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ZAINTZAILEA

Zaintzailea

Paziente 
Kroniko Konplexua
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Zer eginkizun ditu?

• Laguntza ematea zeregin hauek egiteko:
• Oinarrizko jarduerak eta jarduera pertsonalak:elikadura, garbiketa 
eta higiene pertsonala, janztea, osasuna eta ohitura osasungarriak 
zaintzea, mugikortasun funtzionala, loa eta atsedena, etab. 
•Jarduera instrumentalak edota ingurunearekin interakzioan 
aritzekoak: beste batzuk zaintzea, komunikazio-tresnak, mugikortasuna, 
etxeko lanak (esaterako, janaria prestatzea edo garbitzea), dirua 
kudeatzea, erosketak, garraio publikoa erabiltzea, etab. 

Zein da paziente kroniko konplexu baten 
zaintzailea?

Zaintzailea

Mendekotasun-mailaren bat daukan pertsona batez arduratzen den pertsona (aita, 

ama, seme-alaba, senidea, laguna edo kanpoko zaintzailea).

Baliteke zainketek denbora luzez irautea, pertsonaren eta egoeraren arabera.

• Zaintzen duen pertsonari bizitza autonomoagoa erraztea: zailtasunak dituen zereginetan hura 

motibatzea eta egin ezin dituenak osatzea.
• Behar emozionalak asetzea jarrera enpatiko bat izanda.

• Beste pertsona edo baliabide batzuekiko harremanean laguntzea edo harreman horiek kudeatzea: 
gaixotasunaren jarraipen-kontsultak edota izapide instituzionalak (udala edo foru-aldundia), etab. 
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Zaintzailea 

Gaixotasun kroniko konplexu bat daukan pertsona bat zaintzen dugunean zeregin 

kopurua denbora luzez handitzen bada eta egoerak gainezka egiten badigu, baliteke 

gure bizitzaren zenbait alderdiri eragiten dioten sintomak agertzea:

•GOGO-ALDARTEA Tristura, suminkortasuna, urduritasuna, 

haserrea, erruduntasuna, bakardadea, gauzekin 

obsesionatzea edota beti arduratuta egotea 

Zer da zaintzailearen gainkarga?
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•PORTAERA.Norbere zainketak albo batera uztea. Botika 

edo edari alkoholdun gehiegi kontsumitzea. Gauzei 

gehiegizko garrantzia ematea. Kontzentrazio- eta memoria-

arazoak. Familia-harremanek txarrera egitea. Lagunak eta 

zaletasunak albo batera uztea.

•OSASUN FISIKOA Norbere osasunak okerrera egin duen 

sentsazioa, nekea, akidura, lo egiteko arazoak, elikadura-

arazoak, zorabioak, giharretako edota buruko mina

"inork ez du 
zainduko nik 

zaintzen dudan 
bezala"
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Zaintzailea 

Zerk eragiten du zaintzailearen gainkarga?
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Ahalegin emozional 

eta fisiko handiak 

egitea etengabe eta 

denbora luzez.

Behar baino 

laguntza gutxiago 

izatea.

Autozainketa albo 

batera uztea, besteak 

beste: elikadura, loa, 

ariketa fisikoa, zainketa 

emozionala, lagunak 

eta aisialdia. 

Autozainketa gutxiestea.
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Zaintzailea 

Garrantzitsua da norbere beharrei denbora eta arreta 

eskaintzea. Arnasa eta atseden hartzeko denbora eta tarteak 

izatea. 

Errespetuz zaindu behar da, zaintzen den pertsonaren 

duintasunari eutsi behar zaio, bere autonomia eta 

autoestimua sustatu behar dira.

Norbere burua zaintzearen beharra ulertu behar da besteak ondo

zaindu ahal izateko.

Nola saihestu zaintzailearen gainkarga? 

Zainketetarako gomendioak:

Zainketa-eskaria gehiegizkoa denean, mugak jartzea. Behar denean, laguntzea eta, 

ezin denean, osatzea. 

Modu zintzo, errespetuzko, enpatiko, argi, zuzen eta egokian hitz egitea.

Zaintzeko laguntza eskatzea. Zainketari lotutako erantzukizunak partekatzea.
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Zereginak ordutegiaren, arduraren eta maiztasunaren arabera lehenetsi. 

Zereginak asteko plangintza baten bidez antolatu.

Egunez egunekoa antolatzeak zainketa ulertzen, egokitzen eta 

hobetzen laguntzen du. Horretarako:

Zaintzailea

Egin beharreko jarduerak identifikatu. Norbere beharrak, zainketarekin 

lotutako zereginak, laneko zereginak, beste senide batek izan ditzakeen 

beharrak, aisialdi-beharrak eta bestelakoak aintzat hartu.

1

Zaintzen den pertsonarekin eta beste zaintzaile batzuekin helburuak adostu.

Entzumen aktiboa eta enpatia; zaintzen den pertsonaren iritzia aintzat hartu. 
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3

4
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Nola saihestu zaintzailearen gainkarga? 

Plana astero ebaluatu, eta estali ez diren beharrei erantzuteko aldaketak egin.

Lagundu ahal duten edota definitutako zereginak egin ahal dituzten 

gertuko pertsonak identifikatu. 
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Zer egin dezaket neure burua zaintzeko?

Bizi-ohiturak:

• Denbora nahikoa lo egitea eta atseden hartzea. 

• Elikadura osasungarria eta ariketa fisikoko errutina bat izatea. 

• Erlaxatzeko eta estresa kontrolatzeko teknikak erabiltzea. Norbere espazioa 
izatea.

• Tabakoaren, edari alkoholdunen eta botiken kontsumoa zaintzea. 

• Ez isolatzea. Etxetik ateratzea eta zaletasunak eta interesak izaten jarraitzea.

.

Ongizate sozial eta emozionala:

• Sentimenduak eta emozioak ezagutu eta onartzea. Beste zaintzaile batzuekin gauzak 

partekatzeak eta harremana izateak egoera normaltzen laguntzen du.

• Mugak ezagutu eta onartzea. Laguntza eskatzea, erantzukizuna, denbora eta zereginak 

argituta.

• Errespetuzko eta maitasunezko tratua jasotzea, zeure buruarekiko eta zaintzen duzun 

pertsonarekiko jarrera maitekor eta ulerkorra izatea. 

• Gauzen alde ona ikusten saiatzea. Zaintzea esperientzia oso positibo eta atsegina izan 

daiteke.

Zaintzailea 7

Unean-unean gartatzen denaz pentsatzea: "orain eta hemen" egotea
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Zaintzailea

Ezin duzu ahaztu...

• Bizi-ohitura osasuntsuak badituzu

• Gauean ondo lo egiten eta atseden
hartzen baduzu

• Harreman sozial eta familiar onak
badituzu

• Zeure aisialdirako denbora gordetzen
baduzu

• Zainketarako laguntza badaukazu

• Egoera kontrolpean dagoela uste baduzu

• Eskura dituzun baliabideak ezagutzen
eta ondo erabiltzen badituzu

BALDIN ETA...

• Ez ahaztu besteak ondo zaintzeko 
funtsezkoa dela norbere burua zaintzea 

• Jarraitu zeure beharrei denbora 
eskaintzen

• Eskatu laguntza behar duzunean

EGOERA KONTROLPEAN 
DAUKAZU!

BALDIN ETA... BALDIN ETA...
• Errutinak albo batera utzi badituzu 

• Nekatuta bazaude, fisikoki nahiz 
psikikoki 

• Harreman sozialak baztertu badituzu eta 
harreman familiarrek okerrera egin 
badute 

• Antsietatea, erruduntasuna edota 
tristura badituzu sarri 

• Uste baduzu bakarrik zaudela pertsona 
zaintzen 

• Egoerak gainezka egiten badizu sarri

• Laguntza eta baliabideak behar dituzula 
pentsatzen baduzu baina ez badakizu 
nora jo 

BILATU LAGUNTZA
Jarri dagokizun profesional sanitarioarekin 
harremanetan eta azaldu zer-nolako egoera 
bizi duzun:

Jarri udaleko Gizarte Zerbitzuen Oinarrizko 
Unitatearekin harremanetan

Zure ongizatea eta osasuna 
garrantzitsuak dira!

• Zeure bizi-ohiturez ez arduratzen hasi
bazara

• Zure loaren kalitateak okerrera egin
duela sentitzen baduzu

• Batzuetan haserrekor bazaude, eta
egoerak gainezka egiten dizula uste
baduzu

• Aisialdiari denbora gutxiago eskaintzen
badiozu edota ez baduzu harreman
sozialetarako gogorik

• Zainketarako laguntza edo baliabideak
behar dituzula uste baduzu baina ez
badakizu nora jo

• Hartu tartetxo bat egoera 
hausnartzeko. Norbere burua zaintzea 
ezinbestekoa da 

• Saiatu zereginak asteko plangintza 
baten bidez antolatzen 

• Bilatu laguntza eta utzi zenbait zeregin 
beste batzuen esku 

• Azaldu dagokizun profesional 
sanitarioari zer-nolako egoera bizi 
duzun 
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Baliabide eta zerbitzu soziosanitarioak

Zaintzailearentzako laguntza-taldeak eta prestakuntza:

• Asistentzia sanitarioa Lehen Mailako Arretako profesionalen bidez.

• Osasun Eskola: informazio- eta trebakuntza-materiala. 

- Gaixotasunen atala. Prebalentzia handiena duten gaixotasunei buruzko informazioa.

- Paziente Aktiboa programa: zaintzen den pertsonarentzako eta zaintzailearentzako autozainketarako 

prestakuntza-programa.

- Bideoteka atala (“Bideoak-Zaintzak”). 

• Eusko Jaurlaritzako Gizarte Zerbitzuak. Gidak:

- Etxean zaintzen: senitarteko zaintzaileentzako gidaliburua - www.euskadi.eus

- Nire sentimenduak ulertzeko gidaliburua: zergatik sentitzen naiz txarto?

• Lurralde bakoitzeko foru-aldundiek, mankomunitateek edota udalek zaintzaileentzako prestakuntza-ikastaroak 

eskaintzen dituzte. Adibidez: 

• Arabako Foru Aldundia: Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programa integrala. 

•Bizkaiko Foru Aldundia: Zainduz Programa. 

• Gipuzkoako Foru Aldundia: Sendian Programa. 

• Eusko Jaurlaritzako Arreta Soziosanitarioa. www.euskadi.eus

• Galdetu komunitatean laguntza psikologikoko taldeak dauden, esaterako: elkarteak, fundazioak...

• Webgune espezializatuak edota laguntzeko eta entzuteko telefonoak daude. Adibidez: 900 100 356 (doan)

Zaintzailea 9
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Baliabide eta zerbitzu soziosanitarioak

Zainketan laguntzeko zerbitzuak:

•Mendekotasuna: Udal bakoitzeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen bidez kudeatzen da. Aurretiko zita eskatu

behar da. Mendekotasunari buruzko informazioa:

•Bizkaiko Foru Aldundia: Mendekotasun-egoeraren balorazioa www.bizkaia.eus

•Gipuzkoako Foru Aldundia: Mendekotasunaren balorazioa www.egoitza.gipuzkoa.eus

•Arabako Foru Aldundia: Gizarte Zerbitzuak – Mendekotasuna duen pertsona www.web.araba.eus

•Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuak: Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua

Mendekotasun-egoeran edo mendekotasun-arriskuan dagoen erabiltzaileari bere etxean egoten laguntzeko

laguntza- eta prebentzio-zerbitzua. Etxeko arretako eta arreta pertsonaleko laguntza eskaintzen dio

erabiltzaileari, bere etxean bertan moldatzeko eta ingurune komunitarioan integratzeko, isolamendu-egoerak

saihestuz. www.euskadi.eus
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http://www.bizkaia.eus/
http://www.bizkaia.eus/
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/843

