakar (alta kopurua, berriz ospitalean sartu behar izatea, komunitatean sartzea eta 
abar), baita errehabilitazio eredua buruko nahaste larriak dituzten pertsonen talde guztiari 
zabaltzea ere.
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E) Hartutako kalte zerebrala duten pertsonak

2009ko urriaren 5ean Arartekoa Hartutako Kalte Zerebralen Euskadiko Federazioko  
(FEATECE)	arduradunekin	elkartu	zen.	Federazio	horrek	ATECE	Araba,	ATECE	Bizkaia	eta	
ATECE	Gipuzkoa	hartzen	ditu	barne.	Hartutako	kalte	zerebrala	duten	pertsonen	(HKZ)	eta	
beren familien bizi kalitatea hobetzeko 15 urtez lanean ari diren erakundeak dira. Lan hori 
taldearen arretak dituen gabeziak arintzeko programen bidez egiten da. Aldarrikatzen eta 
prebenitzen ere jarduten dute.

Gaur egun honako hau da eskatzen dutena:
•	 Gaixoa	ospitalean	sartzen	den	unetik	jarduteko	protokoloak	ematea	berariazko	pro

fesionalen taldea koordinatzeko: ZIUn egiten den mobilizazio lanetik hasita familien 
arreta psikologikoraino (zirrara emozional handia eragiten duten egoerak direlako): 
trafiko istripuak, lan istripuak, eta abar).

•	 EAEn	Kalte	Zerebralen	Unitate	bat	sortzea	ospitaleko	altaren	ondorengo	errehabi
litaziorako. Gaur egun hainbat familiak ezin dituzte zerbitzu pribatuak baliatu gastu 
handia eragiten dietelako.

•	 Araban	eguneko	zentro	bat	sortzea	hartutako	kalte	zerebrala	duten	pertsonentzat.

Hain zuzen ere, Bizkaiko Foru Aldundiak IFASek –Bekoetxe kudeatutako eguneko zen
tro bat du 45 pertsonarentzako lekua duena. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere Aita Menni 
Ospitaleak kudeatutako beste bat du, 25 plazarekin. Bi zentroek neuropsikologo baten 
zerbitzuak eskaintzen dituzte28. Gizarte erakundeen plangintzekin bat etorriz, aipatutako 
ekimenak Arabara ere zabaldu beharko liratekeela uste dugu.

•	 Logopedian	eta	Fisioterapian	aldi	akutuen	ondorengo	esku	hartzeak	handitzea	gaur	
egun ematen diren saioak ez baitira nahikoak.

39/2006 Legea ezartzeari buruzko azterlan monografikoa dela eta, elkarte horiek araudiak 
taldean izan duen eraginari buruz egindako balorazioak zeintzuk diren jakin ahal izan dugu. 
Alderdi batzuk nabarmenduko ditugu jarraian. Horren azterketa zehatzagoa azterlanaren 
hurrengo argitalpenerako utziko dugu:

•	 Kalte	zerebrala	duen	pertsonaren	balorazioa	inguruan	egitea	egokitzat	jo	da.
•	 Hartutako	kalte	zerebrala	duena	haurra	izanez	gero,	eskolatze	eta	trebakuntza	pro

zesuan ez dago behar besteko baliabiderik.
•	 Balorazio	egiten	duten	profesionalek	HKZn	trebakuntza	urria	dutela	antzeman	da,	

eta talde horietan gaian trebakuntza duten neuropsikologoek eta gizarte langileek 
hartu beharko luketela parte uste dute.

•	 Prestazio	ekonomikoek	atzera	ezin	daitezkeen	sortzeko	baliabiderik	eza,	kasu	asko
tan, osatzeko arriskua antzeman dute.

•	 Araudia	indarrean	sartzeak	taldean	sortu	zuen	itxaropena	ez	da	bete	zerbitzuak	falta	
direlako, prestazio ekonomikoak ez datozelako bat balioezintasun handiko  gainerako 

28 Eusko Legebiltzarrak eskatuta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak egindako balorazio ekonomiko eta finantza
rioaren balorazio txostena, 20052008 (2009ko azaroaren 20ko EHAA, 224. zenbakiko buletina).
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pentsioekin, edo balorazioan ez direlako aintzat hartu jokabidezko ondorioak edo 
ondorio kognitiboak.

•	 Beren	ustez,	erabilitako	bitartekoa	ez	da	narriadura	kognitiboa	baloratzeko	nahikoa	
(HKZren ondorio nagusia) eta honako hauek bezalakoak diren eta elbarritasun han
dia eragiten duten disfuntzioak ez dira baloratzen edo ez dira zehazki baloratzen:
a) Komunikazioa (ahozkoa eta idatzizkoa);
b) Betearazteko funtzioa (kontrola, plangintza, antolaketa);
c) Memoria;
d) Espazioaren eta denboraren orientazioa;
e) Nahaste obsesiboak;
f) Urritasunaren kontzientzia asaldura;
g) Asaldura emozionalak.

•	 Bitartekoak	eguneroko	bizitzako	oinarrizko	jardueren	ikuskapena	ez	du	behar	beste	
baloratzen.

•	 Jokabideen	asalduren	tipologiari	ez	zaio	begiratzen	(pasibotasuna,	suminkortasuna,	
agresibitatea, desinhibitzea, oldarkortasuna, obsesioa) eta ondorioz, ez da kontuan 
hartzen zein mailatako asaldurak diren.

•	 Talde	honetan	gaixotasunaz	jabetzen	ez	diren	pertsonak	daude,	hortaz,	komeniga
rria litzateke ohiko laguntzaileak ematen dion informazioa kontuan izateko bideak 
ematea.

•	 Azkenik,	administrazioaren	eta	arlo	horretan	lan	egiten	duten	elkarteen	arteko	koor
dinazio zuzena eskatzen dute, baita elkarteek prozesu osoan parte hartze handiagoa 
izatea ere.

Osasun arloari eskainitako atalean (I. kapitulua) Arartekoak gaixotasun neurologikoen erre
habilitazioaren arloan dauden arazoetan duen esku hartzea zehaztasun handiagoz aipatzen 
da.

Gure jarduera, nagusiki, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezarritako 
doktrina kontuan izateko beharraren ingurukoa da. Doktrina horren helburua beren susper
tze neuropsikikora bideraturiko errehabilitazio tratamendua behar duten gaixoek tratamen
du hori eskuratu ahal izatea da edo, hala izan ezean, arreta pribatu batean sortutako gastuak 
itzultzea.

F) Alzheimerra duten gaixoak

2009an Euskal Autonomia Erkidegoko Alzheimerra duten gaixoen senideen elkarteen fede
razioaren, AEFFAEren eta probintzietako hiru elkarteen lankidetza izan dugu: AFAGI, AFA 
Bizkaia eta AFADE. Lankidetza hori 39/2006 Legea aplikatzeak talde honetan izaten ari den 
eraginari buruzko gogoetak ezagutzeko izan da. Interes handieneko ekarpenak eta balora
zioak izan dira eta adinekoen arretari buruzko atalean (II. kapitulua) azaltzen dira, izan ere, 
taldeari bereziki kalte egiten dion eta oraindik kronikotzat hartzen den arazoa da. 


