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Edari alkoholdunen gehiegizko kontsumoa osasun publikoaren arazo nagusietako bat da. 

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) datuen arabera, 2012an, urtebetean, 3,3 milioi pertsona 

hil ziren munduan kontsumo kaltegarria zela eta. Europan, gaixotasun eta hilkortasuneko arrisku-

faktore nagusietatik hirugarrena da alkohola. Alkoholarekin lotura duten gaixotasun kronikoak 

batik bat pertsona helduen artean gertatzen badira ere, askotan nerabezaroan hasten dira (Bellis 

eta lank., 2009). European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) erakundeak 

Europako 36 herrialdetan 14-15 urte arteko gazteen alkohol-kontsumoari buruz egindako azken 

ikerketaren arabera, nerabeen % 87k onartu zuten alkohola kontsumitu zutela noiz edo noiz, eta 

% 57k behin edo gehiagotan hartu zutela aurreko hilean (Hibell eta lank., 2011). Alde 

garrantzitsuak zeuden herrialdeen artean; hala, kontsumoa hiru aldiz handiagoa zen iparraldeko 

herrietan eta Erresuma Batuan, Europaren hego eta ekialdeko herrialdeetan baino. Kontsumo-

mailak apalagoak dira Ameriketako Estatu Batuetan (AEB) Europan baino; izan ere, 18 urteko 

gazteen % 70ek aitortzen dute inoiz edo behin hartu izan dutela alkohola, eta % 33k aurreko 

hilean kontsumitu dutela (Johnston eta lank., 2011). Bestalde, Espainian, Bigarren Hezkuntzako 

Ikasleen Drogen erabilpenari buruzko azkeneko Eskola Inkestaren arabera (ESTUDES 2012-2013), 

alkohola kontsumitzen hasteko egungo batez besteko adina 13,9 urtetan kokatzen da; 14 eta 18 

urte arteko ikasleen % 83,9k noizbait probatu dute alkohola, % 81,9k azkeneko urtean kontsumitu 

dute eta % 74k azken hilabetean; gainera, 17 urteko ikasleen % 63 mozkortu egin da azkeneko 

urtebetean eta erdiek asebeteren bat izan dute (6 unitate edo gehiago denbora tarte labur 

batean) azkeneko hilabetearen barruan. Euskadin, Drogak eta Eskola 2012 inkestaren arabera, 

kontsumitzen hasteko batez besteko adina 13,2 urtekoa da garagardoaren kasuan, eta zertxobait 

altuagoa ardoari eta likoreei dagokienez; 14-15 urtekoen % 50ek alkohola kontsumitzen dute eta 

horien % 80k 18 urte baino lehen probatu dute; inkesta bereko beste datu batek dio nesken 

alkohol-kontsumoa mutilenaren mailara hurbiltzen ari dela: 15 eta 24 urte artean, mutilen 

% 42,1ek eta nesken % 36,3k alkohola kontsumitu ohi dute. 

 

ALKOHOLA ETA OSASUNA 

Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, «alkohola drogatzat hartzen den substantzia bat da, 

berorren kontsumoak organismoan sor ditzakeen aldaketa fisiko eta mentalak direla medio; 

horrez gainera, mendekotasuna eta tolerantzia eragin ditzake, eta berorren erabilera kaltegarria 

gaixotasun ez-transmitigarrien prebentzio eta kontrolerako mundu estrategiaren Ekintza Planean 

nabarmentzen diren lau arrisku-faktore printzipaletako bat da». 

Arrisku horiek areagotu egiten dira alkohol gehiegi hartzen dutenak edo kontsumo 

problematikoak dituztenak nerabeak direnean. 

Adingabeen kontsumoak berehalako ondorioak izan ditzake, eta, gainera, larriak, baita ondorio 

kaltegarriak ere epe luzean, hala nola alkoholarekiko adikzio kronikoa. 
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Nerabeen garuna bereziki sentibera da alkoholaren ondorioen aurrean. Azken urte hauetan, 

azterlan zientifiko askok egiaztatu dute lotura dagoela nerabeen alkohol-kontsumoaren eta 

garuneko kalteen artean.  

Heldutasun psikologikoa ez izateak, nerabezaroan berezkoa denak, zaildu egiten du alkoholaren 

kontsumoak eragiten dituen sentsazio eta ondorio asko maneiatzea. Alkoholaren kontsumo 

bortitzak arreta, ahalmena eta erreakzio-denbora gutxiagotzen ditu, bai eta erabakiak hartzea 

zaildu ere (Squeglia eta lank., 2014; Vetreno eta lank., 2014; Peeters eta lank., 2013). 

Nerabezaroan alkohola hartzeak, epe luzera, eta bereziki kontsumoa kantitate handitan eta 

noizean behingoa denean, alterazio iraunkorrak eragiten ditu egikaritze-funtzioan, eta horrek 

eragina du erabakiak hartzeko orduan (Peeters eta lank., 2014). Kaltea handiagoa da 

nerabezaroan, helduaroan baino (Squeglia eta lank., 2014). Frogatuta dago arazo kognitibo horiek 

helduarora iritsi arte irauten dutela (Vetreno eta lank., 2014).  

 Alkohola kontsumitzen duten nerabeek, ondorio psikologikoak ez ezik, arazo fisikoak nozitzeko 

aukera gehiago dituzte. Washingtongo Unibertsitateak egindako azterlan batek erakutsi zuenez, 

13 urte zituztenetik denbora-tarte laburrean bost edari alkoholdun edo gehiago kontsumitu ohi 

zituzten pertsonek gehiegizko pisua edo hipertentsioa izateko joera handiagoa zuten 24 urterekin, 

alkohola edaten ez zutenek baino. Helduaroan alkohol asko edaten jarraitzen dutenek bizitzeko 

nahitaezkoak diren organoak kaltetzeko arriskua dute; gibela, bihotza eta garuna, alegia. 

Umeek, haurtzaroan, alkohola helduen munduarekin identifikatzen ikasten dute, bai gurasoak 

edaten ikusten dituztelako, bai zinematik, telebistatik eta abar heltzen zaizkien beste eredu sozial 

batzuek irudi hori ematen dietelako. Beraz, argi dago faktore psikosozialek eragin nabarmena 

dutela. 

Nerabezaroa adin kritikoa da, orduantxe hasten baitira asko mendekotasuna sor dezaketen 

substantziak kontsumitzen. Nerabe askorentzat, psikologikoki helduen munduan sartzeko 

«txartela» dira halako substantziak. Imitazioak eta besteak bezalakoa izan nahi izateak garrantzi 

eta pisu handia dute alkohola kontsumitzen hasteko momentuan. 

Alkoholaren kontsumoak eragin neurotoxikokak ditu garunean; bereziki, organo hori erabat heldu 

gabe dagoen kasuetan (enbrioi- eta fetu-aldietan, haurtzaroan eta nerabezaroan). 

Haurdun geratu aurreko aldian alkohola modu moderatuan kontsumitzeak murriztu egin dezake 

emankortasuna (Speroff eta lank., 2006); dena den, ez dago zehaztuta zenbaterainoko arriskua 

dakarren fetuarentzat amak noizbehinka kopa bat hartzeak (Martinez-Astorquiza eta lank., 2014). 

Ama izango denaren alkohol-kontsumoak ondorio kaltegarriak izan ditzake garatzen ari den 

fetuan, eta anomalien larritasuna dosiaren araberakoa izango da (Speroff eta lank., 2006) 

(Martinez-Astorquiza eta lank., 2014). Gehiegi edan duten ametatik jaiotako haurren alkohol-

sindrome fetalari lotuta daude jaio aurreko eta osteko hazkunde atzerapena, mikrozefalia, 

betazal-arrail laburra, behe-barailako hipoplasia eta bihotzeko anomaliak; halaber, adimen-

atzerapen iraunkorra izan dezakete jaio eta urtebetera, eta zazpi urte dituztenean (Martinez-

Astorquiza eta lank., 2014). 

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/alcohol/home.htm
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Egin berri den meta-azterketa batek frogatu du haur horiek psikomotrizitate lodiaren (oreka eta 

koordinazioa) narriadura izan ohi dutela haurtzaroan (Lucas eta lank., 2014) (Pérez-Moneo eta 

lank., 2015). 

Alkohol-kantitate txikien kontsumoa berezko abortuarekin (Speroff eta lank., 2006) (Martinez-

Astorquiza eta lank., 2014), jaiotzean pisua galtzearekin eta pisu txikiko jaioberrien intzidentzia 

handitzearekin lotzen da (Martinez-Astorquiza eta lank., 2014). 

Edoskitzaroan, alkoholak inhibitu egiten du prolaktina, murriztu egiten du esnearen ekoizpena, 

eta blokeatu egiten du oxitozinaren askatzea. Alkohola, gainera, amaren esnera igarotzen da, eta 

horrek eragin kaltegarria izan dezake bularreko haurraren portaeran, loaren erritmoan eta 

garapen psikomotorrean; horregatik, Espainiako Pediatria Elkarteko edoskitze-batzordeak 

edoskitzaroan alkoholik ez kontsumitzeko aholkatzen die amei, eta, edanez gero, ez diezaiotela 

bularrik eman haurrari edan osteko bi orduen barruan. (N.M. Díaz-Gómez. ¿En qué situaciones 

está contraindicada la lactancia materna?. Acta Pediatr Esp. 2005; 63: 321-327).  

 

Hori guztia dela eta, gaur egungo ezagutzak ez du biderik ematen emakume haurdunen alkohol-

kontsumorako atalase seguru bat zehazteko; hortaz, alkoholik ez kontsumitzea aholkatu behar da 

bai haurdun geratu aurreko aldian, bai haurdunaldian, eta bai edoskitzaroan. 0 tolerantzia 

alkoholarekin 

Bestalde, alkohola kontsumitzeko ohitura ez da gauetik goizera hartzen; gehienetan, inertzia 

hutsez egiten diren kontsumo-jokabide batzuen batura izaten da, aurrez gogoetarik egin gabe, 

hartarako lagungarria den ingurune batean. 

Alkohola kontsumitzeko ohitura finkatzeko arriskua handiagoa izango da nerabeak ikusiz gero 

alkohola baliagarri zaiola, epe motzean behintzat, egoera deserosoak ekiditeko (adibidez, lotsa 

gainditzeko edo urduritasuna lasaitzeko) edota sentsazio positiboak areagotzeko (ongi pasatzeko, 

inhibizioa galtzeko, taldean gustura sentitzeko, euforia sentitzeko, etab.). Alkoholaren 

«erabilgarritasun» hori nerabeak alkoholetik espero duenaren araberakoa da, eta zerikusi handia 

izango du horretan espero dituen emaitza horiek lortzeko beste ahalmen batzuk garatzeak edo ez 

garatzeak. Gauzak horrela, Espainiak eta Mexikok elkarlanean egindako azterlan batek erakusten 

duenez, familiaren dinamika desegokiak eta gizartearen zein erkidegoaren babes kaskarrak 

zerikusia daukate nerabezaroan alkohola kontsumitzearekin (Villarreal-González eta lank., 2010). 

Gizarte-ingurunearen ikuspegitik, ohartu behar dugu alkoholak industria indartsu bat duela bere 

inguruan eta dirutzak mugitzen dituela. 

Jarduera ekonomiko errentagarrienen artean daude edari alkoholdunen ekoizpena, elaborazioa 

eta merkaturatzea. Horregatik, substantzia horren kontsumoan laguntzen duen elementu 

garrantzitsu bat industriak publizitatean egiten duen inbertsio ikaragarria da. Publizitatearen 

xedea, lehengo edaleak mantentzeaz gainera, berriak lortzea ere bada; bereziki, populazio talde 

ahulenen artean, zuzeneko publizitatearen bidez, hainbat jarduera babestuz (kirol- edo musika-

jarduerak, bidaiak, zozketak, sariak, etab.) edo beren markak erabiliz beste objektu batzuetan 

(arropa, oinetakoak, ordulariak, eta abar). 
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KONTSUMO-OHITURAK 

Europan, gazteen arteko alkohol-kontsumo ereduak homogeneizatzeko joera dago. Gero eta 

lehenago hasten dira gazteak alkohola erregularki kontsumitzen. Maiztasun handiz edaten dute 

alkohola, eta, segur aski, alkohola izango da gehien kontsumitzen den droga. Baina ez da ohitura 

orokortu bat. 

Arazoa da edaten duten gazteek gero eta kantitate handiagoak kontsumitzen dituztela, eta gero 

eta arruntagoak direla graduazio handiko edarien kontsumo handiak, denbora-tarte laburretan 

(binge drinking). Beraz, gure eskola-ikasleen artean handitu egin da horditasun-kasuen 

maiztasuna, eta egitate hori gazteen arteko alkohol-kulturaren parte bilakatu da. 

Portaera-eredu horiek hainbat ondorio ekartzen dituzte: arazoak familia, ikaskide eta 

hezitzaileekiko harremanetan, eskolara ez joateak eta errendimendu eskasak, erasoak, indarkeria, 

ordena publikoa nahastea, eta arrisku handiko jokabideak, hala nola edanda gidatzea eta sexu-

harreman arriskutsuak izatea, nahi gabeko haurdunaldiak eta sexu-transmisioko gaixotasunak 

ekar ditzaketenak. 

Gaixotasun alkoholikoen ugaritzea eta gazteen mendekotasun-arazo larriak ere eragiten dituzte 

halako jokabideek. Gainera, generoaren kontuak gero eta garrantzi handiagoa du. Tradizioz, 

neskek mutilek baino maiztasun gutxiagoz eta kantitate txikiagotan kontsumitu izan dute alkohola 

Europako herrialde gehienetan. Alde horiek, ordea, desagertzen ari dira, eta alderantzizko joerak 

hasi dira agertzen. Edatera bultzatzen duten motibazioen artean, nabarmentzekoa da gero eta 

maizago bilatzen direla alkoholaren eragin psikoaktiboak. Arrazoi subjektiboak pisu handiagoa 

hartzen hasi dira, arrazoi sozialekin alderatuta. 

Adingabeek familia-ingurunetik kanpo kontsumitu ohi dute alkohola. Etxetik kanpo edaten dute, 

kalean eta gazteen harreman sozialak gauzatzen diren espazioetan, elkarrekin egoteko eta 

jostatzeko tokietan. 

Azpimarratzekoak dira populazio gaztearen asteburuko kontsumo masiborako joera berriak, eta 

alkohol-, tabako- eta cannabis-kontsumoen arteko lotura trinkoak. 

KALE-ZURRUTAREN FENOMENOA 

Kale-zurruta deitzen zaio –gaztelaniaz, botellón– Espainian XX. mendearen azkenetik batez ere 

gazteen artean zabaldutako ohiturari; hau da, bide publikoan eta talde handitan edari 

alkoholdunak kontsumitzeari, eta haiekin batera, batzuetan, jakia, freskagarriak, tabakoa edo 

beste droga batzuk hartuz. Honela definitzen da soziologian: «Batez ere 16 eta 24 urte arteko 

gazteen bilera masiboa, sarbide libreko espazio irekietan, aldez aurretik dendan erositako edariak 

edateko, musika entzuteko eta hitz egiteko.» 

Jarduera hori, beste leku batzuen artean, toki publikoetan egiten da, parkeetan edota bide 

publikoko eremu irekietan. Ohitura horri «litroak egitea» edota «litratzea» deitzen diote gazteek. 
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IDENTIFIKAZIOA ETA ESKU-HARTZEAK:  

Azken urteotan, herrialde askotako gobernuek, egoera horrekin kezkaturik, hainbat estrategia 

prestatu dituzte alkoholaren kontsumoa murrizteko eta hark eragindako kalteak txikitzeko. 

Ezarritako neurrien artean, hezkuntza-programak eta jarduketa-gidak sortu dira, non hainbat 

gomendio jasotzen diren alkoholaren abusua prebenitzeko, hautemateko eta tratatzeko. Hala ere, 

ez dago adostasunik herrialdeen artean edari alkoholdunen neurri estandarreko unitatea (EUE) 

edota arriskua dakarren kontsumo-maila erabakitzeko orduan:  

Edari baten alkohol-edukia bere bolumenaren eta alkohol-kontzentrazioaren mende dago: 

ardoek, adibidez, % 10 eta 18 arteko alkohol-edukia dute, likoreek % 25 eta 90 artekoa, eta 

garagardoek % 2 eta 5 artekoa (zentimetro kubiko bat etanoletan 0,79 g alkohol puru daudenez, 

330 cm3-ko lata bat garagardok 16,5 gramo etanol ditu; hau da, 13 g alkohol). EUE deituak 

desberdinak dira herrialdeen arabera: Europako herrialde gehienetan, Espainia barne, EUE 10 g 

alkohol puru dira (100 cm3 ardo, 200 cm3 garagardo edo 25 cm3 likore 50ºkoa), (Turner, 1990), 

AEBetan eta Kanadan, 13 eta 14 g artean dago, eta neurri hori hartzen du OMEk EUE gisa. 

Erresuma Batuan, EUE alkohol puruko 8 gramoren baliokidea da.  

Arriskuko kontsumoa, berriz, osasunerako ondorio kaltegarrien arriskua dakarren kontsumo-

maila edo eredua da, baldin eta ohitura mantentzen bada (Babor eta lank., 1994). Arriskua 

dakarren alkoholaren kontsumo-mailari buruzko adostasunik ez dagoen arren, OMEk honela 

definitzen du arriskuko kontsumoa: emakumeek egunero 20-40 g artean eta gizonek egunero 40-

60 g artean kontsumitzea (Rehm eta lank., 2004). Kontuan izan behar da, hala ere, zenbait 

baldintzatan edozein kontsumo dela arriskutsua: adineko pertsonen kasuan, 18 urtez azpikoen 

kasuan, haurdun dauden emakumeen kasuan, zenbait farmakorekin batera zenbait patologiaren 

kasuan gidatu behar denean, etab.  

Kontsumo kaltegarria, OMEren arabera, pertsonen osasun fisikoan eta mentalean eragina duen 

kontsumo-eredua da. Datu epidemiologikoetan oinarrituta, emakumeek egunero erregularki 40 g-

tik gora kontsumitzea eta gizonek 60 g-tik gora kontsumitzea litzateke.  

Bestalde, OMEk estimatzen du % 25ek gehiegi edaten dutela (arriskuko kontsumoa, kaltegarria 

edo mendekotasuna duena) eta haietako gehienak identifikatu gabe dauzkatela osasun-

zerbitzuek; horregatik galderak edo baheketa-tresnak erabiltzea gomendatzen du haiek 

identifikatzeko.  

Galdeketa horietako bat «Alkoholaren kontsumoak eragindako nahasmenduak identifikatzeko 

proba» da (AUDIT) (Babor eta lank., 1994) eta hamar galdera ditu. Lehenengo hiru galderek 

AUDITaren (AUDIT-C) (Bush eta lank., 1998) bertsio laburtua eratzen dute: aurreneko bi galderak 

kontsumoaren kantitateari eta maiztasunari buruzkoak dira, eta hirugarrena alkoholaren 

kontsumo handiko gertaldien maiztasunari buruzkoa. OMEk garatutako galdeketa da AUDIT, 

arriskuko alkohol-kontsumoa, kontsumo kaltegarria eta alkoholaren mendekotasuna 

hautemateko. Sentsibilitate eta espezifikotasun ona du eta lehen mailako arretan eta larrialdietan 

erabiltzeko balioztatua dago: gizon eta emakumeekin erabiltzen da, adin desberdineko 

pertsonekin, unibertsitateko ikasleekin (Fleming eta lank., 1991), maila sozioekonomiko 

desberdinekoekin, eta hainbat herrialde eta kulturatan.  
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Hona hemen balioztaturik dauden beste baheketa-metodo batzuk: FAST edo «Alkohola 

identifikatzeko proba azkarra» (Ingalaterran Osasunaren Garapen Agentziak garatua, 2002), CAGE 

(Ewing, 1984; King, 1986), MALT, mendekotasuna diagnostikatzeko erabiltzen dena (Feuerlin eta 

lank., 1977), CRAFFT (Knight eta lank., 1999 eta Knight eta lank., 2002) (galdeketako sei galderen 

lehen hizkien akronimoa), POSIT (Rahdert, 1991) (Nerabeentzako baheketa-tresna, alkohol- eta 

droga-arazoak hautematera zuzendua), eta abar. 

Probari arazoa hautemateko (kasu honetan, alkoholaren arriskuko kontsumoa eta kontsumo 

kaltegarria) eskatzen zaion sentsibilitatearen arabera finkatzen dira ebaketa-puntuak, kontuan 

izanik sentsibilitatea handitzeak espezifikotasuna murriztea dakarrela, elkarren mendekoak 

direlako, eta probak beren artean alderatzeko espezifikotasuna % 95ean kokatu ohi dela, horrek 

zeinek bere sentsibilitatea alderatzea errazten baitu. AUDITaren jatorrizko ebaluazioak % 97ko 

sentsibilitatea eta % 78ko espezifikotasuna izan zuen arriskuko kontsumoari zegokionez, eta 

% 95eko sentsibilitatea eta % 85eko espezifikotasuna kontsumo kaltegarriaren kasuan, 8 edo 

hortik gorako ebaketa-puntua erabili zenean (Saunders eta lank., 1993). Oro har onartu ohi da 8 

eta 15 puntu artean kokatzen dela arriskuko kontsumoa, 16 eta 19 artean kontsumo kaltegarria, 

eta 20 puntutan edo hortik gora alkoholarekiko mendekotasuna. Hori guztia 18 urte edo 

gehiagoko populazioa denean; gazteagoen kasuan, aditu batzuen aholkuak baino ez daude. 

AUDIT-Cren kasuan, hauek dira ebaketa-puntuak: 5 gizonentzat eta 4 emakumeentzat; 

adingabeentzat ez daude definituta. Beraz, bizitzako etapa honetan, kontsumoa hautemateko 

metodoak aplikatzean, emaitzaren interpretazioaren mugaketarekin egiten dugu topo.  

Bestalde, nahiz eta OMEk esku-hartze laburrak egitea gomendatzen duen (elkarrizketa 

motibatzaileak) –eraginkorrak izatea erakutsi dute lehen mailako arretan, kontsumo kaltegarria 

eta arriskukoa murrizteko–, ez dago hain garbi esku-hartze horiek eraginkorrak ote diren 

gazteagoen artean. 

 Adingabeetan alkohol-kontsumoaren auziari ekiteko aholkuak emateko orduan, honako 

baldintzatzaile hauek guztiak hartu behar dira kontuan: 

 Alkohol-kontsumoa hautematearen gaia unibertsitateko ikasleen artean (18-24 urte) aztertu izan 

da batez ere. Bestalde, nerabe gazteenak nola diren alkoholaren arriskuak nozitzeko 

sentiberatasun handiena duen taldea, ez da aurkitu 10-14 urte arteko nerabeengan alkoholaren 

abusua hautemateko tresna balioztaturik National Institute for Health and Clinical Excellence gida 

(2010eko NICE) elaboratzeko egindako berrikuspen sistematikoetan (Deluca eta lank., 2013).  

Beste alde batetik, nerabeentzat ustez egokituta dauden arriskuko kontsumoa identifikatzeko 

metodo askok ez dituzte behar adina kontuan hartzen nerabearen adina eta garapen-maila (Clark 

eta lank., 2010). Gainera, gazteen arriskua ziurtasunez zehazteko orduan baheketa-tresnek 

daukaten arazoa da ez dagoela nerabezaroa barruan hartzen duen adin-tarte zabalari aplikatzeko 

balio dezakeen eskalarik, eta atalase baxuagoak behar liratekeela gaztetxoenen adin taldeetan 

alkohol-arazoak hauteman ahal izateko.  

Arazo horri irtenbide bat ematearren, zenbait erakundek hainbat gomendio egin dituzte, 

nerabeen adina kontuan hartzen duten hurbilpen batzuetan oinarriturik: 
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Ingalaterrako Osasun Sailaren haur eta gazteen alkohol-kontsumoari buruzko gidak (Donaldson, 

2009) jasotzen du haurrek ez luketela alkoholik edan behar 15 urte baino lehen, eta esaten du 15 

eta 17 urte artean ere ez luketela kontsumitu behar, baina, kontsumituz gero, ez ditzatela astean 

3 edo 4 EUE (24-32 g) gainditu mutilek, eta 2 edo 3 EUE astean (16-24 g) neskek, noizbehinkako 

kontsumo-eredu batean oinarrituta. 

Amerikako Osasun Institutuaren 2011ko National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) gidak bi galdera espezifiko dituen baheketa-tresna bat proposatzen du 9 eta 18 urte 

bitarteko hiru adin-tartetarako, nerabeen alkoholarekin zerikusia duten arazoen arrisku-mailari 

buruzko ideia bat osatzearren (galderetako bat lagunen kontsumoari buruzkoa da; bestea, 

galdeketa egiten zaion gazte edo gaztetxoarena); iradokitzen du, era berean, neurketa zehatzagoa 

egin nahi bada, aplika dadila AUDIT edo CRAFFT metodoa, helduen populaziorako baino ebaketa-

puntu baxuagoekin (AUDIT: 2 edozein alkohol-arazorako, eta 3 gehiegizko kontsumo edo 

mendekotasunerako; CRAFFT: 1 edozein arazorako, eta 4 mendekotasunerako) (Knight eta lank., 

2003, eta Knight eta lank., 2002, hurrenez hurren). 

AUDIT, POSIT eta CRAFFT galdeketek sentsibilitate handiko tresnak direla erakutsi dute, 14-18 

urte arteko adin taldeko populazioan alkohol-arazoak hautemateko orduan. Ez horrela CAGEk. 

Ebaketa-puntuak dira 2 AUDITen, eta 1 POSITen eta CFAFFTen (Dhalla eta lank., 2011; Knight eta 

lank., 2003).  

AUDIT galdeketak beste galdeketa batzuek baino (CAGE, CRAFFT, POSIT, FAST…) sentsibilitate eta 

espezifikotasun handiagoa erakutsi zuen (Saunders eta lank., 1993). AUDIT metodoaren 

sentsibilitatea, nerabeen kasuan, % 54-87 artekoa da, eta espezifikotasuna % 65-97 artekoa (Clark 

eta Moss, 2010), baina aurkikuntza gehienak bi tarteen barreneko muturrean egin ziren eta, 

hortaz, txarrak ez diren arren, optimoak ere ez dira galdeketaren eraginkortasunerako. 

Zenbait esparrutan, AUDITa tresna luzeegia gerta daiteke, 10 galdera baitira; horregatik, 

galdeketa laburragoak probatu dira, adibidez, DSM-IVko bi galderakoa (Kelly eta lank., 2009), 

larrialdi-zerbitzuetan erabiltzeko, baina oraindik ez da berorien aplikagarritasuna frogatu.  

Hala ere, nerabezaro-populazioaren baheketa-metodo gisa, galdeketak hobeak izan ziren odoleko 

markatzaileak edo arnasako alkohol-kontzentrazioak baino (NICE). 

Behaketa elektronikoaren formatua ari da bihurtzen erabiliena, eta frogatu du formatu 

eraginkorra eta onargarria dela arriskuan dauden nerabeak identifikatzeko (Pilowsky eta Wu, 

2013). 

Zenbait autorek (Kelleher eta lank., 2013; Deluca eta lank., 2013; Johnston eta lank., 2011) 

baheketa egiteko populazioaren adina 12 urtera edo gutxiagora (9 urte) jaistea gomendatzen 

dute, argudiaturik gauza dela alkohol-kontsumoari lotutako arriskua nerabearengan prebenitzeko, 

nerabeak probatu baino lehenago (lagunen kontsumoa miatuz), alkoholaren arloko esku-

hartzearen oinarri gisa. Bestalde, alkoholaren baheketak beste onura batzuk ere baditu, alkohola 

baita, hain zuzen ere, nerabe gehienek erabiltzen duten droga (Johnston eta lank., 2010). Gainera, 

gazte askorentzat, alkohola izaten da dastatzen duten lehenengo substantzia: zaila da alkoholik 

kontsumitzen ez duten gazteek beste droga batzuk erabiltzea, baina alkoholarekin erlazio 
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indartsua dutenek, aldiz, beste substantzia batzuk kontsumitzeko eta arriskuko beste portaera 

batzuk izateko arrisku handiagoa daukate (NIAAA, 2011; Biglan eta lank., 2004). 

Baheketaren eta esku-hartze laburraren multzotik, baheketa da, beharbada, elementurik 

garrantzizkoena, hartaraino non pentsa daitekeen baheketa bera dela esku-hartzerik laburrena. 

Esku-hartze eremuari dagokionez, Larrialdietako Zerbitzuei arazoa hautemateko ahalmena 

aitortzen zaie, baina ez dago segurtasunik berori ote den tratamendurako leku egokiena (Healey 

eta lank., 2014). Beste alde batetik, adin talde honetan alkoholaren abusua hautemateko tresna 

sentiberarik ez dagoenez, beste arrisku bat ere badago: nerabe gazteen alkohol-gehiegikeria 

intoxikazio larrien bitartez edo alkohol-toxikotasunak eragindako ospitaleratzeen bidez definitzea, 

horrek alkoholaren arloko esku-hartzeei onura atera lekiokeen gazte-proportzio baten galera ekar 

lezakeelarik.  

12-21 urteko pertsonei zuzendutako hainbat saiakuntza klinikok aurkitu du inpaktu positiborik 

alkohol-kontsumoan egindako esku-hartze laburretan (Monti eta lank., 1999; Monti eta lank., 

2001; Bailey eta lank., 2004; Bernstein eta lank., 2010; Walton eta lank. 2010). Argitaratu diren 

beste meta-azterketa batzuek ere agerian uzten dute nerabeengan egindako esku-hartze laburren 

eraginkortasuna (Jensen eta lank., 2011; Tripodi eta lank., 2010). 

Baheketa elektronikoko galdeketaren erabilerak eta gurasoengandik aparte egindako elkarrizketa 

konfidentzialak baliteke eraginkortasuna areagotzea nerabe gazteen kasuan (Ford eta lank., 1997; 

Gregor eta lank., 2003). 

Internet (ordenagailuz edo telefono mugikorren bidez) erabiltzen duten esku-hartze elektroniko 

laburrek alkohol-kontsumoa modu esanguratsuan murrizten duten ebidentzia mugatuak aurkez 

ditzakete, esku-hartze minimoko –edo, batere gabeko– kontrolekin alderatzen badira (Champion 

eta lank., 2013). Bestalde, esku-hartze elektroniko laburrak eta aurrez aurreko esku-hartze 

metodo tradizionalak alderatu zituen meta-azterketa batek ondorioztatu zuen azken horiek 

hobeak zirela (Carey eta lank., 2012). Abian jarrita daude gazteen artean alkoholaren abusua 

murrizteko esku-hartzeetan smart-phone teknologiaren erabilgarritasuna frogatzea xede duten 

hainbat saiakuntza kliniko. 

Nerabeengan egin diren esku-hartze labur gehienak osasun-arazo premiazkoak edo larrialdiak 

artatzeko egin behar izan dira, osasun-zerbitzuetan edota ikastetxeetan. 

2011n eta 2012an egindako Cochrane-ren zenbait berrikuspenetan ikusi denez, dagoen 

informazioa ez da nahikoa metodo jakin batek kontsumoa murriztea lortzen duela esan ahal 

izateko. Baina froga gehiago behar izateak ez du esan nahi datu positibo batzuk existitzen ez 

direnik; arazoa da gutxi direla ongi diseinatutako azterlanak. Azterlan zabalena Australian egin 

zen, 2009an, eskola-ingurune batean (Newton, 2009 eta 2014). Lan horretan erabilitako teknika 

ez zen laburra izan (climateschools.com.au), eta alkohol- eta cannabis-kontsumoa gutxitzea lortu 

zen bigarren hezkuntzako nerabeetan; climate teknikak banakako lana eta irakaslearekin 

egindakoa konbinatzen ditu: 40 minutuko 6 saio dira, sei hilabetetan zehar egiten direnak. Beste 

teknika batzuek aurkitu dute gaztearentzat esanguratsua den pertsona bat inplikatzen denean 

emaitzak hobeak izaten direla (Tervyaw, 2007). Familian oinarritutako zeharkako prebentzio esku-
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hartzeek ere eragin xume baina sendoak eta iraunkorrak izan dituzte, epe ertain eta luzera begira 

(Foxcroft eta lank., 2012). 

 
Zorionez, hainbat tratamendu eraginkor dauzkagu eskura. Meta-azterketa batek aurkitu du 

substantzien abusuen aurkako zenbait tratamenduk murriztu egin dezaketela nerabeen alkohol-

kontsumoa (Tripodi, 2010), banakako esku-hartzeak soilik eta familian oinarrituak barne direla. 

Aurreko meta-azterketekin kontrastea eginez, azterlan honek, oro har, eragin hobeak aurkitu 

zituen banakako esku-hartzeetan, familian oinarritutakoetan baino. Biak izan daitezke 

eraginkorrak; puntu honetan, ordea, autoreek abisatzen dute ez dagoela gomendatzerik 

zalantzarik gabe banakako terapia, familian oinarritutakoaren gainetik. 

Oharpen gisa, azterketak ondorioztatu zuen eragin handiko terapietako hiruk esku-hartze laburrak 

zituztela. Eragin handienak izan zituzten iraupen luzeeneko tratamenduen artean zeuden hamabi 

urratsetara hurbiltzen ziren terapia kognitibo-konduktual integratuak, geroko laguntza zuen 

terapia kognitibo-konduktuala, eta familiako terapia dimentsioaniztuna. Eraginkorrak gertatu 

ziren, orobat, erdi-mailako eraginarekin, familiako terapia integratuak eta terapia integratu 

kognitibo-konduktualak, portaera-tratamendua eta ikaskuntza sozialeko hiru modalitateak. 

Era berean, NICE gidak familiako terapiak gomendatu ditu premia konplexuagoak dituzten 

nerabeen alkohol-abusuaren kasuan (NICE, 2011).  

Laburbilduz, nerabeak hartzen badira ere esku hartzeko xede talde gisa, oraingoz gutxi jardun dira 

osasun-hornitzaileak populazio horren gainean, Ingalaterrako Osasun Sailak eta Eskoziako 

Gobernuak adierazi duten bezala. Agian, aipatutako ebidentzia argien falta, populazio talde honen 

ezaugarriak –zeinak harreman gutxi baitu osasun-zerbitzuekin–, eta profesional askok duten 

segurtasun eza bizitzaren etapa honetako arazo konduktualak maneiatzeko orduan, beharbada 

horiek guztiak erabili dira justifikazio gisa arazo hain garrantzitsuari neurri handiagoan ez ekiteko.  

Dokumentu honek profesionalentzat lagungarri izan nahi luke adingabe eta gazteengan 

alkoholaren kontsumoa prebenitzeko, diagnostikatzeko eta tratatzeko orduan.  
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Adingabeek alkohola kontsumitzearen aurrean, erakundeen ekintza areagotzea. 

Alkohola kontsumitzen hasten diren adingabeen kopurua jaistea. 

Alkohola kontsumitzen hasteko adina atzeratzea. 

Adingabeen gehiegizko eta arrisku handiko kontsumoak eta kontsumoaren maiztasuna 

murriztea. 

Kolektibo horrek alkoholaren kontsumoarekin lotuta dituen arazoei heltzea. 

Gazteek beren osasunarekin lotutako politiketan, bereziki alkoholarekin lotura dutenetan, 

duten partaidetza areagotzea. 

Alkohola kontsumitzeak eta hartaz abusatzeak dakarten arriskuari buruz nerabeek duten 

ezagutza hobetzea. Alkoholari dagokionez adingabeen hezkuntza eta sentsibilizazioa 

areagotzea eta alkohola kontsumitzearen ordezko aukera egokiak garatzea. 

Gazteek edateko jasaten dituzten presioak murriztea; bereziki, alkoholaren sustapenei, 

babesletzari eta eskuragarritasunari dagokienez. 

Aisialdirako beste aukera batzuk eskaintzea, osasunerako arriskurik gabeak. 
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Ohitura osasungarriak eta osasunean oinarritutako kultura –adingabeek kontsumitzea 

arbuiatzen duena– aktiboki sustatzea, baita portaera horiei lotutako problematikari 

dagokionez gizartearen jarrerak eta portaerak aldatzea ere. 

Osasun-sare publikoan, osotasunean heltzea adingabeen alkohol-kontsumoa prebenitzeko, 

diagnostikatzeko eta tratatzeko xedeari, jokabide osasungarriak sustatuz eta Osakidetzako 

osasun-eremu ezberdinetan jarduketak definituz. 

 

1.- Ekiteko estrategia planteatzea asistentzia-eremu desberdinetan.  

2.- Baterako esku-hartze programa bat gauzatzea Osakidetzako sarean. 
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 Adin txikikoak, sortzen direnetik 18 urte betetzen dituzten arte; programa honetan 

planteatzen diren esku-hartzeak adin nagusiko lehen urteetara arte ere luza daitezke. 

 Familiak (gurasoak edo tutoreak) 

 Haurdunaldian edo aurreko etapan dauden gurasoak 

 Komunitatea 
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Dokumentu honetan programaren helburuei erantzuna emateko xedez planteatzen diren 

ekintzak hainbat lantalderen elkarlanaren eta adostasunaren fruitu izan dira. Asmoa 

alkoholaren kontsumoa prebenitzeko, diagnostikatzeko eta tratatzeko egiten diren esku-

hartzeak homogeneizatzea da. Osakidetzako sare guztirako esku-hartzeak orientatzearren, 

hainbat fluxugrama, erabaki-arbola eta formulario korporatibo egin dira. 

Hala ere, prozesu honen elementu nagusia jarduketa-eremu desberdinetako profesionalen 

arteko koordinazioa da, baliagarri izango baita hori esku-hartzearen eraginkortasuna 

areagotzeko, egindako gomendioen sendotasuna handituko baita modu horretan; arrazoi 

horregatik planteatu dugu dokumentu guztian zehar. 

Sarreran aipatu dugun bezala, ez dago guztiz egokia den esku-hartzerik, baina bat aukeratu 

behar izan dugu. Lehen Mailako Arretarako adostasunez hautatu den esku-hartzea eta, parte 

batean, Ospitalean, Osasun Aholkuan eta Osasun mentalean erabiliko dena Amerikako Osasun 

Institutuaren NIAAA gidan oinarrituta dago eta Amerikako Pediatria Akademiaren abala du. 

Gida horrek egokitzapen eta aplikagarritasun on bat egiteko aukera eman digu Lehen Mailako 

Arretan eta orientazio egokia eskaintzen digu, era berean, bai esku hartzeko eta bai adingabea 

beste asistentzia-eremu batzuetara bideratzeko. 
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Haurren Osasun Programako osasun-kontrolen barruan, hasieran egingo den esku-hartzea familia 

ingurunean alkoholak eguneroko bizitzan duen presentziari buruz gogoeta egitera orientatuko da 

(1. eranskina.- Familia-inguruneko esku-hartzea eta konfidentzialtasuna). 

Adingabearen zuzeneko baheketa haurrak 10 urte dituenean hasten da, eta honako hauen bidez 

egingo da: 

  

Bertan planteatuko dira alkohol-kontsumoaren aztarnak edo alarma-zantzuak. Elkarrizketa hori 

nola kudeatu konfidentzialtasun atalean deskribatzen da. 

 (Lehen Hezkuntzako 5. maila – DBHko 2.a) esku-hartzea 

jokabide osasungarriak sustatzera orientatuko da: elikadura, ariketa fisikoa, loa, 

denbora librea, etab., guztiak ere Haurren Osasun Programako kontroletan sarturik 

daudenak.  

Gainera, alkohol-baheketa egingo da NIAAA gida erabilita: 1. urratsa lehen 

hezkuntzako haurrentzat eta bigarren hezkuntzako 1. zikloko haurrentzat, kontuan 

izanik eskola-maila batetik bestera iragaiteak erlazio handiagoa duela arriskua 

handitzearekin, adinak berak baino.  

Gidari kasu eginik, lagunen kontsumoari buruz galdetuko da lehenbizi, horrela ez 

baita hain mehatxagarria eta, era berean, sarbide on bat izan daiteke alkohol-

kontsumoaren gaiari zeharka eta modu sotilagoan ekiteko. Gero, adingabearen 

kontsumoari buruz galdetuko da (2. eranskina.- NIAAA gida). 

, Osasun Zentroetako asistentziaren barruan aukera edo abaguneren 

bat baliaturik egingo da esku-hartzea. Hemen ere NIAAA gidako 1. urratsa erabiliko da, 

DBHko 2. zikloan, batxilerrean eta erdi-mailako irakaskuntzan, eta, aurreko kasuan 

bezala, DBHtik batxilerrerako pausoak arriskua handitzea ekarriko du.  

Hasieran galdetuko da ea zenbat egunetan edan duen pazienteak azken urtean (azken 

urteko datuek alkohol-kontsumoren bat izan duten gazte gehiago identifikatzen 

laguntzen dute azken hileko datuek baino, gazteen kontsumoa noizbehinkakoa izan ohi 

baita, era horretan haren erantzunak sintomak eta arazoak iragartzen lagun diezaguke) 

(Chung eta lank.) 
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Adinari dagozkion baheketako bi galdera espezifikoak (lagunen ingurukoa eta 

pazientearen alkohol-kontsumoari buruzkoa) gazteek alkoholarekin gaur dituzten edo 

etorkizunean izango dituzten arazoen iragarle ahaltsuak dira. 

Bi egoera aurki ditzakegu: 

 Pazienteak EZ du alkoholik edaten; kasu horretan, NIAAA gidako 2. urratsa 

aplikatuko da: Pazientearen gida (2. eranskina.- NIAAA gida) 

 Pazienteak alkohola edaten du (hurrengo puntuan garatzen da) 

 

Osakidetzako Haurren Osasun Programara egokitutako NIAAA gidaren arabera egingo da.  

NIAAA gidako 1. urratsa aplikatzearen emaitza gisa azken urtean alkohola kontsumitu duen 

adingabe bat hauteman badugu, arriskua baloratuko dugu (NIAAA gidako 2. urratsa: Baloratu 

arriskua) (2.1. eranskina. – 2. urratsa Baloratu arriskua). 

 

Balorazio horretan, taula (adina/egunak) erabiliz lortzen diren emaitzak ez ezik, aintzat hartuko 

dira eskura ditugun eta arriskuaren iragarle izan daitezkeen beste informazio batzuk ere 

(lagunen kontsumoa, betekada-kontsumoa, gurasoen kontsumo-ohiturak, eskolako 

funtzionamendua, autoritatea dutenekiko arazoak, eta abar).  

 

Arriskuaren balorazioa egin ondoren, erabakiko dugu adingabeak nolako arriskua duen: 

 arrisku txikia  

 arrisku moderatua 

 arrisku handia 

 

Esku-hartzea adingabearen arrisku-mailara egokituko da, ondoren islatzen den bezala. 

 Arrisku txikiko adingabea: Aholku labur bat emango diogu. 

 Arrisku moderatuko edo handiko adingabea: LMAUko alkohol-erreferentera 

bideratuko dugu. 
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Hemendik aurrera, LMAUko pertsona erreferenteak esku hartuko du adingabearengan –ahal 

izanez gero, tabakorako errefereneta den pertsona berberak–, profesional gehiago prestatuta 

egon arte. 

 

 

 Kontsumo-ereduei buruzko galderak (2.2. eranskina)  

 Izandako arazoei eta beren gain hartutako arriskuei buruzko galderak (2.1. 

eranskina) 

 Beste substantzia batzuen erabilerari buruzko galderak (2.1. eranskina) 

 Aplikatu AUDIT galdeketako (3. eranskina. Ebaluazio-tresnak) 

o Kuantifikatu kontsumoa edari unitate estandarren baliokidetasun-taulak erabilita 

(2. eranskina - 2.5.4. Arriskuaren mugaketa: Edari-unitate estandarra EUE) 

AUDIT galdeketa erabilgarri izango zaigu honako hauek bereizteko:  

 Edozein alkohol-arazo: Ebakidura-puntua 2 

 Mendekotasuna: Ebakidura-puntua 3 

 (5. eranskina.- Miaketa osagarria) 

Bi kasutan egingo da: 

 Kontsumoa luzarokoa denean (hiru urtetik gorakoa).  

 Balorazioan eta esku-hartzean ikusten denean kontsumo kaltegarria eta/edo 

mendekotasuna existitzen dela. Beste arlo batera bideratu baino lehen, miaketa 

egingo zaio.  

 

Gomendatuari kasu eginez egingo da (4. eranskina.- Balorazio psikosoziala) 

 

Hautemandako arriskura egokitu beharko da esku-hartzea. Horretarako NIAAA gidako 3. 

urratseko (NIAAA gidako 2. eranskina) aholkuak jarraituko dira, bertan esku-hartze mota 

bereizten baita, arriskuaren arabera. 
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Esku-hartzearen ondoren, NIAAA gidako 4. urratsak jarraipena egitea gomendatzen digu 

(NIAAA gidako 2. eranskina). 

 

 

Mendekotasuna edota arrisku larria estimatu diegun pazienteak aurkitzen ditugun kasuan 

(aurrez diagnostikatutako patologia psikiatrikoa, arrazoi berdintsuengatik larrialdietara sarri 

joatea, polikontsumoa, arriskuko jokabideak), esku-hartzea egiteko osasun mentaleko 

arreta-eremura –OMZ edo HPU– bideratu beharko dira (6. eranskina.- Osakidetzaren 

Sareko osasun mentaleko dispositiboak). 

 

Adingabeak laguntza eska dezake alkohol-kontsumoko prozesu bategatik, beste prozesu batek 

bultzatuta eta/edo alkohola kontsumitzearen ondorioz izan dela susmatzen den zerbaitegatik. 

Larrialdietatik edo Ordena Publikoko Indarrek bideratuta etor daiteke. 

Lehen arreta eskaini eta pazientea egonkortu ostean, egoki ikusten bada (7. eranskina.- 

Intoxikazio etiliko batekin datorren pazientea artatzea eta egonkortzea EAPn), honako hau 

egingo da:  

 Adingabeari eta bere inguruneari alkoholik ez kontsumitzea gomendatuko zaio. 

Alkoholari buruzko aholku laburra eman eta 

jokabide osasungarriak sustatu. Aholku labur bat emateko eredua izango litzateke 

NIAAA gidako 3. urratsean ageri dena, arrisku txikiari dagokion zutabean (2. 

eranskina). 

 Pediatriara edo erreferentziako familiako medikuarengana bideratzea hitzordu 

telefoniko baten bidez, familiarekin eta adingabearekin ados jarri ondoren (8. 

eranskina.- Indarrean dagoen legeria). 

 Pazientea egonkortzea lortuko ez balitz, erreferentziako ospitalera bideratuko da. 

Guraso edo tutoreei deitzea indarrean dagoen legerian deskribatutakoaren arabera egingo da 

(8. eranskina.- Indarrean dagoen legeria) 

 

 

Alkohol-kontsumoaren prebentzioa eremu honetan garatzen diren jarduera guztietan gauzatu 

behar da. Azpimarratzekoa da kontsumoaren prebentzioan esku-hartzearen garrantzia haurdun 

geratu aurreko aldian, haurdunaldian eta haurra hazi bitartean, bikoteak eta haurdun dauden 
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emakumeen inguruneak inplikatuz jaiotzeko dagoenaren osasun-zainketan dagokien 

erantzunkidetasunean. 

Planteatutako esku-hartzeari jarraipena emanez, garrantzizkoa da emaginaren eta ginekologoaren 

papera nabarmentzea hainbat arrazoirengatik kontsultara etortzen diren neska adingabeekin izan 

dezaketen esku hartzean. 

 

Esku-hartzea 18 urtez beheko emakume adingabeei zuzenduta egongo da, eta, halaber, haurdun 

geratu aurreko aldian dauden, haurdun dauden edota bularra ematen ari diren emakume guztiei. 

18 urtetik gorakoen gainerako esku-hartzeak lehentasuneko eskaintzak markatutako irizpideekin 

gauzatuko dira.  

Adingabeen kasuan, aukera sortzen den guztietan egingo da esku-hartzea, osasun-zentroetara 

bertaratzen direnean, edozein dela ere kontsultara joatearen zergatia. NIAAA gidako 1. urratsa 

erabiliko da hemen ere. 

Hasieran, galdetu zenbat egunetan edan duen azken urtean (azken urteko datuek gehiago 

laguntzen dute alkoholaren kontsumoren bat izan duten gazteak identifikatzen, azken hileko 

datuek baino, gazteen kontsumoa noizbehinkakoa izan ohi baita; era horretan, pazientearen 

erantzunak sintomak eta arazoak iragartzen lagun diezaguke).  

Adinari dagozkion baheketako bi galdera espezifikoak (lagunen ingurukoa eta pazientearen 

alkohol-kontsumoari buruzkoa) gazteek alkoholarekin gaur dituzten edo etorkizunean izango 

dituzten arazoen iragarle ahaltsuak dira. 

Bi egoera aurki ditzakegu: 

 Pazienteak EZ du alkoholik edaten; kasu horretan, NIAAA gidako 2. urratsa aplikatuko 

da: Pazientearen gida (2. eranskina.- NIAAA gida) 

 Pazienteak alkohola edaten du; kasu horretan, NIAAA gidaren 2. urratsa aplikatuko da: 

Baloratu arriskua) (2.1 eranskina. – 2. urratsa Baloratu arriskua) 

 

Balorazio horretan, taula (adina/egunak) erabiliz lortzen diren emaitzak ez ezik, aintzat 

hartuko dira eskura ditugun eta arrisku iragarle izan daitezkeen beste informazio batzuk 

ere (lagunen kontsumoa, betekada kontsumoa, gurasoen kontsumo-ohiturak, eskolako 

funtzionamendua, autoritate-irudiekiko arazoak, eta abar).  

Arriskuaren balorazioa egin ondoren, adingabeak izango du: 

 arrisku txikia  

 arrisku moderatua 

 arrisku gorena 

Esku-hartzea adingabearen arrisku-mailara egokituko da, ondoren islatzen den bezala. 
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 Arrisku txikiko adingabea: Esku-hartzea Aholku Laburra izango da. 

 Arrisku moderatu edo goreneko adingabea: LMAUko alkoholaren erreferentera 

bideratuko da.  

Esku-hartze guztiak jokabide osasungarrien sustapenarekin eta prebentzioarekin osatuko dira: 

elikadura, ariketa fisikoa, loa, denbora librea, etab. 

Emakumearen eremuko kontsultetako alderdi bereizleetako batzuk erakusten ditugu:  

 

Aurrena, bikotearengan esku hartu, gogoeta egin dezaten haien eguneroko bizitzan alkoholak 

zenbateko presentzia duen.  

Lehentasunezko Eskaintzan adierazitako irizpideei jarraitu. 

 

Haurdunaldiko lehenengo kontsultan, alkoholaren kontsumoari buruzko galderak egin, 

Lehentasunezko Eskaintzan adierazitako irizpideei jarraikiz. 

Edaten ez badute, sendotu kontsumorik eza bai kontsulta horretan eta bai gainerakoetan. 

 Haurdunaldian edaten badute:  

o Aholku laburra - Orokorra izango da eta alkohol-kontsumoak ama-fetua 

binomioarentzat dakarren arriskua azpimarratuko da.  

o Bere erreferentziako sendagilearengana bideratu. 

Lehentasunezko Eskaintzan adierazitako irizpideei jarraikiz, alkoholaren kontsumoari buruzko 

galderak egin. 

 Edaten ez badute, sendotu kontsumorik eza.  

 Edaten badute eta bularra ematen badute, haurdunaldian bezalako esku-hartzea 

egin beharko litzateke. 

 Erditze-aurrekoa 

 Erditze-ostekoa  

 Edoskitzaro tailerrak 

Saioetan zehar informazioa emango zaie emakumeei eta beren bikotekideei jokabide 

osasungarrien sustapenaz, eta alkohol-kontsumoak ama-fetua binomioarentzat dakartzan 

arriskuez eta edoskitzaroan eta/edo haurrarekin lo egitean eragin ditzakeen arriskuei buruz. 
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Saioetakoren batean, alkoholak eguneroko bizimoduan duen presentziari buruzko gogoeta 

xede duen eztabaida bultzatuko da, parte-hartzaileei zuzendutako 3 galdera erabiliz (1. 

eranskina.- Familia inguruneko esku-hartzea eta konfidentzialtasuna). 

 

 

 

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza eskola esparruan esku hartzeko eredu bat lantzen 

eta prestatzen ari da EAE guztirako.  

 

 

Erakunde publikoak, gobernuz kanpoko erakundeak eta gizarte-solaskideak, komunitateko 

zerbitzu edo baliabideak, boluntarioak, herritarrak oro har eta eraginpeko pertsonak eta haien 

familiak inplikatzea ahalbidetuko duten mekanismoak ezartzea, planteatutako premiei erantzun 

globalak eta zaluak artikulatzea erraztu dezaten; horiek dira komunitatean esku hartu ahal izateko 

oinarrizko zutabeak.  

Komunitateko esku-hartzeak (eskola-eremuan, laneko eremuan, biztanleria-eremuan eta ospitale-

eremuan) % 10eko hazkundea dakar, komunitateko esku hartzerik ez dagoen eskualde batekin 

alderatuta, lehen mailako arretako unitateetara bideratzen diren hautemandako adingabeei 

dagokienez. 

Komunitateko esku-hartzeak (eskola-eremuan, laneko eremuan, biztanleria-eremuan eta ospitale-

eremuan) osasun-zentro batera joaten ez diren pertsonengana iristea lortzen du.  

Aurreko argudioaren harira, beharrezkoa iruditzen zaigu, pazienteekin eta familiekin egiten den 

lanarekin batera, komunitatearekin berarekin eta haren instituzio edo erakunde sozialekin lan 

egitea sustatzea.  

Komunitatearekin garatu beharreko ekintzen artean egin daitezkeen ondorengo hauek adierazten 

ditugu:  

 Instituzio eta gizarte-erakundeekiko koordinazioa hobetzea.  

 Komunikazio eta parte-hartze kanalak eta estrategia eraginkorren elkarren arteko bilaketa 

indartzea. 

 Eraginpeko pertsonen eta haien familien ingurunearen ezagutza eta parte-hartzea 

sustatzea. 

 Adingabeen eta haien familien beharrizanen berri zabaltzea eta komunitatea 

sentsibilizatzea eta parte harraraztea beharrizan horien inguruan. 

 Komunitateko kideetan eragina izango duten berrikuntza eta hobekuntza proposamen 

guztiak sustatzea. 
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Profesionalentzako ekintza zehatz gisa honako hauek planteatzen dira: 

  

 Existitzen diren gizarte baliabideak ezagutzea eta berorien erabilpena sustatzea alkohol-

abusua duten adingabeen artean: Alkoholismoaren prebentzioan lan egiten duten tokiko 

elkarteak, kolektiboak edo gazte taldeak, GGKEak, beroriekin esku hartzeko.  

 Alkoholismoaren prebentzioan lan egiten duten tokiko elkarteekin, kolektibo edo gazte 

taldeekin eta GGKEekin koordinatzea. 

 Komunitatera edo toki-erakundeetara zuzendutako dibulgazio jardueretan beste eremu 

edo erakunde batzuk sostengatzea edo haiekin batera parte hartzea (ontzien etiketetan 

informazioa gehitzeko eta elkarrekin dibulgazio-materiala elaboratzeko proposamena) 

 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako dispositiboetan parte hartzea eta koordinatzea 

(Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak, kontzertuak, herriko festak…)  

 Jarduerak antolatzea «alkoholik gabeko astean» (Alkoholik gabeko mundu eguna 

azaroaren 15a da, OMEren arabera). 

 Esku-hartzeak ikastetxeetako kultur asteetan. 

 Dendari eta ostalari elkarteekin itunak egitea. 

 Alkohol-kontsumo arriskutsua, kaltegarria edo alkoholarekiko mendekotasuna 

identifikatu den kasuetan, koordinatu beharko dira pediatriako eta familia-

medikuntzako profesionalak (14 urte inguruan, asistentzia aldaketa) eta historiaren 

berrikuspen bateratua egin beharko dute mediku eta erizainek. 

 

 Profesionalen eta osasun-zentroko alkoholaren erreferentearen arteko koordinazioa 

egindako edo egin beharreko esku-hartzearen jarraipena egiteko. 

 

 Osasun mentalekoekin, ospitalearekin eta EAPrekin koordinatzea jarduteko irizpide 

erkideak ezartzeko, saio klinikoak egiteko… 

 

 Osasun Aholkuarekiko koordinazioa beste arreta-maila batzuen bitartez 

identifikatutako arriskua duten pazienteek jarraipena egiteko. 

 

 Tokiko gizarte-zerbitzuekin koordinazioa, gizarte-problematika erantsirik badela 

hautemanez gero. 
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Adingabeak laguntza eska dezake alkohol-kontsumoko prozesu bategatik, beste prozesu batek 

bultzatuta, edota alkohola kontsumitzearen ondorioz izan dela susmatzen den zerbaitegatik. 

Larrialdietatik, EAPtik edo Ordena Publikoko Indarrek bideratuta etor daiteke.

Lehen arreta eskaini eta pazientea egonkortu ostean, egoki ikusten bada (9. eranskina.- Alkohol-

intoxikazio batekin datorren pazientea artatzea eta egonkortzea ospitaleko larrialdietan), hau 

egingo da: 

 Adingabeari eta bere inguruneari alkoholik ez kontsumitzea gomendatu eta jokabide 

osasungarriak sustatu. Alkoholik ez edateko aholku laburra eman. 

 Pediatriara edo erreferentziako familiako medikuarengana bideratu, familiarekin eta 

adingabearekin ados jarri ondoren. 

(8. eranskina.- Indarrean dagoen legeria) Hitzordu presentziala edo ez-presentziala 

zuzenean kudeatu ahal izango da, O-sarean- Osasun Aholkuaren bidez (10. eranskina.- 

Hitzordua telefonoz emateko prozedura) 

 

 Arriskuko egoerak hautematen diren kasuan: aurrez diagnostikatutako patologia 

psikiatrikoa, arrazoi berdintsuengatik larrialdietara sarri joatea, polikontsumoa, arriskuko 

jokabideak..., Osasun mentalean balorazio bat egitea gomendatzen da, astebete igaro 

baino lehenago.  

o Baldin eta osasun-zentroan Larrialdietako Psikiatria zerbitzua balego, hantxe 

bertan egingo zaio esku-hartze labur bat adingabeari. 

Guraso edo tutoreei deitzea indarrean dagoen legerian deskribatutakoaren arabera egingo da (8. 

eranskina.- Indarrean dagoen legeria). 

 

 

Beharrezkoa litzateke Pediatriako kontsultako Lehen Mailako Arretako esku-hartzearen arabera, 

arriskuaren prebentzioa, baheketa eta balorazioa egitea, NIAAA gida aintzat harturik. 

 

 

Beharrezkoa litzateke Pediatriako eta/edo helduen kontsultako Lehen Mailako Arretako esku-

hartzearen arabera, arriskuaren prebentzioa, baheketa eta balorazioa egitea, NIAAA gida aintzat 

harturik. 
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Jarraitu emakumearen eremurako puntuan ezarritako prozedura.  

 

  

 

Osasun mentalaren eremuan planteatutakoaren berdina izango da esku-hartzea, osasun 

mentaleko sare bakoitzeko akordioak eta existitzen diren baliabideak kontuan harturik. 

 

 

 Komunitatera edo toki-erakundeetara zuzendutako aktibitateak sostengatzea eta 

berorietan parte hartzea Lehen Mailako Arretarekin elkarlanean. 

 

 Existitzen diren gizarte baliabideak ezagutzea eta zabaltzea eta berorien erabilera 

sustatzea: Alkoholismoaren prebentzioan lan egiten duten tokiko elkarteak, kolektiboak 

edo gazte taldeak, GGKEak, beroriekin esku hartzeko. 

 

 

Pediatriako eta familia-medikuntzako Lehen Mailako Arretarekin eta Osasun Mentalarekin 

koordinatzea, ospitaleko eta/edo tokiko gizarte-langileekin, saio klinikoak, jarduketa-gidak, 

pazienteen jarraipena, pazienteen bideratzea, eta abar planteatzearren.
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Larrialdietara deitzeko hainbat motiborekin izan dezake lotura alkoholak. Ohikoena ALKOHOL-

INTOXIKAZIOA izaten da, baina askotan gertatzen da lagunek deitzea KORDERIK GABE dagoelako, 

TRAUMATISMOENGATIK, PORTAERAREN ALTERAZIOAGATIK, etab. 

Sartutako deiaren motiboaren arabera, erabaki-algoritmo desberdinak jarraitu daitezke. 

Osakidetzako Larrialdietako Zerbitzuen jarduketa izan daiteke: 

 EZ-PRESENTZIALA (telefono bidezko arreta) TELEFONO BIDEZKO ARRETAren algoritmoari 

jarraitu beharko zaio (12. eranskina.- Larrialdietan jarduteko jarraibideak: aurrez aurre 

eta telefono bidez) 

 AURREZ AURREKOA (baliabideak bidaltzea: osasun-langileak, anbulantzia, etab.) AURREZ 

AURREKO ARRETAren algoritmoari jarraitu beharko zaio. (12. eranskina.- Larrialdietan 

jarduteko jarraibideak: aurrez aurre eta telefono bidez) 

AURREZ AURREKO oinarrizko jarduketa honela egingo da:  

 Hasierako hurbilpena: PET eta EHOE eskala egin + ABCDE araua aplikatu (11. eranskina.- 

Pediatriako Ebaluazio Triangelua eta ABCDE eskala] 

 Balorazioa (12. eranskina.- Larrialdietan jarduteko jarraibideak: aurrez aurre eta 

telefono bidez) 

 Ospitalera edo EAP/LMAra eraman, beharrezkoa bada. 

 Osasun Aholkura abisatu, jarraipen deia egiteko eta/edo LMAra bideratzeko (8. 

eranskina- Indarrean dagoen legeria).  

 

 
 

 Aurreikus daitezkeen arriskuetarako dispositiboetan parte hartu eta koordinatu (Ibilaldia, 

Araba Euskaraz, Kilometroak, kontzertuak…). 

 Eskola eta udal-erakundeak. 

 

 

Koordinazio-mekanismoak ezarriko dira honako hauekin: 

 Osasun Aholkua 

 Lehen Mailako Arreta eta EAP 

 Ospitalea 

 Gizarte-zerbitzuak... 
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Adingabearen ingurunetik (familiak edo lagunek) edo adingabeak berak deitu du gaiari buruzko 

informazioa eskatuz. 

Honela jokatzen da kasu horretan: 

 Beharrezkoa litzateke Pediatriako eta/edo helduen kontsultako Lehen Mailako Arretako 

esku-hartzearen arabera, arriskuaren prebentzioa, baheketa eta balorazioa egitea, NIAAA 

gida aintzat harturik. 

 Gisa horretako dei guztietan jokabide osasungarrien praktika sustatuko da. Dibulgazio-

materiala prestatu arte erabili ahalko da (13. eranskina.- Jokabide osasungarria – WEB) 

 Osakidetzako web orrira bideratuko da informazio gehigarria lortzeko. 

 

 

 Deia jaso. (14. eranskina.- Osasun Aholkuko erabaki-arbola)  

 Larrialdia baloratu: mediku koordinatzaileari deia pasatu beharra osasun-langileak 

bidaltzeko, anbulantzia,… 

 Ospitalera, EAPra, LMAra,... bideratzeko premia baloratu. 

 

 

 

 Osasun Aholkutik deitu, Larrialdiek edo Osasun Aholkuak esku hartu ondoren, 

beharrezkoa den kasuetan. 

 Lehen Mailako Arretan hitzordua eman (pediatra edo familia-medikua) (8. eranskina.- 

Indarrean dagoen legeria). 

 Osasun Aholkutik jarraipena egiteko aukera profesionalek berek eskatuta. Lehen Mailako 

Arretarekin prestatu eta adostuko den protokoloaren arabera. 
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Alkohola kontsumitzen duten adingabeen koordinazio eta jarraipen mekanismoak ezarriko dira 

ondoko hauetan: 

 

 Larrialdiak 

 Lehen Mailako Arreta eta EAP 

 Ospitalea 

 Osasun mentala 

 Gizarte-zerbitzuak 
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(6. eranskina: 

Osakidetzaren sareko osasun mentaleko dispositiboak)  

 

 

Bi arrazoirengatik bideratu daiteke pazientea: 

• Lehen Mailako Arretan baloratu ostean bideratu dutelako, pazienteari alkohol-kontsumoa 
hauteman zaiolako. Kasu horretan, Lehen Mailako Arretan egindakoa berrikusi, egoera 
mentalari buruzko miaketa batekin osatu, eta 3. puntuarekin jarraitu («Alkohola 
kontsumitzen duten adingabeengan esku hartzea»). 

• Edozein arrazoi dela medio, Lehen Mailako Arretatik edo beste nonbaitetik (gizarte-
zerbitzuak, ikastetxea...) bideratu dutelako, miatu eta baloratu ondoren alkohol-
kontsumoa hauteman baldin bazaio. Kasu honetan, 2. puntuarekin jarraitu («Alkohol-
kontsumoaren baheketa eta prebentzioa»). 
 

 

 

Aurreneko kontsulta guztietan, adingabe guztien alkohol-kontsumoa identifikatu, Osasun 

Mentaleko profesional guztiek. 

10 urte baino gazteagoekin lan egiten den kasuetan  Lehen Mailako Arretan ezarritako 

jarraibideak indartu egingo dira; jarraibide horiek Haurraren Osasun Programan garatu dira eta 

bideratuta daude familiartekoen ingurunean eguneroko bizitzan alkoholak daukan presentziaren 

inguruan gogoeta egitera. (1. Eranskina.- Familiaren inguruan esku-hartzea eta 

Konfidentzialtasuna) 

Elkarrizketa klinikoan zehar egingo da hori.  

Esku-hartzea jokabide osasungarriak sustatzera ere orientatuko da: elikadura, ariketa 

fisikoa, loa, denbora librea, etab.  

NIAAA gidaren arabera egingo da (2. eranskina.- NIAAA Gida). 

NIAAA gidako 1. urratsa aplikatzearen emaitza gisa azken urtean alkohola kontsumitu duen 

adingabe bat hauteman badugu, arriskua baloratuko dugu (NIAAA gidako 2. urratsa: Baloratu 

arriskua) (2.1. eranskina. – 2. urratsa Baloratu arriskua). 

Balorazio horretan, taula (adina/egunak) erabiliz lortzen diren emaitzak ez ezik, aintzat hartuko 

dira eskura ditugun eta arrisku-iragarle izan daitezkeen beste informazio batzuk ere (lagunen 

kontsumoa, betekada-kontsumoa, gurasoen kontsumo-ohiturak, eskolako funtzionamendua, 

autoritate-figurekiko arazoak, eta abar).  
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Arriskuaren balorazioa egin ondoren, adingabeak izango du: 

• arrisku txikia  
• arrisku moderatua 
• arrisku gorena 

 

3.   
 

Egin beharreko esku-hartzea arriskuaren mailara egokituko da, ondoren islatzen den bezala: 

• Kontsumo-arrisku txikiko adingabea, lotutako beste patologiarik gabe: esku-hartzea 
Aholku Laburra izango da. 

• Arrisku txikiko adingabea, lotutako patologia mentala duena, edo arrisku moderatu edo 
goreneko adingabea: alkohola kontsumitzen duten adingabeen kasuko esku-hartzea 
egingo da, ondoren zehazten den bezala. 
 

Kasu batean zein bestean, adingabeak lotutako beste patologiaren bat duen hartuko da kontuan, 

esku-hartzea kasuaren beharrizanetara egokitzeko xedearekin. 

Diziplina anitzeko taldeak (psikiatra, psikologoa, erizaina, gizarte-langilea) gauzatu beharko duen 

esku-hartzea proposatuko da. Arreta eta saioen maiztasuna banaka erabakiko dira kasuaren 

larritasunaren, ezaugarrien eta bilakaeraren arabera, eta erreferentzia-esparru gisa, gutxienez, 

hitzordu bat izango du, hamabostean behin, diziplina anitzeko taldeko kide batekin. 

• Kontsumoa miatu. Kontsumoa kuantifikatzeko, hurrengo ekintza hauek proposatzen 
dira: 

o Kontsumo-ereduei buruzko galderak egin  
o Izandako arazoei eta beren gain hartutako arriskuei buruzko galderak egin  
o Beste substantziarik hartu duen galdetu; ahal izatera, T-ASI galdeketa erabiliz (*)  
o AUDIT galdeketatik aplikatu (*)  
o Kontsumoa kuantifikatu, edari-unitate estandarren baliokidetasun-taulak erabiliz 

(2. eranskina.- 2.5.4. Edari-unitate estandarrak EUE Arriskuaren mugaketa) 
(*) (3. Eranskina. –Ebaluaziorako tresnak)  

• Egoera mentala baloratu. Esplorazio psikopatologikoa egingo zaio balorazioa egiteko. 
Horretarako, hainbat eskala eta galdeketa erabil daitezke egoera mental orokorra 
baloratzeko eta sintomatologia klinikoaren balorazio espezifikoa egiteko: gogo-aldartea, 
antsietatea, inpultsibitatea eta sintoma psikotikoak.  
(3. eranskina.- 3.3. Egoera mentala baloratzeko eskalak). 
 

• Esplorazio fisikoa eta esplorazio osagarria. Beharrezkoa izanez gero, adingabearen 
esplorazio fisikoa egin, eta dagozkion proba osagarriak eskatu.  
(5. eranskina.- Miaketa osagarria) 
 

• Balorazio psikosoziala. Alkoholaren kontsumoak adingabearen ingurune sozialean, bere 
berdinekiko harremanetan, eskola-eremuan edo aisialdi-jardueretan duen eragina 
baloratzeko xedez, 4. eranskinean gomendatutako gida erabil daiteke.  
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(4. eranskina.- Balorazio psikosoziala). 
 

 

 

 

Esku-hartzea elkarrizketa motibatzailean oinarrituta egongo da. Elkarrizketa horren 

helburua adingabea kontsumoaren arazoaz jabetzea da, arrisku-egoerak identifika ditzan 

eta haiengan jarduteko erabakia har dezan. 

Tratamendua kasu bakoitzera egokitzearren, kontuan hartu beharko dira adingabearen 

testuinguruaren ezaugarriak: familia (tutoretza/abegia), ikastetxea, testuinguru judiziala 

(lege-arazorik egonez gero). 

Lotutako psikopatologiak tratamendu farmakologikoa behar izanez gero, 15. eranskina 

kontsultatu (15. eranskina.- Ebidentzia epidemiologikoak eta komorbilitatearen 

tratamendua). 

Mendekotasun-sindromea badu, gernu-kontrolak eta mendekotasunaren berariazko 

tratamendua (desintoxikazioa eta aztura kentzekoa) gehituko zaizkio terapia-prozesuari. 

(16. eranskina.- Alkohol-mendekotasuna gainditzeko tratamenduaren faseak). 

Esku-hartze guztietan, garrantzitsua da tokiko komunitate-baliabideak ezagutzea 

(alkoholismoa prebenitzearen alde lan egiten duten tokiko elkarteak, GGKEak, 

kolektiboak, gazte taldeak...), beroriekin batera esku hartzeko edota komunitatearen 

esparruan bideratzeko eta adingabearen eta familiaren artean zabaltzeko. 

 

 

 

Kontuan hartuko da beste osasun-zerbitzu edo beste zerbitzu soziosanitario batzuetara 

bideratzeko premia, direla ospitale barruko edo kanpoko kontsultak, edota larrialdi-zerbitzuak, bai 

eta Lehen Mailako Arretarekin koordinatzea ere, pazientearen jarraipena egiteko. 

 

 

Jarduteko irizpide erkideak ezartzeko eta kasuari buruzko informazioa lortzeko helburuarekin, 

garrantzitsua da kasuan aldi berean esku hartzen ari diren profesionalekin eta zerbitzuekin 

koordinatuta egotea: Lehen Mailako Arreta, Hezkuntza (ikastetxeak eta Berritzeguneak), Gizarte-

zerbitzuak eta Haurtzaro zerbitzuak, eta Justizia Saila. Garrantzizkoa da, orobat, zientzia-

elkarteekiko kolaborazioari eustea. 
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Behin esku-hartzea egin ondoren, funtsezkoa da berori adingabearen historian erregistratzea. 

Horretarako, eta Osakidetzaren sareko osasungintzako profesionalen artean homogeneotasun 

handiena egon dadin, honako hauek planteatzen ditugu eremu desberdinetarako: 

 GNS adierazgarrienetako batzuk hautatu, esku-hartzearen diagnostikoa 

identifikatzeko.  

  Formulario korporatibo batzuk landu, horietan esku-hartzea islatzeko. 

 

Interesgarria iruditzen zaigu erregistro egoki batek adingabeen jarraipena egiteko duen 

garrantzia azpimarratzea eta, aldi berean, guri datuak modu egokian erauzteko aukera ematen 

digula nabarmentzea. 

(Eranskina-. 17. Historian erregistratzea) 
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Hasteko, hainbat adierazle planteatu behar dira (egiturakoa, prozesukoa, emaitzarena); 

batetik, programa nola garatzen ari den jakiteko, eta, bestetik, programa behar bezala 

betetzeari begira, behar diren aldaketak egin ahal izateko. 

Informazio-sistemen posibilitateetara eta osasungintzako profesionalen erregistrora 

baldintzatutako programako datuen ustiapena.  

(18. eranskina.- Programaren ebaluazio-adierazleak) 
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Planteatutako esku-hartzera egokitutako dibulgazio-materiala berrikusi eta elaboratu zain, 

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzarekin batera. 

Alkoholarekin zerikusia duten gaietan bai esku-hartzeak eta bai prebentzioari buruzko 

mezuak errazteko xedearekin, eta kontuan izanik populazioaren sektore horretan ohikoa 

izaten dela sare sozialen eta teknologia berrien erabilera, egokia litzateke, sektore horretara 

iristeko:  

 APP bat garatzea.  

 Osakidetzaren web orriaren barruan, adingabeei zuzenduta, alkoholarekin zerikusia 

duten gaiei buruzko informazio-espazio bat atontzea. 

 

- Programa hedatzeko kronograma bat egitea.  

 Lantaldeari aurkeztea. 

 Erakundeen zuzendaritzei aurkeztea. 

 Erdi-mailako arduradunei aurkeztea. 

 LMAUko erreferenteei aurkeztea. 

- Osasungintzako profesionalei prestakuntza ematea, programa aurrera eramateko. 

 Alkoholaren problematikaren garrantziari buruz sentsibilizatzea, eremu guztietan. 

 Alkoholaren baheketa egitea, arriskua baloratzea eta aholku laburra ematea 
jarduketa planteatzen den eremu guztietan: Lehen Mailako Arreta, Ospitalea 
(kontsultak), Osasun Aholkua, Osasun mentala. 

 Alkohola kontsumitzen duten adingabeengan esku hartzea - Lehen Mailako Arreta 
(Erreferenteak). 

 

- Lehentasunezko eskaintzan aldaketak egitea, programan planteatutako adinari 

dagokionez.   
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1. ERANSKINA. - FAMILIA-INGURUNEAN ESKU HARTZEA - 

KONFIDENTZIALTASUNA 

 

 

1.1. HAURREN OSASUN-PROGRAMAKO BERRIKUSPENAK EGITEAN ADINGABEAREN FAMILIARI 

EGITEKO GALDERAK 

Galdera hauen helburua guraso edo tutoreei gogoeta eginaraztea da, beren ohiko bizimoduan 

alkoholarekin duten erlazioari buruz; horrela, ideia bat emango diete profesionalei, gai horri nola 

heldu jakiteko eta haurraren osasun-berrikuspenetan jorratzeko. 

Honako galdera hauek haurraren osasun-berrikuspenetan egin behar zaizkie senideei, eta 

galderen erantzunak historian erregistratu behar dira. 

  

 Etxean edo aisialdian edari alkoholdunak kontsumitzeko ohiturarik ba al duzue? 

 Zuen seme-alaben aurrean hartzen al dituzue edari horiek? 

 Planteatu al duzue halakorik ez egitea, prebentzio-neurri modura?  

 

NOIZ? HAURRAREN OSASUN-PROGRAMAKO ZEIN BERRIKUSPENETAN? 

 

 9 hilabetekoan 

 12 hilabetekoan 

 2 urtekoan 

 4 urtekoan 

 6 urtekoan  
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1.2. ADINGABEAREN ARDURADUNEK ALARMA-ZEINUAK IDENTIFIKATZEA  

Honako zeinu hauek susmoa piztu dezakete guraso edo tutoreengan; adingabeari zerbait 

gertatzen ari zaiola nabari dute, eta alkoholaren kontsumoak zerikusia izan dezake aldaketa 

horretan. 

1. Bakarrik egon nahi du, nekatuta dabil, eta ez du bere itxura zaintzen. 
2. Gehiegizkoak dira bere etsaitasuna eta lankidetza falta. 
3. Inoiz ez da orduan iristen. 
4. Lagun berriak egin ditu, baina ez digu haiei buruz ezer esan nahi. 
5. Ez digu esan nahi nora joaten den eta norekin. 
6. Eskolan nota txarragoak ateratzen hasi da. 
7. Galdu egin du bere zaletasunekiko, kirolarekiko eta bestelako jarduerekiko interesa. 
8. Aldatu egin ditu loaldiaren eta otorduen ordutegiak. 
9. Okerrera egin du senideekin duen harremanak. 
10. Ez digu eskolari, lagunei eta beste gai garrantzitsu batzuei buruz hitz egin nahi. 
11. Arazoak ditu kontzentratzeko. Ahaztu egiten zaizkio gauzak. 
12. Etxean, dirua desagertu egiten da. 
 
 

1.3. KONFIDENTZIALTASUNA (NIAAA gidatik aterea) 

Konfidentzialtasunak, askotan, garrantzi handia du nerabeei osasun-zainketak administratzeko 

momentuan. Erakunde guztiek eta egungo lege askok sostengatzen dute profesionalek badutela 

trebetasuna, ezarritako giden barruan, alkohola kontsumitzen duten nerabeei, 

konfidentzialtasunez, osasun-zainketak administratzeko (Berlan & Bravender, 2009; Ford eta 

lank., 2004). 

Garrantzitsua da zure pazienteei asistentzia konfidentziala ematearen segurtasuna eskaintzea. 

Azterlanek erakusten dute konfidentzialtasunaren segurtasunarekin nerabeek errazago jotzen 

dutela osasun-zainketetara (Ford eta lank., 1997); alabaina, konfidentzialtasunaren bermerik ez 

dutenean, arriskuko jokabideak dituztenek askotan uko egiten diete zainketei (Lehrer eta lank., 

2007). Gainera, ikerketek adierazten dute guraso gehienak beren seme-alaba nerabeei asistentzia 

konfidentziala ematearen aldekoak direla, eta pribatutasun-politikei eta arriskuko portaerei 

buruzko hezkuntzak hobetu egiten dituela konfidentzialtasunari buruz iritzi negatiboak zituzten 

guraso gehienen iritziak (Hutchinson & Stafford, 2005). 

Atal honetan, pazienteek dauzkaten eskubideen laburpena eta gida profesionala dauzkazue, 

paziente nerabeetan alkohol-kontsumoaren baheketarako jarraibide praktikoekin, 

konfidentzialtasuna eta haren mugak errespetatuz. 

 

Pazienteen eskubideak 

Estatuko legeek paziente adingabeen eskubideak arautzen dituzte, osasun-hornitzaileek 

alkoholaren eta drogen kontsumoari buruz lortutako informazioa isilpean gordetzeko. Estatuetan, 
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legeak aldatu egiten dira; hala, adingabea definitzen dute, adingabeak duen ahalmena 

substantzien abusuaren tratamendua onartzeko, gurasoei tratamendua jakinaraztea, eta txosten 

medikuak argira ateratzea. Garrantzitsua da herrialdeko lege espezifikoak ezagutzea. Gehienetan, 

beren irizpide profesionalaren arabera jokatzeko aukera ematen diete osasun-zainketen 

hornitzaileei, konfidentzialtasunaren mugen barruan.  

 

Aholku praktikoak 

 Azaldu beti zure konfidentzialtasun-politika: Oso eraginkorra izan daiteke pazienteari eta 

haren gurasoei zure praktika profesionalean daukazun konfidentzialtasun-politika 

esplikatzea. Adibidez: 

- Pazienteari zuzentzean: «Paziente guztiei egiten dizkiedan galdera pertsonal batzuk 

egingo dizkizut, ahalik eta arreta onena emateko. Hemen hitz egiten dugun guztia 

konfidentziala izango da; zure eta nire artean geldituko da, baina muga batzuen 

barruan. Esaten badidazu norbait zu zauritzen ari dela, fisikoki edo sexualki, edo 

zeure buruari kalte egiten ari zarela, edo kalte egiteko planak egiten ari zarela, zuri 

edo beste pertsona bati, beste batzuengana jo beharko dugu laguntza eskatzera, 

zure segurtasuna edo beste pertsona batzuena zaintzeko».  

- Gurasoei zuzentzean: «Zure alabak edo semeak esaten didana konfidentziala da, 

baina, askatasun osoa daukazu zuen artean noiznahi eta edozer gairi buruz 

eztabaidatzeko. Zure alaba edo semea berehalako arriskuan badago edo 

tratamendu baten premia badu, nik egiazko informazioa emango dizut, eta 

gaztearekin izaten dudan edozein eztabaidatan aurrean izango zara». 

 

 Ezar ezazu denbora pribatu bat baheketarako: Azterketa egin aurretik baheketa tresna 

bat eskaintzen baduzu, paperezkoa edo elektronikoa, gero jakinarazi behar diezu argi eta 

garbi, pazienteari eta haren gurasoei, pribatutasuna ezinbestekoa dela galdeketari 

erantzuteko. Baheketako galderak zeuk egiten badituzu, gurasoak kontsultan ez 

daudenean egin behar duzu hori. Hasierako baheketak hurrengo ikustaldi guztietarako 

oinarria ezartzen duenez, ezar ezazu denbora pribatu bat, hasieratik argi utzirik. Horrela, 

ez duzu gero mezu bat bidali beharko esanez elkarrizketa horien edukia gurasoei azalduko 

zeniela etorkizunean. 

 

 Ezar ezazu denbora pribatu bat hitz egiteko: Garrantzitsua da ohiko eredu bat ezartzea 

nerabeentzat, ikustaldi bakoitzaren parte bat profesionalarekin soilik erabiltzeko. 

Ikustaldia biekin hasi ohi da, pazientea eta gurasoak aurrean direla; gero, profesionalak 

denbora pribatu bat izaten du pazientearekin bakarka, eta bisitaren amaieran laburpen 

bat egiten da, denen artean. Denbora pribatuan bi gauzak garatzea da arrazoizkoena: 

pazientearen gero eta autonomia handiagoa aitortzea eta hura animatzea bere osasun-

premiak asetzeko trebetasunak beregana ditzan; bietan, osasun-balioei buruzko 

komunikazio irekia sustatuz. Adingabeari eskaintzeko denbora pribatua noiz ezarri 

erabakitzean, ez ezazu soilik haren adina kontuan hartu. Probokatzeko moduan jantzita 
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dagoen edo fisikoki heldua den hamar urteko haur batek, adibidez, baliteke alkohol-

baheketa baten premia handiagoa izatea beste paziente zaharrago batek baino. 

 

 Zuk zeuk erabaki nola eta noiz hautsi konfidentzialtasuna: Edaten hasi diren baina 

oraindik kalte larririk ez duten pazienteengan esku hartzearen helburu nagusietako bat 

edateari uzteko edo kontsumoa murrizteko konpromisoa lortzea da. Nerabe handienekin, 

askotan, hobe izaten da pazienteak arrisku-portaerak ekiditeko konpromisoa hartu 

ondoren gordetzea konfidentzialtasuna –berak hala eskatu badu–. Pazienteak uko egiten 

badio konpromisoak hartzeari, edota, hartu arren, konpromisoa betetzeko asmorik ez 

duela iruditzen bazaizu, konfidentzialtasuna hausteko aukeran pentsa zenezake. Gainera, 

jarraipen-ikustaldietan ohartzen bazara pazienteak ez duela adostutako konpromisoa 

bete, edota handitu egin duela alkohol-kontsumoa, kasu horretan ere pentsa zenezake 

konfidentzialtasuna hausteko aukeran. Konfidentzialtasuna hautsi edo ez erabakitzeko 

orduan, kontuan hartu behar zenuke, adingabearen osasun-egoera ez ezik, pertsona 

heldu bat adingabearen ondoan izatea beharrezkoa den, adingabeak behar lezakeen 

laguntza emateko ardura bere gain hartuko duena. 

 

 Jarraipen-ikustaldietan, konfidentzialtasuna gorde: Konfidentzialtasuna gorde dezakezu, 

nahiz eta zure pazientearen alkohol-kontsumoak jarraipen-ikustaldien premia izan. 

Profesional askok «aitzakia» batekin dokumentatzen dute hurrengo hitzordua, hala nola 

aknearen edo txerto baten jarraipena egin beharra, edota sendagaiak edo laborategiko 

emaitzak eztabaidatu beharra. 

 

 Hitz egin ezazu bideratzeei buruz: Pazientea tratamendu konplexu bat jasotzera bideratu 

behar baduzu, berarekin mintzatu beharko zara konfidentzialtasuna hausteaz, gurasoekin 

nora bideratu eztabaidatu ahal izateko. Uste baino errazagoa izan daiteke hori, zeren eta, 

kasu gehienetan, zure pazientea norabait bideratu behar izateko adina edaten ari baldin 

bada, gurasoek ordurako jakiten dute haien semea edo alaba edaten ari dela. 

 

 Jakin ezazu zein prozedurek hautsi dezaketen konfidentzialtasuna oharkabean: 

Kontsulta baten inguruan sortzen diren prozedura guztiak hartu behar zenituzke kontuan: 

jarraipena egiteko hitzorduak gogorarazteko deiak, proba osagarriak egitera joateko 

deiak, hitzorduak bertan behera uztea… 

 

Noiz da egokia konfidentzialtasuna haustea?  

Zure sen klinikoak eta herrialdean indarrean dauden legeek emango dizute erantzuna. Gainera, 

aintzat hartu behar dituzu kontsumoarekin erlazioa duten adierazitako jokabideak eta haiei 

lotutako zauri edo lesioen arriskuak, zeinahi komorbilitateren presentzia eta garrantzia ahaztu 

gabe (hala nola depresioa, bere buruaz beste egiteko arriskua, intsulina-mendeko diabetesaren 

kontrol txarra). 

  



 

42 

 

2. ERANSKINA.- NIAAA GIDA 

 

 

GAZTEENTZAKO ALKOHOL-BAHEKETA ETA ESKU-HARTZE LABURRA 

PROFESIONALENTZAKO GIDA 

Hiru haurretatik bat DBHko 2. mailaren azken aldera hasten da edaten, eta horietatik erdiek 
mozkortu egin direla aitortzen dute. 

HASI BAINO LEHEN 
 
Erabaki baheketa-metodoa nola erabiliko duzun 
Baheketako galderak noiznahi egin daitezke, bakarrik edo atzetik beste tresna batzuk dituztela, 
elkarrizketa kliniko baten parte direla. Profesional batzuek nahiago izaten dute norberak bete 
beharreko galdeketa idatzietan erantzunak ematea edota klinikoak ikusi aurretik pazienteek bete 
behar izaten dituzten baheketa konputarizatuak egitea. Pazientearen pribatutasuna babestu 
beharko da, jakina; bai galderak aurrez aurre egiten bazaizkio eta bai beste edozein modutan 
eginda. 
 
Pentsatu baheketarako aukeretan eta jarraibide klinikoetan 

 Urteko kontrolaren parte gisa 

 Bat-bateko bisita baten parte gisa 

 Larrialdi-zentro batean 

 Honelako pazienteak ikusteak: 
- Aspaldian ikusi ez dituzunak 
- Segur aski alkohola edaten dutenak; batez ere, zigarroak erretzen dituzten 

gazteek  
- Substantzien abusuagatik arriskua handitzearekin lotutako baldintzak dituzte, 

hala nola:  
o depresioa 
o antsietatea 
o arreta-defizita eta hiperaktibitate-nahasmendua 
o portaera-arazoak 

- Alkoholarekin lotura izan dezaketen osasun-arazoak dauzkatenak; adibidez:  
o istripuak edo lesioak 
o sexu-transmisiozko infekzioak edo nahi gabeko haurdunaldiak 
o jateko edo lo egiteko ereduetan aldaketak  
o urdail eta hesteetako arazoak  
o oinaze kronikoa 

- Portaera-aldaketa funtsezkoak dauzkatenak; esate baterako:  
o kontrako jokabideen hazkundea 
o aldarte-aldaketa esanguratsuak  
o jarduerekiko interesa galtzea 
o lagunak aldatzea  
o beherakada kalifikazioetan 
o justifikazio gabeko absentzia asko eskolan 
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Egin ezazu 

edaten ez 

dutenentzako 

osoko azterketa. 

LAU URRATS BEGI-KOLPE BATEAN 

Zoaz ondorengo orrialdeetara urratsak xehekiago ikusteko. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edaten al du 

pazienteak? 

1. URRATSA: EGIN ADINARI DAGOZKION BAHEKETAKO BI GALDERA ESPEZIFIKOAK 

 Bata, lagunen alkohol-kontsumoari buruz 

 Bestea, pazientearen kontsumo-maiztasunari buruz 

 

 

2. URRATSA: PAZIENTEAREN GIDA                  

Alkohola edaten EZ duten pazienteentzat 

 Indartu ohitura osasungarriak. 

Lagunek edaten badute: 

 Aztertu zure pazienteak horri 
buruz duen iritzia. 

 Jakin zer plan dituen zure 
pazienteak alkoholetik libre 
mantentzeko. 

 Galdetu berriro hurrengo 
ikustaldian. 
 

Lagunek edaten ez badute: 

 Zoriondu ezazu, edaten ez duten 
lagunak hautatzeagatik. 

 Esanarazi eta sendotu alkoholik 
ez edateko arrazoiak. 

 Galdetu berriro hurrengo 
urtean. 

 

 

2. URRATSA: ARRISKUA BALORATU                  Alkohola edaten 

duten pazienteentzat 

 

3. URRATSA: AHOLKATU ETA ENTZUN 

 
 Eman ezazu edateari uzteko aholku labur bat. 

 

 Eman aholku labur bat, edo, arazoak egonez gero, egin 

elkarrizketa motibatzaile labur bat. 

 Hitzartu jarraipena, hilabete barru ahal bada. 

 

 Egin elkarrizketa motibatzaile labur bat. 

 Pentsa ezazu tratamendu batera bideratzeko aukeran. 

 Hitzartu jarraipena hilabete barrurako. 

 

   

 Identifikatu arrisku-maila                 ,                          , 

edo                                        adinari dagokion arrisku-

taula espezifikoa erabilita (2.1. eranskina). 

 Erabili zure pazienteaz jada badakizuna, eta, behar 

izanez gero, egin galdera gehiago. 

Txiki

 
Moderatu

Arrisku gorena 

ARRISKU TXIKIA 

ARRISKU MODERATUA 

ARRISKU GORENA 

4. URRATSA: ETENGABEKO SOSTENGUA 

  Galdetu alkohol-kontsumoaz eta horrekin lotura duen 

edozein ondorio edo arazori buruz. 

 Berrikusi pazienteak alkoholari buruz dituen helburuak 

eta zer plan dituen haiek gauzatzeko. 

 Eskaini sostengua eta adorea. 

 Egin ezazu elkarrizketa psikosozial osoa, aurreko 

ikustaldian egin ez bazenuen. 
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1. URRATSA: EGIN BAHEKETAKO BI GALDERAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           EZ                                                                BAI                                                            

                                                                                                                                                                 

 

Lagunak: Alkoholik? 

«Ba al duzu azkeneko urtebetean 

garagardoa, ardoa edo beste edari 

alkoholdunen bat hartu duen lagunik?»                                    

Lagunen EDOZEIN alkohol-kontsumok 

jarri behar gintuzke erne. 

 

Pazienteak: Alkoholik? 

«Eta zuk, edan al duzu inoiz tragoren 

bat baino gehiago garagardo, ardo 

edo beste edari alkoholdun batetik?»                 

EDOZEIN alkohol-kontsumo: 

 

LEHEN 

HEZKUNTZAko 5. 

maila (10 urte)        

     Lehendabizi, lagunen 

gaiari dagokion galdera 

egin 

DBHko 2. maila (14 

urte)          

  Lehendabizi, lagunen 

gaiari dagokion galdera 

egin 

Pazienteak: Zenbat egunetan?              

«Eta zuk, azken urtebete honetan, 

zenbat egunetan edan duzu tragoren 

bat baino gehiago garagardo, ardo 

edo beste edari alkoholdun batetik?»                       

EDOZEIN alkohol-kontsumo:  

(2.1 eranskina) 

edo 

Lagunak: Alkoholik? «Ba al duzu 

azkeneko urtebetean garagardoa, ardoa, 

edo beste edari alkoholdunen bat hartu 

duen lagunik?» 

Lagunen EDOZEIN alkohol-kontsumok 

jarri behar gintuzke erne. 

 

DBHko 2. zikloa, 

Batxilerra eta erdi-

mailako irakaskuntza 

(14-18 urte) 

Lehendabizi, pazienteari 

dagokion galdera egin 

Pazientea: Zenbat egunetan?                   

«Azken urtebete honetan, zenbat egunetan 

edan duzu tragoren bat baino gehiago 

garagardo, ardo edo beste edari 

alkoholdun batetik?»   (2.1 eranskina) 

                ,                     e edo                                       

 

Lagunak: Zenbat?                          

«Zure lagunek edaten badute, zenbat 

edari hartzen dituzte aldi batean?»                                          

Lagunek betekada (binge drinking) 

motako kontsumoa praktikatzeak 

erne jarri behar gintuzke. 

 (2.2 eranskina) 

JOAN 2. URRATSERA: 

PAZIENTEAREN GIDA                                               
JOAN 2. URRATSERA: ARRISKUAREN BALORAZIOA 

Pazienteak 

edaten du? 

Arrisku gorena 

Moderatua 
Arrisku 

gorena 

Txikia Moderatua Arrisku 

gorena 
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Egin ezazu 

edaten ez 

dutenentzako 

osoko azterketa 

- Jarraipena egin pediatriako edo 

helduen kontsultak baliaturik.  

- Bideratu Osasun Aholkura 

jarraipena egiteko. 

 

2. URRATSA: PAZIENTEAREN GIDA 

Edaten EZ duten pazienteentzat… 

 

                           EZ                                                                BAI                                                            

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           

Ez dute edaten, ez pazienteak eta ez lagunek                                                  

 Zoriondu ezazu ez edatea hautatzeagatik 

eta edaten ez duten lagunak edukitzeagatik. 

 

 

 Indartu ohitura osasungarriak, zorionduz eta adoretuz: «Erabaki zentzuduna hartu duzu alkoholik ez 

kontsumitzea aukeratzean.» 

 Esanarazi eta sendotu alkoholik ez edateko arrazoiak: «Zerk eraman zintuen alkoholik ez edateko erabakia 

hartzera?» Lagunek edaten badute, erantsi: «…bereziki, zure lagunek edatea aukeratu dutenean», edo jarraipen 

posible bat: «Arrazoi bikainak dira horiek, eta erakusten dute egiaz arduratzen zarela zeure buruaz eta zure 

etorkizunaz.» 

 Hezi: Pazientea elkarrizketarako prest dagoela ikusten baduzu, lagun diezaiokezu ulertzen, adibidez, (1) 

alkoholak eragina izan dezakeela bere burmuinaren garapenean, oraindik heltze-prozesuan daukalako; eta (2) oso 

gaztetan edateak handitu egiten duela bere bizitzan, aurrerago, alkoholarekin arazo serioak izateko arriskua. 

  

 Egin ezazu berriro baheketa hau; hurrengo 

urtean, beranduenera. 

 

 

  

 

 

 

 

Pazienteak ez du edaten, baina lagunek bai 

 Zoriondu ezazu ez edatea hautatzeagatik 

 Saia zaitez apur bat ikertzen, tonu neutroa 

erabiliz: «Zure lagunek edaten dutenean, zuk ez 

duzu edaten. Hitz egidazu apur bat horretaz.» 

Pazienteak edaten duela onartzen badu, zoaz 

Edaten duten pazienteen 2. urratsera; hala ez bada, 

jarrai beherantz. 

Lagunek 

edaten al 

dute? 

 Jakin ezazu zer plan dituen zure pazienteak 

alkoholetik libre mantentzeko bere lagunek edaten 

duten bitartean: Galde iezaiozu noizbait edateko 

presioa sentitzen badu, nola kudeatuko lukeen egoera 

hori. Esan diezaiokezu, askotan, edateko gonbidapen 

baten erantzun onena «ez, eskerrik asko» esatea dela; 

eta presionatzen badituzte, oso eraginkorra dela «ez 

dut nahi» esatea; ez daukatela beste arrazoirik eman 

beharrik. 

 Esaiozu ez sartzeko sekula auto batean, gidariak 

alkohola edan badu edo drogak hartu baditu. 

 Eman hitzordua sei hilabete barru, galderak 

berriro egiteko edo Osasun Aholkura bideratzeko, 

jarraipena egin diezaioten 
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Edaten DUTEN pazienteentzat… 

Zure pazientearen arrisku-mailaren ideia orokor bat egiteko, hasi zaitez beheko taularekin, 

populazioko datuen estimazio enpiriko bat ematen baitu. Gero, hartu kontuan lagunen alkohol-

kontsumoari buruzko ohiturez dakizuna eta beste arrisku-faktore batzuk, behar dituzun galdera 

guztiak egin, eta erabili zure irizpide klinikoa arrisku-maila ezagutzeko. 

                        Zenbat EGUNETAN edan zuen zure pazienteak iazko urtean? 

   Adina       1-5 egun        6-11 egun       12-23 egun      24-51 egun        ≥ 52 egun 

   ≤ 11 

  12-15 

    16 

    17 

  

    18 

 

Taulan, har ezazu kontuan alkohol-kontsumoaren maiztasunaren eta pazientearen adinaren 

elkargunea: Baheketako galderaren erantzuna hileko edo asteroko maiztasuna bada, bihur ezazu 

erantzun hori urtean zenbat egunetara, arrisku-maila taularen barruan ikusteko. Adibidez, 15 

urteko nerabe batek hilean gutxi gorabehera bi aldiz edaten badu (azken urtean, gutxi gorabehera 

24 aldiz), «arrisku gorenean» egongo da, jasan ditzakeen ondorio kaltegarriengatik. 

Lagunen faktorea:  

 Lehen Hezkuntzan eta DBHko lehen zikloan dauden ikasleentzat: Edaten duten lagunak 

edukitzea erne egoteko modukoa da. Edaten duten lagunen kopuruak eragina duenez 

arriskuan, jakin ezazu zenbat lagunek edaten duten, baldin eta baheketan jakin ez baduzu. 

 DBHko 2. zikloko, Batxilerreko eta erdi-mailako irakaskuntzako ikasleentzat: 

«Betekadak» (binge drink) praktikatzen dituzten lagunak dauzkatenekin, erne. Duela gutxi 

egindako azterlanek erakusten dutenez, gazteek 3 eta 5 edari artean hartzen dituzte 

hasieran, «betekada» motan edaten dutenean, adinaren eta sexuaren arabera (2.2 

eranskina).  

Har ezazu kontuan arriskuaren ebaluazioa egitean pazientearen garapen psikiko eta psikosozialaz 

jakin duzuna, bai eta beste faktore garrantzitsu batzuk ere, hala nola guraso eta familiakoen 

Arrisku gorena 

 Esku-hartzea: Elkarrizketa motibatzaile laburra + 

Arrisku txikia Arrisku 

moderatua 

deribazio posiblea 

  

Esku-hartzea: 

Aholku laburra 

Esku-hartzea: 

Aholku laburra edo elkarrizketa 

motibatzailea 
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sostengu-maila, alkohola eta tabakoa kontsumitzeko ohiturak, eskolako funtzionamendua, edo 

autoritate-irudiekiko arazoak. 

Arrisku moderatua eta gorena duten pazienteentzat: 

Galdetu zer kontsumo-eredu dituzten: «Zenbat edaten duzu normalean? Zenbat da inoiz edan 

duzun gehiena?» Pazienteak onartzen badu betekada-kontsumoak dituela (2.2 eranskina), galde 

iezaiozu: «Zenbatero edaten duzu horrenbeste?» 

Galde iezaiozu izandako arazoei edo arriskuei buruz: «Edaten duten zure adineko batzuek 

arazoak izaten dituzte eskolan; adibidez, nota txarrak ateratzen dituzte, eta eskolara faltatzen 

dira. Batzuek damutzen zaizkien gauzak egiten dituzte, gaizki sentiarazten dituztenak: besteen 

gauzak hondatu edo lapurtu, borrokan ibili, arriskuko sexu-harremanak izan, edanda gidatu, 

edanda doan gidari batekin autoan joan. Beste batzuk zauritu egiten dira, hutsune mentalak 

izaten dituzte edo zorabiatu egiten dira. Edariarekin zerikusia duen arriskuko zer beste gauza 

esperimentatu duzu, halakorik izan baduzu?» 

Galde iezaiozu beste substantziarik hartu duen («Azken urtebetean, hartu al duzu besterik 

"txispatzeko"?») eta hausnar ezazu beste tresna batzuk erabiltzea, arriskua ebaluatzen lagun 

diezazuten (AUDIT) (3. eranskina.- Ebaluaziorako tresnak). Arrisku txikiko zure paziente gehienek 

ez zuten legez kanpoko drogarik hartuko (NIAAA, 2011), baina galde iezaiezu ea inoiz kontsumitu 

duten (malgutu denboraren aldagaia). 

 

                                                             Arriskuaren balorazioa egin ondoren… 

                                                               

                                                                           JOAN 3. URRATSERA 

  

  



 

48 

3. URRATSA: AHOLKATU ETA ENTZUN 

Edaten DUTEN pazienteentzat… 

Urrats honetan, egin ezazu esku-hartze labur bat edaten duten pazienteen kasuan, 2. urratsean 
identifikatutako arrisku-mailan oinarrituta. Ikusi (1. eranskina.-Familia-inguruneko esku-hartzea 
eta konfidentzialtasuna. 1.3 atala) konfidentzialtasunaz informazio gehigarria lortzeko eta 
kontsultatu (glosarioa) aipatutako elkarrizketa motibatzaile laburra nola gauzatu ongi 
informatzeko. 
 

Arrisku txikia 

 

 

                                                                          … 

                                                                                                                                                                 

   

Arrisku txikia Arrisku moderatua Arrisku gorena 

 Emaiozu aholku labur bat: 

«Hona nire aholkua: utzi 

edateari. Oraintxe. 

Lehenbailehen. Zure burmuina 

garatzen ari da, eta alkoholak 

kalte egin diezaioke. Erabakiak 

hartzeko orduan ere kalte egin 

diezazuke alkoholak, gero 

damutuko zaizkizun gauzak 

egitera bultza zaitzakeelako. 

Min handia egingo lidake 

alkohola zure etorkizuna 

baldintzatzen ari dela 

ikusteak.» 

 Azpimarra ezazu alde ona: 

Indartu itzazu ohitura onak eta 

erabaki osasungarriak. 

 Miatu eta nabarmen ezazu 

edari betekadak egiten dituzten 

lagunen eragin potentziala. 

 Pazienteak ba al du 

alkoholarekin zerikusia 

duen arazorik?                   

– Horrela ez bada, eman 

aholku labur bat: Hasi 

zaitez Arrisku Txikiko 

pazienteentzako aholku 

laburrarekin (ezkerretara), 

eta esaiozu kezkatuta 

zaudela alkohol-

kontsumoaren 

maiztasunagatik.                                    

– Horrela bada, egin ezazu 

elkarrizketa motibatzaile 

labur bat, aldatzeko 

erabakia eta konpromisoa 

lortzeko (glosarioa) 

 Galde iezaiozu gurasoek 

badakiten: Kontsulta itzazu 

Arrisku Goreneko 

pazienteentzako 

iradokizunak (eskuinetara). 

 Hitzartu jarraipena; 

hilabete barru, ahal bada. 
 

 Zuzen ezazu elkarrizketa 

motibatzaile labur bat, 

aldatzeko erabakia eta 

konpromisoa lortzeko, bai 

norabait bideratu behar den 

kasuan eta bai bideratu 

behar ez denean (glosarioa) 

 Galde iezaiozu gurasoek 

badakiten: Baldin 

badakite, eskatu baimena 

pazienteari, aholkuak 

gurasoekin partekatzeko. 

Ez badakite, pazientearen 

adina, arrisku larriaren 

maila eta beste inguruabar 

batzuk kontuan hartuta, 

hausnar ezazu 

konfidentzialtasun-

konpromisoa haustea eta 

gurasoak jarraipenean 

inplikaraztea komeni den. 

 Hausnar ezazu kasua 

bideratzea ebaluaziorako 

edo tratamendurako 

arriskuari buruzko zure 

balorazio globalean 

oinarrituta (2.3 eranskina). 

  Hitzartu jarraipena 
hilabete barrurako. 

 
Kalte larrien zeinuak 

hautematen badituzu 

(edanda gidatzea, aldi 

bakoitzean kantitate 

handiak kontsumitzea, 

alkohola beste droga 

batzuekin erabiltzea...), 

jardun ezazu berehala, 

segurtasuna bermatzeko 

(2.5 eranskina) 

 

 

 

EDATEN DUTEN PAZIENTE GUZTIENTZAT 

 Lagun ezazu zure pazientearentzat helburu pertsonal bat eta ekintza plan 

bat eratzen (2.4 eranskina). Paziente batzuen kasuan, tratamendu 

espezializatu batera bideratzea onartzea izango da helburua. 

 Esan pazienteari ez dezala gidatu edan badu, eta ez dadila igo 

gidatzeko gauza ez den norbaiten autora. 

 Planifika ezazu elkarrizketa psikosozial oso bat hurrengo bisitarako, 

behar izanez gero. 

Esku-hartzearen ostean 

 

JOAN 4. URRATSERA 
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4. URRATSA: JARRAIPENEAN, ETENGABEKO SOSTENGUA 

Edaten zuten pazienteentzat… 

Arraroa izan daiteke pazienteak alkoholaren berariazko jarraipena egiteko itzultzea. Hala ere, 

alkoholaren arloko esku-hartzeren baten paziente izan dituzunak arrazoiren bategatik etortzen 

bazaizkizu, aukera izango duzu aldez aurreko ikustaldiaren eraginak sendotzeko. Hasteko, galdetu 

alkohola kontsumitzeko ohituraz eta kontsumo horri lotutako arazoez. Gero, berrikusi 

pazientearen helburuak eta baloratu horiek lortzeko eta atxikitzeko gauza izan den. 

 

                                     EZ                                                                BAI                                                            

                                                                                                                                                                

        

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pazientea ez da helburuak lortzeko gauza izan:                                                  

 Birbaloratu arrisku-maila (ikus edaten dutenentzako 2. 

urratsa) 

  Aitortu zaila dela aldatzea, normala dela lehenengo saiakera 

ondo ez ateratzea, eta helburua lortzea ikasketa-prozesu bat 

dela. 

 Nabarmendu alde onak:                                                                

- zoriondu zintzotasunagatik eta ahaleginagatik                                         

- indartu alde sendoak                                                                           

- sostengatu edozein aldaketa positibo 

 Lotu edatea eta hortik eratortzen diren ondorioak edo 

arazoak, motibazioa indartzeko. 

 Identifikatu eta zuzendu erronkak eta aukerak helburua 

erdiesteko. 

 Ondorengo neurriok oraindik kontrolpean ez badaude, 

hausnar ezazu:  

- Gurasoak inplikatzea 

- Pazientea bideratzea ebaluazio bat egiteko 

 Sendotu  helburuaren garrantzia, eta planifikatu eta 

birnegoziatu beharrezkoak diren urrats espezifikoak. 

 Egin, osatu edo eguneratu elkarrizketa psikosozial barne-

hartzailea. 

Gauza izan al 

da helburuak 

lortzeko eta 

haiek 

atxikitzeko? 

Pazientea helburuak lortzeko gauza izan da: 

 Indartu eta sostengatu 

gomendioetara etengabe atxikita 

irautea. 

 Azpimarratu alde ona: Zoriondu 

aurrerapenagatik eta sendotu 

indarguneak eta erabaki 

osasungarriak. 

 Aztertu etorkizunerako 

helburuak aurrekoen gainean 

eraikitzeko. 

 Egin, osatu edo eguneratu 

elkarrizketa psikosozial barne-

hartzailea. 

 Galdetu berriro; urtean behin, 

gutxienez. 
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Zenbat edaten dute nerabeek? 

Nerabeek, hazten doazen heinean, gero eta gehiagotan edaten dute, eta gero eta gehiago. Ikusiko 

duzunez, alkohol-betekada arriskutsu hori uste baino arruntagoa da zure pazienteen artean. 

Gazteentzat nazio-mailan alkohol-betekadei buruz (binge drinking) egin diren estimazioetan, 

gizonezko helduen kasuan erabiltzen den definizio berbera erabiltzen da; hau da, bost edari 

(edari-unitate) edo gehiago aldi bakoitzeko. Definizio horren arabera, edaten duten gazteen 

artean, 12-15 urte artean dituztenen ia erdiek eta 16tik 20ra artekoen hirutatik bik izan dute 

alkohol-betekadaren bat azkeneko 30 egunetan (SAMHSA, 2010). Segur aski, estimazioak labur 

geratzen dira, zeren eta betekadaren definizioak edari kantitate gutxiagokoa izan behar luke gazte 

gehienentzat, gizonezko helduekin alderatuta (ikus hurrengo galdera). 

Zer da mozkorraldia haur batengan edo nerabe batengan? 

Alkohol-kantitate bertsua kontsumitu arren, helduek baino alkohol-kontzentrazio handiagoa eduki 

dezakete odolean haur eta nerabeek. Etika dela eta ezin dugunez gazteen alkohol-kontsumoari 

buruzko azterlanik egin, estimazio matematikoez fidatu beharra daukagu. Pertsona helduengan 

alkoholaren metabolismoaz ezagutzen dena estrapolatuz, duela gutxi egindako azterlan batek 

helduen eta gazteen arteko aldeak kuantifikatu ditu gorputzaren osaketa, alkoholaren 

eliminazioa, odoleko alkohola eta gazteengan horditasuna eragiten duten mailak gai hartuta. 

Azterlan horrek ondorioztatu zuen honela definitu behar litzatekeela betekada (Donovan, 2009): 

 

Alkohol-betekada mailaren estimazioa gazteen kasuan 

Mutilak Neskak 

9-13 urte 3 edari (42 g)  

9-17 urte 

 

3 edari (42 g) 14-15 urte 4 edari (56 g) 

≥ 16 urte 5 edari (70 g) 

 

Nola estimatu dezake nire pazienteak edari-kantitatea, arriskua baloratzeko orduan? 

(NIAAA gidarentzat edari-unitatea 14 gramo alkohol puru dira. Gure artean, ordea, 10 gramoren 

baliokidea da.) 

Zaila da zehaztea kultura jakin bateko unitatean zenbat alkohol sartzen den. Izan ere, gramo-

baliokidetasuna argi dagoen arren, ez dago hain argi kultura bakoitzeko ohiko kantitatea 

zenbatekoa den, eta are zailagoa da «kale-zurrutaren» kasuan, hor kontsumitzailea bera izaten 

baita dosifikatzen duena. Beraz, egokiagoa iruditzen zaigu NIAAAk proposatutako koadroa ez 

aldatzea, nahiz eta gure ingurunean, unitateari 10 g alkohol dagozkion.  
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Zer egin behar nuke pazienteak esanez gero ez diola edateari utzi nahi? 

Modu bat baino gehiago daude ezezko erantzun bat kudeatzeko. 

Itxuraz arrisku txikia daukaten nerabeen kasuan, baimena eska diezaiekezu aholku labur bat 

emateko; onartzen badute, eman aholkua, eta galdetu zer iritzi duten gaiaz. Adibidez, esan 

zenezake: «Azken erabakia zurea izango da, baina nik aholku hau eman nahi dizut: ez edan 

alkoholik. Zu (ikasle/atleta/anaia/lagun) ona zara; ez nuke nahi alkoholak zure etorkizuna 

baldintzatzerik. Zuk zer pentsatzen duzu?» Aholkua onartzen ez dutenei, iradoki iezaiezu pentsa 

dezatela gehixeago izandako elkarrizketari buruz. 

Arrisku moderatua edo gorena duten nerabeen kasuan, elkarrizketa motibatzailea laguntza bat 

izan behar litzateke. Adibidez, esan zenezake: «Jakin dut duela gutxi zorabiatu egin zinela, gehiegi 

edateagatik, eta zure gurasoak oso kezkatuta egon zirela. Onartuko duzu gau hartan gehiegi edan 

zenuela, eta hori arriskutsua eta kezkagarria izan zela. Nola jarraitu nahi duzu?». Hausnar ezazu 

ondoren beste hitzordu bat lortzeko aukeraz, elkarrizketa motibatzaile gehigarri batek marka 

baitezake aldea. Kasu batzuetan, beharrezkoa izan liteke konfidentzialtasuna haustea eta 

pazientearen gurasoak jakinaren gainean jartzea. Beste batzuetan, Osasun mentalera bideratzea 

iradoki zenezake. 

 

Pazientearen guraso batek edo biek alkoholarekin arazoak dituztela jakinez gero, zer egin? 

Paziente gutxi batzuen gurasoek arazoak dauzkate alkoholarekin. Bada, paziente horiek arrisku 

gorenean daude. Arazoari nola heldu erabaki aurretik, gurasoen alkohol-arazoari buruzko 

balorazio bat egin beharko duzu. Iruditzen bazaizu gurasoetako bat zure aliatua izan daitekeela, 

egokia eta gomendagarria izan liteke guraso hori aditu batengana bideratzea, familiaren alkohol-

arazoak tratatzeko. 

Aldiz, bi gurasoak edale handiak badira edo alkohol-mendekotasuna badute, zure interesa, agian, 

hobeto adieraziko da generikoki. Adibidez: «Zuen seme edo alabak daukan adina kontuan hartuta, 

guztiz normala da bere alkohol-kontsumoaz arduratzea. Guraso guztiek izan behar lukete ardura 

hori. Nerabeek, adin honetan, askotan ez dute jakiten noiz dauden arrisku-egoeran. Lagunek 

edaten duten kantitateak eragin handia izaten du. Baina jende askok ez daki familiako kideek 

edaten duten kantitateak eta etxean alkohola erraz eskuratzeak eragozpenak sortzen dizkietela 

gazteei, alkoholarekin lotutako egoerak kudeatzeko. Horregatik, eskatzen dizuet kontuan izateko 

adituaren aholkua, erabilgarria izan daitekeelako zuen seme edo alabaren segurtasunerako. 

Baliabide onak ditugu eskura. Jarriko dizuet hitzordu bat? Zer iruditzen zaizue?» 



 

52 

Horrelako egoeretan, laguntza-eskaintzari uko egiten zaionean ere, garrantzitsua da bisita 

bakoitzean profesionalaren interesa adieraztea, bi alderdiak aintzat harturik: jada aipatutako 

arriskuko jokabideak eta nerabeak bilakaeraren etapa horretan duen berariazko zaurgarritasuna. 

 

Nola lagun diezaioket edateari utzi nahi ez dion edo berriro edaten hasi den paziente bati? 

Erronka handia da edateko jokabidea aldatzea; bereziki, alkoholarekiko mendekotasuna duten 

pazienteen kasuan. Mendekotasuna duten pazienteak tratamendu espezializatua jasotzera 

bideratu beharko dituzun arren, beste kontsulta batzuetarako ere ikusi beharko dituzu. Jakiten 

baduzu paziente batek erorialdia izan duela, gerta liteke delako pazienteak gaixotasun kronikoa 

garatzea eta etengabeko arreta behar izatea. Garrantzizkoena pazientearekiko konpromisoari 

eustea eta haren balizko hobekuntzen aurrean baikor izatea da. Horrez gain:  

 Pazienteak, hasieran, inora bideratzerik nahi ez badu, bila ezazu beste aukera egoki eta 

onargarri bat. 

 Baloratu eta bazter itzazu erresistentziarako edo erorialdirako balizko 

baldintzatzaileak, estres-egoerak, pertsona arteko gatazkak, insomnioa, oinaze 

kronikoa edo tentazio handiko egoerak barne direla. 

 Baztertu depresioa, antsietate-nahasmenduak edo portaera-arazoak, eta bideratu 

tratamendu espezializatura, beharrezkoa izanez gero. 

 Azpimarra ezazu edozein aurrerapen, zailtasunen eta aldaketa prozesuko etapa natural 

ugarien oharrak hartzen badituzu ere (ikusi, orobat, 4. urratsa). 

 

Familiaren egoeraren arabera, agian senitartekoak ere animatu behar zenituzke elkarri laguntzeko 

taldeetan parte har dezaten; esate baterako, Alcohólicos Anónimos taldean. Jarrai ezazu 

elkarlanean familiarekin eta edozein tratamendu-hornitzailerekin, suspertze-prozesuak irauten 

duen bitartean.  
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Alkohola edaten duten gazteekin, elkarrizketa motibatzailean helburuak eta ekintza planak 

finkatzea tranpatiagoa da pertsona helduekin baino. Elkarrizketa motibatzailearen barruan 

sartzen da pazientearen burujabetasuna sustatzea, bere ekintza-ildoa hautatuz, bai eta norabide 

onean egindako edozein aldaketa aitortu eta betetzea ere. Alkohola edaten duten 21 urtez azpiko 

pertsonek, nolanahi ere, ez daukate askatasun osoa, legez, edateari buruzko erabakia hartzeko. 

Zuk eta zure pazienteak finkatutako helburuak pazientearen segurtasunaren eta legeak, gurasoek, 

eskolak, etab. ezarritako murrizketen testuinguruan eztabaidatu beharko dira (Tevyaw and Monti, 

2004). 

Zuk egindako arriskuaren balorazioa lagungarri izango zaizu zure pazientearen edariari buruzko 

helburuak zuzendu eta lantzeko. Edaten duten gazteen helburu ideala abstinentzia da, noski. Hala 

ere, kasu askotan, kontsumoa gutxitzea eta kaltea saihesteko beste urrats batzuez mintzatzea 

helburu errealistagoak eta eskuragarriagoak dira. Mendekotasuna dutenen eta arrisku handiko 

beste paziente batzuen kasuan, helburua tratamendu espezializatura bideratzea onartzea izango 

da. 

Edaten duten baina mendekotasunik ez duten gazteentzako ekintza-planen ondorengo adibideak 

agian lagungarri izango zaizkizu zure pazientearentzat ekintza-plana prestatzeko (Levy eta lank., 

2002-tik egokitua): 

 Abstinentzia, erronka gisa: Eska iezaiozu baimena nerabeari 4-8 astetan ezer edan gabe 

egoteko kontratu bat egiteko, arazoaren larritasuna zehazteko biontzat lagungarri izan 

dadin. Eztabaida itzazu edan gabe irauteko erak. Ondoren, sendotu arrakasta eta 

proposatu norabait bideratzea balorazio sakonago bat egiteko erronkan huts egin zutenei 

edo estresagarriegia iruditu zitzaienei. 

 Murrizketa: Abstinentziari uko egiten diotenentzat, eskatu baimena negoziatzeko eta 

pazientearen historian oinarritutako edate muga batzuk hitzartzeko. Oro har, aholka 

iezaiozu ez kontsumitzeko substantziarik asteburu gauetan, murrizteko kantitatea eta 

saihesteko egoera arriskutsuak, edanda gidatzea, esate baterako. Lor ezazu pazienteen 

feedbacka zure iradokizunei buruz. Gero, jarraitu desadostasunak garatzen eta eska 

iezaiozu eransteko nahi dituen urratsak bere helburuak lortzeko, aurreko arrakasten 

gainean eraikiz. 

 Kontingentzia: Paziente desafiatzaile edo zailagoen kasuan, murrizketarik ere onartzen ez 

dutenean, ikus ezazu tratamendua prozesu bat bezala eta har ezazu aurrerapena –

kontsumoaren perspektibak eztabaidatzea, kasu– arrakasta partzial bat bezala. Sor ezazu 

arazo bat dagoela adierazten duten kontingentzien zerrenda bat, eta eskatu pazienteei 

onar dezatela zuregana etortzea, halakoren bat gertatzen bada. Saihets itzazu liskarrak, 

egizu lan haien erresistentzia biguntzeko eta anima itzazu beren alkohol-kontsumoan 

pentsa dezaten eta beren burua monitorizatu dezaten. 
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Zer esan nahi du nire pazienteari eta bere familiari buruz «ezagutzen dudan beste informazio 

bat gehitzea» arriskuaren nire balorazioan eta esku-hartzean? 

 

Zuk ezagutzen dituzu arrisku-maila handitzea eragin lezaketen familiari lotutako faktoreak: 

 Alkohol-arazoekin lotutako historia guraso edo senideetan 

 Dibortzioa edo beste trantsizio arazotsu batzuk 

 Gurasoen inplikazio urria adingabeko seme-alaben bizitzan 

 Denbora gehiegi kontrolik gabe dauden edo aspertu egiten direla dioten adingabeak 

Bestalde, zure pazientearen indarguneei, interesei eta osasun-baldintzei buruz ezagutzen 

dituzun xehetasunak lagungarri izan ditzakezu zure mezuak pertsonalizatzeko eta indartzeko. 

Adibidez: 

 Edaten duten kirolariek eta eskola-ikasleek beren errendimendua arriskuan jar 

dezakete kirolean edo ikasketetan, eta zero tolerantziako politikak dituzten 

ikastetxeetan, taldetik edo klubetik bota ditzakete edaten behin bakarrik harrapatzen 

badituzte. 

 Arazo kronikoak dituzten adingabeei –diabetesa, antsietatea edo depresioa– alkohola 

edateak zaildu egin diezaiekete beren arazoen kudeaketa. 

 

Zer dira «arrisku-zeinu bortitzak»; hau da, potentzialki hain jokabide arriskutsuak izanik 

«arrisku gorenagatik» berehalako esku-hartzea eskatzen dutenak? 

 

Arrisku-zeinu arruntena eta potentzialki hilgarriena edanda gidatzea da. Edaten eta gidatzen 

duen paziente batek jokabide hori uzteko konpromisoa hartzen ez badu, justifikatuta dago 

berehalako esku-hartzea. Hor sartu daiteke pazientearen gurasoei egoeraren berri ematea –

gomendatuz gorde ditzatela autoaren giltzak eta gidatzeko baimena– eta pazientea 

tratamendu batera bideratzea. 

Edanda gidatzeaz gainera, «arrisku gorenagatik» berehalako esku-hartzea eta bideratze posible 

bat eskatzen duten beste arrisku zeinu bortitz batzuk honako hauek dira: 

 Kontsumo-bolumen handia, potentzialki hilgarria 

 Alkohola beste droga batzuekin konbinatzea, lasaigarriak bereziki 

 Substantzien kontsumoarekin edo lesioekin lotura duten ospitalerako bisitak; 

alkohol-intoxikazioak 

 Planifikatu edo babestu gabeko sexu aktibitatea, alkoholaren kontsumoarekin lotura 

duena 

 Alkohol-adikzioaren zeinuak; egunero edo ia egunero edatea; oroimenean hutsuneak 

izatea 

 Bena barneko drogak erabiltzea  



 

55 

 

Eranskin hau ez dagokio NIAAA gidari baina lagungarri izan daiteke LAn esku hartzeko. 

 

Zeintzuk dira edari alkoholdunen kontsumoa eragin dezaketen faktoreak?  

 

 Gehiegikerian oinarritutako gurasoekiko erlazioa, mugarik gabekoa. 

 Alkoholaren kontsumoa bultzatzen duten edo berorren ondorio pertsonalak eta/edo 

sozialak goraipatzen dituzten komunikabideen eragina (Internet, batez ere). 

 Gizartearen presioa, kidekoen eragina eta bultzada edateko. 

 Gizartean onartuak izateko gogoa eta heldutasun nahia. 

 Bakardadea etxean, gurasoen presentziarik ez dagoelako, laneko obligazioengatik edo 

haien bizitza pertsonala dela eta. 

 Depresioa, hiperaktibitatea, herabetasuna, gatazkak autoritate-irudiekin, traumak, 

familiako edo harremanetarako arazoak, oldarkortasuna, autokontrol falta, antsietatea. 

 Heldutasun falta burmuineko egituretan. 

 Alkoholikoak familian, gurasoak edo aiton-amonak nagusiki. 

 Portaera obsesibo-konpultsiboak: heziketa fasean dauden haurrek oldarkortasun eta 

autokontrol faltako jokabideak ikusiko dituzte etxean. 

 Alkohol-kontsumoari lotutako aurkako eta arriskuko giroak (tabernak, festak). 

 Alkohola eta mendekotasuna sor dezaketen beste substantzia batzuen kontsumoa 

bultzatzea eta/edo onartzea familia barruan. 

 Seme-alaben portaeraren jarraipen falta. 

LOTURA DUTEN BESTE GAI BATZUK 

LGS 

 Erreflexuak gutxitzea eta zentzumenak alteratzea. 

 Asaldura, lotsa eta kontrola galtzea.  

 Eragina du adimen edo zentzuan, mugimenduen eta hizkeraren koordinazioan, etab. 

 Eragina du oroimenean ere. 

 Kontsumo handiegiak alkohol-intoxikazio bat ekar dezake (koma egoera edota heriotza). 

 Alkoholak adikzioa sortzen du eta 18 urte baino lehenago kontsumitzen hasiz gero, 5 aldiz 

handiagoa da mendekotasuna sorrarazteko probabilitatea. 

 Hainbat gaixotasun garatzeko arrisku handiagoa dute: gibeleko zirrosia, pankreatitisa, 

odoljario-infartoak eta zenbait minbizi mota. 
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 Arrisku handiagoa dute, orobat, hiesaren birusarekin edota sexu-transmisioko 

gaixotasunekin kutsatzeko, nahi gabeko haurdunaldiak izateko, eta inpotentzia eta 

erekzio-disfuntzioak nozitzeko. 

 Depresio larria izateko 4 aldiz aukera handiagoa dute alkohol-arazorik ez dutenekin 

alderatzen baditugu. 

 Joera handiagoa dute beren buruaz beste egiteko eta zirkulazio-istripuak izateko. 

 Nerbio-sistema zentrala beheititzen duenez, mantsotu egiten ditu ezagutza funtzioak 

(hautematea eta zentzua), motoreak (oreka eta erreflexuak), eta emozionalak (zuhurtzia 

eta heldutasuna). 

 Alkoholak eragina du heste mehean elikagaiak xurgatzeko orduan eta hori kaltegarria 

gertatzen da nerabeek bizi duten hazkunde eta garapen aldian. 

 Alkoholak biderkatu egiten du gazteen ahultasuna adikzioa sor dezaketen beste 

substantzia batzuk kontsumitzerakoan. 

 Korrelazio garrantzitsua dago alkohol-kontsumoaren eta indarkeriaren artean; 

agresibitatea handitzen du. 

 Laukoiztu egiten du nortasun-nahasmenduak nozitzeko aukera eta bikoiztu egiten du 24 

urte bete baino lehen alkoholikoa izateko arriskua. 
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Alkohol-kontsumoa kalkulatzeko orduan irizpideak bateratzeko xedez, Osasunaren Mundu 

Erakundeak (OME) Edari Unitate Estandarra (EUE) ezarri zuen neurketa horiek egiteko. Hala, EUE 

bakoitzak 8tik 13ra gramo alkohol puru hartzen ditu barnean. EUE baten bitartez hartutako 

alkohol puruaren kantitatea neur daiteke, ez edandako edariarena. Gibel sano batek EUE bat 

inguru metabolizatu dezake ordubetean edo ordu eta erdian. 

Edari alkoholdunen kontsumoari dagokionez, ondorengo muga hauek ez gainditzeko aholkatzen 

du OMEk: 

 

Nola kalkulatu 

Edari batek zenbat EUE dituen, edariaren alkohol-graduazioak eta berorren kantitateak zehazten 

du. Badaude formulak edari batek zenbat gramo alkohol dituen kalkulatzeko; baita alkoholemia-

mailak neurtzeko ere gizonentzat eta emakumeentzat. 

Edari batek zenbat gramo alkohol puru duen kalkulatzeko formula. 

Edari alkoholdun baten alkohol-edukia gramotan kalkulatzeko nahikoa da edariaren graduak bider 

alkoholaren dentsitatea (0,8) eragiketa egitea. 

 

Adibidez, pertsona batek 13 graduko ardotik 100 cc kontsumitzen baditu, hartu duen alkohol-

absolutu kantitatea hauxe da: 

 

Alkoholemia-maila kalkulatzeko formula gizonezkoetan: 

 

Alkoholemia-maila kalkulatzeko formula emakumezkoetan: 
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1 EUE 2 EUE 

200 ml garagardo (kaña edo bosten bat) 1 kopa koñak (50 ml) 

100 ml ardo (edontzi txiki bat) 1 konbinatu (50 ml) 

50 ml ardo oparo (jerez) 1 bermut (100 ml) 

50 ml cava (kopa 1) 1 whiski (50 ml) 

25 ml likore (kafe pattardun bat)  

Edari mota Bolumena Unitate kopurua 

Ardoa 1 edontzi (100 cm
3
) 1 

1 litro 10 

Garagardoa 1 kaña (200 cm
3
) 1 

1 litro 5 

Kopak 1 kopa (50 ml) 2 

1 kafe pattardun (25 ml) 1 

1 konbinatu (50 ml) 2 

1 litro 40 

Jereza, cava, bermuta 1 kopa (50 ml) 1 

1 bermut (100 ml) 2 

1 litro 20 
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Gazteen arteko alkohol-abusua bahetzeko 
aukerak eta jarraibideak 

Zer da edaria?                           Eta betekada? Esku-hartze laburra eta bideratze-baliabideak Gazteei osasun-zaintza konfidentzialki 

emateari buruzko galderak 
SAKELAKO GIDA BAT 

 Urteko kontrolaren parte gisa 

 Bat-bateko bisita baten parte gisa 

 Larrialdi-zentro batean 

 Honelako pazienteak ikustean: 

- aspaldian ikusi ez dituzunak 

            - segur aski edan egiten dutenak; batez ere,  

              zigarroak erretzen dituzten gazteak  

- substantziez abusatzearekin lotutako egoeretan 

daudenak,  

  hala nola:  

o depresioa 

o  antsietatea 

o  arreta-defizita eta hiperaktibitate-nahasmendua 

o  portaera-arazoak 

            - alkoholarekin lotuta egon daitezkeen osasun-

arazoak dauzkatenak,  

               hala nola:  

o istripuak edo lesioak 

o  sexu-transmisiozko infekzioak edo nahi gabeko 

haurdunaldiak 

o  jateko edo lo egiteko ereduetan aldaketak  

o urdail eta hesteetako arazoak  

o oinaze kronikoa 

- jokabide-aldaketa nabarmenak dauzkatenak; 

  esate baterako:  

o kontrako jokabideak areagotzea 

o aldarte-aldaketa esanguratsuak  

o jarduerekiko interesa galtzea 

o lagunak aldatzea  

o beherakada kalifikazioetan 

o justifikazio gabeko absentzia asko eskolan 
 

Hiru umetatik bat zortzigarren mailaren bukaeran hasten 

da edaten.   Horietatik erdiek mozkortu egin direla aitortzen 

dute. 

-------------------------------------------------------------------- 

Posizio pribilegiatuan zaude zure pazienteei alkoholarekin 

lotutako kalteak saihesten laguntzeko.  

 

AEBetan, «edari-unitate estandarra» 14 gramo alkohol puru daukan 

edozein edari da. Ondorengo koadroko edariak neurri ezberdinekoak 

diren arren, guztiek alkohol kopuru bertsua daukate eta alkohol-

unitate estandartzat hartzen dira. 

 

Behean, hainbat neurritako ontzien gutxi gorabeherako edari-unitate 

estandar kopurua agertzen da: 

Garagardo 

arrunta 

Malta-likorea Mahaiko 

ardoa 

80-proof 

spirit edo 

«likore 

fuertea» 

12 fl oz = 1 12 fl oz = 1,5 5-fl oz, 

edalontzia = 1 

1 txupitoa  = 1 

16 fl oz = 

1,3 

16 fl oz = 2 25 fl oz = 5                     

(750 ml-ko 

botila) 

750 ml  = 17 

40 fl oz = 

3,3 
40 fl oz = 4,5  1,75 L  = 39 

Zein edari alkoholdun edaten dituzte adingabeek gaur egun? 

Denetarik edaten dute; eskualdearen eta modaren arabera aldatzen da 

edaten dutena. Eremu askotan, likore fuerteek gero eta arrakasta 

handiagoa daukate gazteen artean –batzuetan, ohiko garagardoaren eta 

«edari alkoholdun aromatikoen» lekua hartzen ari dira–; ardoa, berriz, 

ez dute hain gustuko. Alkohola kafeinarekin nahastuta ere edaten dute 

gazteek, bai aurretik nahastutako edariak hartuta, bai edari 

energetikoei likorea erantsita. Nahasketa arriskutsu horrekin, edaleek 

alkohola hutsik edan balute baino mozkortze-sentsazio txikiagoa izan 

dezakete, baina beren ahalmenak berdin murrizten dira eta beren 

burua arriskuan jartzeko probabilitate handiagoa daukate.  

Zer da gehiegizko kontsumoa, haur baten edo nerabe baten 

kasuan? 

Mutilak Neskak 

9-13 urte 3 edari  

9-17 

urte 

 

3 edari 14-15 urte 4 edari 

≥ 16 urte 5 edari 

Estimatzaile horien inguruko xehetasun gehiago izateko, ikus gida 

osoa.  

Elkarrizketa motibatzailearen oinarrizko lau printzipio: 

 Enpatia adierazi: goxoki mintzatu eta ez epaitu; 

aktiboki entzun eta esandakoa islatu. 

 Kontraesanak azpimarratu: pazientearen edateko 

hautuaren eta bere helburu, balio edo sinesmenen 

artekoak. 

 Erresistentzia apaldu: pazientearen ikuspuntuak 

onartu, eztabaida saihestu, eta autonomia indartu. 

 Autoeraginkortasuna babestu: konfiantza adierazi, eta 

pazientearen indarguneak eta aurreko arrakastak aipatu. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus gida osoa, edo 

bisitatu webgune hauek: 

 www.motivationalinterview.org  

  www.motivationalinterview.net 

Tratamendu espezializatua jasotzeko tokiko aukerak aurkitzeko: 

 Zure jarduerara atxikitako osasun mentaleko 

profesionalei gomendioak eskatu.   

 Osasun mentaleko zerbitzuen tokiko direktorioak bilatu. 

 Tokiko ospitaleekin edo osasun mentaleko zerbitzu-

erakundeekin harremanetan jarri. 

 Substantzien Abusua Tratatzeko Lokalizatzailea 

kontaktatu (nerabeetan espezializatutako zentroak bilatu) 

1-800-662-HELP-era joz, edo bisitatu webgune hau: 

www.findtreatment.samhsa.gov. 

 Iradokizun gehiago nahi izanez gero, ikus gida osoa 

 

 

Behean, zure tokiko baliabideak zerrendatu. 

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------------

----------------------------------------- 

Medikuntza-erakunde nagusi guztiek eta gaur egungo lege 

askok defendatzen dutenez, klinikoek alkohola kontsumitzen 

duten nerabeei osasun-zaintza konfidentzialki emateko 

ahalmena daukate, finkatutako mugen barruan. Informazio 

gehiago izateko, ikus gida osoa. 

Espezialitateari eta egoerari buruzko xehetasun espezifikoak 

nahi izanez gero: 

 Ikus erakunde profesionalen konfidentzialtasun-

politikari buruzko adierazpenak: 

- Amerikako Pediatria Akademia 

- Amerikako Familia Medikuen Akademia 

- Nerabeen Osasun eta Medikuntzarako Elkartea  

  Nerabeak 

- Amerikako Medikuntza Elkartea 

 Zure estatuko legeei buruzko informazioa lortzeko, 

jar zaitez zure estatuko medikuntza-erakundearekin 

harremanetan. 

 Erakunde profesionalen baimen-legeei buruzko 

politiken inguruko monografiak eskuratzeko, bisitatu 

Nerabeen Osasunerako eta Orientazio Juridikorako 

Zentroa: www.cahl.org. 

Sakelako gida hau Alkohol Abusuaren eta Alkoholismoaren 

Institutu Nazionalak egin du, Amerikako Pediatria 

Akademiarekin elkarlanean. 

 

 

 

NIAAA 

 

                             

American 

Academy  

of Pediatrics 

 
   DEDICATED TO THE 

HEALTH OF ALL CHILDREN 

NATIONAL INSTITUTE ON 
 

ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM 

 

 

www.niaaa.nih.gov/YounthGuide 

edo deitu 301-443-3860 telefonora 

GAZTEENTZAKO 
ALKOHOL-BAHEKETA ETA ESKU-

HARTZE LABURRA 

 

2011ko argitalpena 

Sakelako gida hau NIAAA gida, gazteentzako 

alkohol-baheketa eta esku-hartze laburra: 

medikuentzako gida liburuaren laburpentxo 

bat da. Amerikako Pediatria Akademiarekin 

elkarlanean egina dago. 

Gaztelaniazko itzulpena Jon Basarrate González de 

Audikanak egin du (2015). 

 
NIAAA 

NATIONAL INSTITUTE ON 

 
ALCOHOL ABUSE AND ALCOHOLISM 

 

 

http://www.motivationalinterview.org/
http://www.motivationalinterview.net/
http://www.findtreatment.samhsa.gov/
http://www.niaaa.nih.gov/YounthGuide
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pulseos.com/blog/body/blood-pressure/effects-alcohol-blood-pressure/&ei=l9xDVabPDpSxacCTgKAB&bvm=bv.92291466,d.ZGU&a
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.123rf.com/clipart-vectorizado/multitud_de_gente.html&ei=ujBWVZmFM4zjU7OGgcAM&psig=AFQjCNHpjuwIE
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Paziente GUZTIENTZAT Edaten EZ duten pazienteentzat…                                                                                     EDATEN DUTEN pazienteentzat… 

1. URRATSA: Baheketako bi galderak egin 
2. URRATSA: Pazientearen Gida 2. URRATSA: Arriskua baloratu 3. URRATSA: Aholkatu eta entzun                 4. URRATSA: Jarraipenean, etengabe lagundu 

Oinarrizko mailako edo erdi-mailako pazienteen kasuan, lagunei buruzko 

galderekin hasi. 11 eta 14 urte bitarteko pazienteentzat hezkuntza-mailarekin 

lotutako galderak aukeratu, ez adinarekin lotutakoak. 

Oinarrizko maila (9-11 urte) 

 
 

Lagunak: Alkoholik?          

«Ba al duzu azken urtean 

garagardoa, ardoa edo beste 

edari alkoholdunen bat 

hartzen zuen lagunik?» 
                                    

Lagunen EDOZEIN 

alkohol-kontsumok erne 

jarri behar gintuzke. 

 

 

Pazientea: Alkoholik?                         

«Eta zuk, hartu al duzu 

inoiz alkohola duen edariren 

baten trago mordoxkarik?»                         

Alkohol-kontsumoa 

EDOZEIN izanda ere: 

 

Lagunak: Zenbat?          

«Zure lagunek, edaten 

dutenean, zenbat edari 

hartzen dituzte aldi 

bakoitzean?» 

                                    

Lagunek betekada 

egin arte 

kontsumitzeak erne 

jarri behar gintuzke. 

 
(Ikus atzealdean zein 

kopuru den edari edo 

trago bat, eta zein 

betekada bat) 

 

 

Erdi-maila (11-14 urte) 

 

Pazienteak: Zenbat egunetan?          

     «Eta zuk, azken urtean, zenbat 

egunetan hartu duzu alkohola duen 

edari baten trago mordoxkarik?»                

        Alkohol-kontsumoa 

EDOZEIN izanda ere:  

                       E      edo 

 (adinaren eta maiztasunaren arabera) 

 

 

Pazienteak: Zenbat egunetan?        

«Eta zuk, azken urtean, zenbat 

egunetan hartu duzu alkohola duen 

edari baten trago mordoxkarik?»  

 

edo 

    

(adinaren eta maiztasunaren arabera) 

 

   EZ                                            BAI                                                                                            

    

                                                                                     

Pazienteak ez du 

edaten, eta lagunek 

ere ez 
 

- Zoriondu pazientea, ez 

edateagatik eta edaten ez 

duten lagunak 

aukeratzeagatik.  

 

Pazienteak ez du edaten, 

baina lagunek bai       

 

- Zoriondu pazientea, ez 

edateagatik. 

- Saiatu apur bat ikertzen, tonu 

neutrala erabiliz: «Zure lagunek 

edaten dutenean, zuk ez duzu 

edaten. Hitz egidazu apur bat 

horretaz.» Pazienteak edaten duela 

onartzen badu, zoaz edaten duten 

pazienteen 2. urratsera; bestela, 

jarraitu behean.                                  

- Indartu ohitura osasungarriak, zorionduz eta adoretuz. 

- Aipatu eta sendotu alkoholik ez edatearen aldeko arrazoiak. 

- Hezi, pazientea prest baldin badago alkohola edateak garunaren 

garapenari eragiten dizkion kalteak eta alkohol-mendekotasunaren 

arriskuak entzuteko. 

 

- Egin berriro baheketa 

hau bera; beranduenez, 

datorren urtean. 

 

- Ikertu zer plan dituen zure 

pazienteak alkoholik edan gabe 

egoteko bere lagunek edaten 

duten bitartean. 

- Garbi esan sekula ez duela 

auto batean sartu behar, 

gidariak alkohola edan badu 

edo drogak hartu baditu. 

- Galdetu berriro hurrengo 

bisitan. 

 

 

Edaten ez duten pazienteei zuzendutako BAHEKETA 

OSOA EGIN 

 

   Zure pazienteak zenbat EGUNETAN edan zuen iaz? 

 Adina    1-5 egun      6-11 egun         12-23 egun     24-51 egun      ≥ 52 

egun 

≤ 11 

 

Arrisku gorena 

12-

15 

 Esku-hartzea: Elkarrizketa motibatzaile 

laburra + 

 16 

 

Arrisk

u txikia 

Arrisku 

moderatua 

deribazio posiblea 

 17 
 

  

 18 

 

Esku-hartzea: 

Aholku laburra 

Esku-hartzea: 

Aholku laburra 

edo elkarrizketa 

motibatzailea 

 

Arrisku-mailak, adinaren eta iazko maiztasunaren arabera 

kalkulatuta 

Lagunen faktorea:  

 Oinarrizko mailako edo erdi-mailako ikasleen 

kasuan: Edaten duten lagunak izateak erne jarri behar 

gintuzke. 

 Goi-mailako ikasleen kasuan: Betekada egin arte 

edaten duten lagunak izateak erne jarri behar gintuzke. 

Azken ikerketek erakusten dutenez, 3-5 edari hartzean 

hasten da betekada gazteen kasuan, adinaren eta 

generoaren arabera (Ikus, atzealdean, «Zer da edaria? 

Eta betekada?»). 

Erantsi dagoeneko badakizuna pazientearen garapen fisiko 

eta psikosozialari buruz arriskuaren balorazioa egitean, eta 

garrantzizko beste faktore batzuk ere kontuan hartu: familiaren 

babes-maila, gurasoek eta anai-arrebek edateko eta/edo 

erretzeko ohiturarik baduten, eskolan nola dabilen, figura 

agintariekin arazorik baduen... 

Arrisku moderatua edo gorena duten pazienteen kasuan: 

 Galdetu zein kontsumo-eredu dituzten: «Zenbat 

edaten duzu normalean? Gehien edan zenuen aldian, 

zenbat edan zenuen?»  Pazienteak betekada egin arte 

kontsumitzen duela onartzen badu, galdetu: «Zenbatero 

edaten duzu horrenbeste?» 

 Galdetu zein arazo edo arrisku izan dituen horrekin 

lotuta: Adibidez: nota txarrak ateratzea, eskoletara ez 

joatea, edanda gidatzea, edan duen batek gidatutako 

autoan joatea, planifikatu gabeko sexu-harremanak 

babesik gabe izatea, borroketan ibiltzea, lesioak izatea, 

memoria-hutsuneak izatea, konortea galtzea... 

 Galdetu pazienteari «kolokatzeko» bestelako 

substantziarik hartu duen azken urtean eta aztertu 

arriskua ebaluatu ahal izateko bestelako tresnaren bat 

erabiltzea komeni zaizun.  

 

Arrisku txikia: 

 Edateari uzteko aholku labur bat eman.  

 Alde onak azpimarratu: Indartu ohitura onak 

eta erabaki osasungarriak. 

 Aztertu eta azpimarratu edaten duten lagunak 

izateak duen eragina. 

 

 

Arrisku moderatua: 

 Alkoholarekin zerikusia duen arazorik ba al 

du pazienteak?                                                                        

– Ezezkoan, aholku labur bat eman. 

– Baiezkoan, elkarrizketa motibatzaile labur bat 

izan berarekin. 

 Galdetu gurasoek badakiten (ikus arrisku 

gorena duten pazienteentzako iradokizunak, 

behean). 
 Hitzartu jarraipen-bisita; hilabete barrurako, 

ahal bada. 

 

 

Arrisku gorena: 

 Zuzendu elkarrizketa motibatzaile labur bat. 

 Galdetu gurasoek badakiten…                                   

– Ezezkoan, pentsatu konfidentzialtasuna 

apurtzea eta gurasoak jarraipenean sartzea 

komeni den                                                      – 

Baiezkoan, eskatu pazienteari bere gurasoekin 

hitz egiteko baimena. 

 Pentsatu pazientea bideratzea komeni den, 

ebaluatzeko edo tratamendua jasotzeko. 

 Kalte larrien zantzuak hautematen badituzu 

(edanda gidatu badu, aldi bakoitzean gehiegi 

edaten badu, alkohola beste droga batzuekin 

nahastuta hartzen badu...), berehala esku hartu, 

segurtasuna bermatzeko. 

 

        EDATEN DUTEN PAZIENTE GUZTIENTZAT 

 Lagundu zure pazienteari helburu pertsonal bat eta 

ekintza-plan bat zehazten. Paziente batzuen kasuan, 

tratamendu espezializatua jasotzeari baiezkoa ematea 

izango da helburua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Esan pazienteari alkohola edanez gero ez 

gidatzeko, eta ez igotzeko edanda doan gidari 

baten autoan. 

 Planifikatu elkarrizketa psikosozial oso bat 

hurrengo bisitarako, beharrezkoa bada.                                            

 

 Hitzartu jarraipen-bisita, hilabete barrurako.                                                                                                                                                             

 

 

Baliteke pazientea ez 

itzultzea alkoholaren 

inguruko jarraipen 

espezifikoa egitera, baina 

agian bai beste arrazoi 

batzuengatik. Kasu 

horretan, galdetu 

alkoholaren kontsumoaz 

eta horrekin lotutako 

arazoez. Berrikusi 

pazientearen helburuak eta 

baloratu helburu horiek 

lortzeko eta haietara 

atxikitzeko gauza izan den. 

 

 

 

 

 

 

    Ez, pazientea ez da 

helburuak lortzeko/horietara atxikitzeko gai izan:     

 Berriro baloratu arrisku-maila (ikus 

edaleentzako 2. urratsa). 

  Aitortu zaila dela aldatzea, normala dela 

lehenengo saiakera ondo ez ateratzea, eta 

ikasketa-prozesu bat dela helburua lortzea. 

 Nabarmendu alde ona, honela:                                                                

- zoriondu zintzotasunagatik eta egiten ari den 

ahaleginagatik                                         - 

sendotu indarguneak                                                                           

- azpimarratu edozein aldaketa positibo 

 Edateak arazoak sortzen dituela ikusarazi, 

aldaketaren aldeko motibazioa indartzeko. 

 Identifikatu eta zuzendu erronkak eta 

aukerak, helburua erdiesteko. 

 Ondorengo neurriak oraindik kontrolpean ez 

badaude, aztertu komeni den:                                                                                     

- gurasoak inplikatzea         

  - pazientea bideratzea, ebaluazioa egin 

diezaioten 

 Sendotu helburuaren garrantzia, eta planifikatu 

eta berriz negoziatu beharrezkoak diren urrats 

espezifikoak. 

 Egin, osatu edo eguneratu elkarrizketa 

psikosozial konprentsiboa. 

 
    Bai, pazientea helburuak lortzeko/horietara 

atxikitzeko gai izan da:     

 Indartu eta lagundu gomendioetara 

etengabe atxikitzea. 

 Azpimarratu alde ona: Zoriondu 

aurrerapenagatik, eta sendotu indarguneak eta 

erabaki osasungarriak. 

 Aztertu etorkizunerako helburuak, 

aurrekoen gainean eraikitzeko. 

 Egin, osatu edo eguneratu elkarrizketa 

psikosozial konprentsiboa. 

 Berriz galdetu, gutxienez urtean behin 

Lagunek 

edaten al 

dute? 

Arrisku gorena 

Helburuak 

lortzeko eta 

haietara 

atxikitzeko 
gauza izan 

da? 

 

Arrisku 

moderatua 
Arriksu  

gorena 

 

Lagunak: 

Alkoholik?           

«Ba al duzu azken 

urtean garagardoa, 

ardoa edo beste edari 
alkoholdunen bat 

hartzen zuen 

lagunik?» 

Lagunen 

EDOZEIN 

alkohol-

kontsumok erne 

jarri behar 

gintuzke. 

Goi-maila (14 – 18 urte) 

Moderatua Txikia 

Arrisku gorena 
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3. ERANSKINA.- EBALUAZIORAKO TRESNAK  

AUDIT testa 
GEZURREZKOA 

 Emakumezkoa 
Gizonezkoa 

AUDIT C testa 
1. Zenbateko maiztasunarekin hartzen duzu alkoholdun edariren bat? 

○ Inoiz ez 
○ Astean 2 edo 3 bider 

○ Hilean behin edo gutxiagotan 
○ Astean 4 bider edo gehiagotan 

○ Hilean 2 edo 4 bider 

2. Egunean zenbat edari alkoholdun hartzen duzu? 

○ 1 edo 2 
○ 7 edo 9 

○ 3 edo 4 
○ 10 edo gehiago 

○ 5 edo 6 

3. Zenbateko maiztasunarekin hartzen duzu 6 edari alkoholdun edo gehiago egun berean? 

○ Inoiz ez 
○ Astero 

○ Hilean behin baino gutxiagotan 
○ Egunero edo ia egunero 

○ Hilero 

4. Azken urtean zenbat aldiz egon zara edateari utzi ezinik behin hasita? 

○ Inoiz ez 
○ Astero 

○ Hilean behin baino gutxiagotan 
○ Egunero edo ia egunero 

○ Hilero 

6. Azken urtean zenbat aldiz ez zara gai izan zugandik espero zena egiteko edan izateagatik? 

○ Inoiz ez ○ Hilean behin baino gutxiagotan ○ Hilero 

8. Azken urtean zenbat aldiz ez zara gauza izan aurreko gauean gertatutakoaz oroitzeko edanda egon 
izateagatik? 

○ Inoiz ez 
○ Astero 

○ Hilean behin baino gutxiagotan 
○ Egunero edo ia egunero 

○ Hilero 

9. Zu edo beste inor zauritu al zarete zuk edatearen ondorioz? 

○ Ez  ○ Bai, baina azken urte honetan ez ○ Bai, azken urtean 

10. Esan al dizu senide, lagun, mediku edo osasun-langileren batek arduratuta zegoela edaten duzun 
alkohol kopuruagatik edo edateari uzteko gomendatu al dizu inoiz? 

○ Ez ○ Bai, baina azken urte honetan ez ○ Bai, azken urtean 

 AUDIT C testa: 0 
AUDIT testa:    0 
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JARRAIBIDEAK 
 

1. Bete osorik 
Behar izanez gero, erabili: 
X = erantzun gabeko galdera 
N = galdera ez aplikagarria 
Erabili karaktere bakarra eremuko 

2.Zirkulu batez inguratutako galderak 
segimendu-azterketarako dira. Izartxoa duten 
galderak metagarriak dira eta birformulatu egin 
beharko lirateke segimenduan erabiltzeko. 
3. Atal bakoitzaren amaieran iruzkinak egiteko 
tartea dago. 
 
LARRITASUN-ESKALAK 
Larritasun-eskalak arlo bakoitzeko tratamendu-
beharren estimazioa neurtzeko erabiltzen dira. 
Eskala-tartea 0 eta 9 artekoa da (0= ez du 
tratamendurik behar; 9= bizitza arriskuan 
dagoenean eman beharreko tratamendua). 
Eskala bakoitza arloen arazoaren sintomen, 
egungo egoeraren eta tratamendu beharren 
araberakoa da. Larritasuna hobeto zehazteko, 
jo eskuliburura. 
 
PAZIENTEAREN AUTOEBALUAZIOKO ESKALA 
 

0. Ez dago 
1. Txikia 
2. Moderatua 
3. Handia 
4. Muturrekoa 
 
 

 
A. Identifikazio-zk.: □□□□□□□□ 

 
B. TRATAMENDU MOTA □ 

1. Desintoxikazio anbulatorioa 
2. Desintoxikazioa egoitzan 
3. Ordezko tratamendu anbulatorioa 
4. Drogarik gabeko tratamendu 
anbulatorioa 
5. Drogarik gabeko tratamendua 
egoitzan 
6. Eguneko zentroa 
7. Ospitale psikiatrikoa/psikiatria-
zerbitzua 
8. Bestelako ospitalea/zerbitzua 
9. Bestelakoa: 
0. Tratamendurik ez 
 

C. ONARPEN-DATA: □□□□□□ 

 
D. ELKARRIZKETAREN DATA: □□□□□□ 

 
ͣ Hasiera-ordua:  □□ □□ 

 
ͣ F. Amaiera-ordua: □□ □□ 

 
G. MOTA: □ 

1. Ospitaleratzea 
2. Segimendua  

 
H. HARREMANAREN KODEA: □ 

1. Pertsonala 
2. Telefono bidezkoa  

 
I. SEXUA: □ 

1. Gizona 
2. Emakumea  

 
J. ELKARRIZKETATZAILEAREN KODEA: □□□ 

 
K. BEREZIA:: □ 

1. Pazienteak elkarrizketa amaitu du 
2. Pazienteak uko egin dio 
3. Pazientea ez da erantzuteko gai 
 

ͣ Hautazko eremuak. 
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Pazientearen egoera mentala aztertzeko berariaz prestatutako galdeketa. Aztertzaileak, nahi 
izanez gero, eskalaren bat erabil dezake, interesatzen zaion eremua espezifikotasun handiagoz 
neurtzeko. 
 

 
A.1. Gizarte-harremanen alterazioa 
 0.- ez dago halakorik 
 1.- arina 
 2.- moderatua 
 3.- larria 
 4.- oso larria 
 

 
A.2. Motrizitatearen alterazioa 
 0.- ez dago halakorik 
 1.- arina 
 2.- moderatua 
 3.- larria 
 4.- oso larria 
 

 
A.3. Pentsamenduaren alterazioa 

A.3.1. Hariarena 
0.- ez dago halakorik 
1.- arina 
2.- moderatua 
3.- larria 
4.- oso larria 

  
A.3.2. Edukiarena 

0.- ez dago halakorik 
1.- arina 
2.- moderatua 
3.- larria 
4.- oso larria 

 

 
A.4. Afektibitatearen alterazioak  
 0.- ez dago halakorik 
 1.- arina 
 2.- moderatua 
 3.- larria 
 4.- oso larria 
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A.5. Zentzuen pertzepzioaren alterazioak  

0.- ez dago halakorik 
1.- arina 
2.- moderatua 
3.- larria 
4.- oso larria 

 

 
A.6. Portaeraren alterazioak 

0.- ez dago halakorik 
1.- arina 
2.- moderatua 
3.- larria 
4.- oso larria 

 

 
A.7. Gorputz-esferaren alterazioak 

0.- ez dago halakorik 
 1.- arina 
 2.- moderatua 
 3.- larria 
 4.- oso larria 
 

 
A.8. Alterazio kognitiboak 
 0.- ez dago halakorik 
 1.- arina 
 2.- moderatua 
 3.- larria 
 4.- oso larria 
 

 

 
 

           (Young Mania Rating Scale, YMRS) 

 

 
1.  Euforia 
     0. Ez dago halakorik. 
     1. Posiblea edo moderatua, galdetzen zaionean soilik. 
     2. Nabarmena, baina subjektiboa eta edukiaren aldetik egokia: baikorra, bere buruaz 

seguru, alaia. 
     3. Handia eta desegokia. 
     4. Euforia handia, barre desegokiak, elkarrizketatu bitartean abesten hasten da, etab. 
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2.  Hiperaktibitatea 
     0. Ez dago halakorik. 
     1. Subjektiboki handitua. 
     2. Kementsua, keinu gehiegi egiten ditu. 
     3. Gehiegizko energia, hiperaktibitate gorabeheratsua, ezinegona (lasaitu daiteke). 
     4. Etengabeko asaldura edo hiperaktibitatea (ez dago lasaitzerik). 
 

 
3.  Sexu-irrika 
     0. Normala, ez ohi baino handiagoa. 
     1. Beharbada, zertxobait handituta. 
     2. Galdetzean, gorakada nabarmena. 
     3. Espontaneoki altua; diskurtsoak eduki sexuala du; gai sexualek kezka eragiten diote. 
     4. Egintza edo bultzada sexual nabarmenak (pazienteekiko, langileekiko edo 
elkarrizketatzailearekiko). 
 

 
4.  Loa 
      0. Ez zaio murriztu. 
      1. Ordubete baino gutxiago gutxitu zaio. 
      2. Ordubete baino gehiago gutxitu zaio. 
      3. Lo egiteko premia gutxiago duela dio. 
      4. Lo egiteko inolako premiarik ez duela dio. 

 
5.  Suminkortasuna 

0. Ez dago halakorik. 
2. Subjektiboki handituta dago. 
4. Suminkortasun gorabeheratsua elkarrizketan; amorru- edo haserre-gertaerak izan 
ditu duela gutxi. 
6. Gehienbat suminkor ageri da elkarrizketan, zakar eta larderiatsua. 
8. Hotza ageri da, ez du laguntzen; ezinezkoa da elkarrizketa egitea. 

 

 
6.  Ahozko adierazpena 

0. Ez du ohi baino handiagoa. 
2. Hitz-jario sentsazioa ematen du. 
4. Handitua gorabeherekin; aldizka, hitzontzia. 
6. Handitua erritmoan eta kantitatean, eteten zaila, intrusiboa. 
8. Etengabeko hitz-jarioa. 

 

 
7.  Pentsamendu-hariaren eta lengoaiaren nahasmenduak 

0. Ez dago halakorik. 
1. Xehetasunetan galdu egiten da, arreta galtzen du moderatuki, pentsamendua 
azeleratu egiten zaio. 
2. Arreta galtzen du nabarmen, deskarrilatu egiten da, takipsikia. 
3. Ideiek ihes egiten diote, tangentzialtasuna, jarraitzen zaila den diskurtsoa du, 
errimak, ekolalia. 
4. Koherentzia eza, ulertezintasuna, ezinezko komunikazioa.  
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8.  Pentsamenduaren edukiaren nahasmenduak 

0. Ez dago halakorik. 
2. Plan eztabaidagarriak, interes berriak. 
4. Proiektu bereziak, mistizismoa. 
6. Ideia hotsandikoak edo paranoideak, erreferentziako ideiak. 
8. Delirioak, haluzinazioak. 

 

 
9.  Agresibitatea 

0. Ez dago halakorik; laguntzeko prest dago. 
2. Sarkastikoa, enfatikoa, hitz gutxikoa. 
4. Kerulantea, adi jartzen da. 
6. Mehatxuak zuzentzen dizkio elkarrizketatzaileari; oihuka mintzatzen da; 
elkarrizketa zaila. 
8. Oso agresiboa, suntsitzailea; ezinezko elkarrizketa. 

 

 
10.  Itxura 

0. Garbia eta janzkera egokia. 
1. Apur bat utzia. 
2. Gaizki apaindua, ilaje banatu samarra, janzkera gainkargatua. 
3. Ilea banatuta, erdi biluzik, makillaje deigarria. 
4. Oso zikina, apaindura askorekin, janzkera bitxi eta arraroa. 

 

 
11.  Gaixo egotearen kontzientzia 

0. Bada halakorik; onartzen du gaixo dagoela; baiezkoa ematen dio tratamenduari. 
1. Beharbada gaixo dagoela dio. 
2. Jokaera aldatu duela dio, baina ez dagoela gaixo. 
3. Beharbada jokaera aldatu duela dio, baina ez dagoela gaixo. 
4. Jokaera ez duela ezertan aldatu dio. 

 

Ebakidura-puntuak 

 0-6 eutimia 

 7-20 gertaera mistoa 

 20tik gora, gertaera maniakoa 
 

 

         (Beck Depression Inventory, BDI) 

 

 
Jarraibideak: Galdeketa honetan, hainbat baieztapen ikusiko dituzu. Irakurri atal 
bakoitzeko baieztapen guztiak, eta aukeratu zure oraingo egoera ondoen deskribatzen 
duena. Jarri gurutze bat aukeratu duzun baieztapenari dagokion biribilean. 
1     ○ Ez nago triste. 

○ Triste nago, kopetilun. 
○ Beti nago triste edo kopetilun; saiatuta ere, ezin dut beste modu batean egon. 
○ Oso triste nago; zoritxarreko sentitzen naiz. Ezin dut horrela. 
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2   ○ Ez naiz bereziki ezkorra; etorkizunean pentsatzeak ez nau desanimatzen. 

○ Desanimatu egiten naiz etorkizunaz pentsatzean. 
○ Ez dut uste etorkizunak gauza onik ekarriko didanik. 
○ Etorkizunak ez dit gauza onik ekarriko; ez dut uste gauzek hobera egin dezaketenik. 

 

 
3  ○ Ez naiz porrot eginda sentitzen. 

○ Uste dut pertsona gehienek baino porrot gehiago izan ditudala. 
○ Nire bizitzan atzera begiratzen dudanean ikusten dudan bakarra porrot mordo bat da. 
○ Uste dut pertsona gisa (aita, senar, emazte gisa) guztiz egin dudala porrot. 

 
 

 
4  ○ Ez nago bereziki deskontentu. 

○ Ez dut gauzekin lehen bezala gozatzen. 
○ Ezerk ez dit pozik ematen. 
○ Denarekin nago deskontentu. 

 

 
5  ○ Ez naiz bereziki errudun sentitzen. 

○ Gaizto sentitzen naiz askotan, mespretxagarri. 
○ Errudun sentitzen naiz. 
○ Oso gaiztoa naizela iruditzen zait, mespretxagarria naizela. 

 

 
6  ○ Ez nago neure buruarekin dezepzionatuta. 

○ Dezepzionatuta nago neure buruarekin. 
○ Haserre nago neure buruarekin. 
○ Gorroto dut neure burua. 

 

 
7  ○ Ez dut izaten neure buruari min egiteko asmorik. 

○ Uste dut hobeto nengokeela hilda. 
○ Neure buruaz beste egiteko plan zehatzak dauzkat. 
○ Aukera banu, hil egingo nuke neure burua. 

 

 
8  ○ Ez dut besteekiko interesa galdu. 

○ Lehen baino interes gutxiago dut besteekiko. 
○ Galdu egin dut besteekiko interes gehiena; gutxi pentsatzen dut besteengan. 
○ Galdu egin dut besteekiko interesa; ez zaizkit batere inporta. 

 

 
9  ○ Lehengo erraztasun berberarekin hartzen ditut erabakiak. 

○ Erabakirik hartu beharrik ez izaten saiatzen naiz. 
○ Oso zaila egiten zait erabakiak hartzea. 
○ Jada ezin dut erabakirik hartu. 
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10  ○ Ez dut uste nire itxurak okerrera egin duenik. 

○ Kezkatuta nago, zahartuta eta erakargarritasun gutxikoa ikusten dudalako neure 
burua. 
○ Uste dut nire itxura gero eta okerragoa dela; jada ez naiz erakargarria. 
○ Itsusia eta nardagarria naizela iruditzen zait. 

 

 
11   ○ Lehen bezain ondo egin dezaket lan. 

○ Ahalegin berezia egin behar izaten dut zerbait egiten hasteko. 
○ Ahalegin handia egin behar izaten dut edozer egiteko. 
○ Ezin dut inolako lanik egin. 

 

 
12   ○ Ez naiz lehen baino gehiago nekatzen. 

○ Lehen baino errazago nekatzen naiz. 
○ Edozer gauzagatik nekatzen naiz. 
○ Gehiegi nekatzen naiz edozer gauzagatik. 

 
 

 
13   ○ Nire apetitua ez da normala baino okerragoa. 

○ Nire apetitua ez da lehen bezain ona. 
○ Nire apetitua lehen baino askoz okerragoa da. 
○ Galdu egin dut apetitua. 

 

 

Lehenengo erantzuna: 0. Bigarrena: 1. Hirugarrena: 2. Laugarrena: 3. 

0-4 depresio oso txikia edo batere ez 

5-7 depresio arina 

8-15 depresio moderatua 

15etik gora, depresio larria 

 3.3.2.3 Hamiltonen eskala antsietaterako 

                 (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 

Itemen definizio operatiboa  Puntuak 
 

1. Aldarte estua (ezinegona, okerrena espero izatea, errezeloa 
[aurreratze beldurtia], suminkortasuna) 

0 1 2 3 4 

2. Tentsioa (tentsio-sentsazioa, nekea, lasaitu ezina, negar erraza, 
dardara, leku batean ezin geratzearen sentsazioa) 

0 1 2 3 4 

3. Beldurrak (iluntasunari, jende ezezagunari, bakarrik geratzeari, 
animalia handiei) 

0 1 2 3 4 

4. Insomnioa (lo hartzeko zailtasuna, etenaldiak lo egitean, asetzen ez 
duen loa nekatuta esnatzen delako, amets txarrak, amesgaiztoak, gaueko 
izu-ikarak) 

0 1 2 3 4 

5. Funtzio intelektualak (kontzentratzeko zailtasuna, oroimen txarra) 0 1 2 3 4 

6. Aldarte deprimitua (interes falta, ez du gozatzen bere aisialdietan, 
depresioa, goiz esnatzea, umore aldaketak egunean zehar) 

0 1 2 3 4 
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7. Sintoma somatiko orokorrak (giharretakoak) (giharretako oinazeak eta 
molestiak, giharretako zurruntasuna, astindu klonikoak, hortz-karraska, 
sendotasun edo segurtasun gutxiko ahotsa) 

0 1 2 3 4 

8. Sintoma somatiko orokorrak (zentzumenetakoak) (belarrietako 
burrunba, ikusmen lausoa, beroaldiak edo hotzikarak, ahultasun 
sentsazioa, inurritze sentsazioa) 

0 1 2 3 4 

9. Sintoma kardiobaskularrak (takikardia, palpitazioak, bularreko minak, 
taupada baskularrak, estrasistoleak) 

0 1 2 3 4 

10. Arnasako sintomak (pisua bularrean edo petxuko herstura sentsazioa, 
itolarri sentsazioa, hasperenak, aire falta) 

0 1 2 3 4 

11. Urdail-hesteetako sintomak (irensteko zailtasuna, meteorismoa, 
dispepsia, oinazea jan aurretik edo ondoren, bihotzerre sentsazioa, 
sabelaldeko distentsioa, pirosia, goragalea, okadak, urdail hutsaren 
sentsazioa, sabelaldeko kolikoak, tripa-orroak, beherakoa, idorreria) 

0 1 2 3 4 

12. Genitaletako-gernuko sintomak (amenorrea, metrorragia, gernu-egite 
ugariak, gernua egiteko presa, frigidotasunaren garapena, isurketa 
goiztiarra, inpotentzia) 

0 1 2 3 4 

13. Nerbio-sistema autonomoko sintomak (ahoko lehortasuna, gorritzea, 
zurbiltasuna, gehiegi izerditzea, bertigoak, tentsioko buruko minak, ilea 
zutitzea) 

0 1 2 3 4 

14. Elkarrizketan duen portaera  
– Orokorra: subjektua tentsioan dago, deseroso, eskuak urduri 

mugitzen ditu, hatzak igurzten ditu, ukabilak estutzen, 
ezegonkortasuna, postura aldaketak, eskuetako dardara, bekozkoa, 
aurpegia tentsioan, muskulu-tonuaren handitzea, arnasestua, 
aurpegiko zurbiltasuna. 

– Fisiologikoa: listua irensten du, haizeak ahotik, takikardia geldirik 
dagoela, minutuan 20 arnasaldi baino gehiago ditu, tendoi-erreflexu 
biziak, dardara, begi-ninien dilatazioa, exoftalmia, betazaletako 
miokloniak. 

0 1 2 3 4 

 

 

Ebakidura-puntuak  

0-5 antsietaterik ez 

6-14 antsietate arina 

+ 15 antsietate moderatua larria 
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(Impulsivity Rating Scale, IRS) 

 
Eskala erabiltzeko gomendioak: 
 
1. Subjektuak inpultsibitatez jokatu zuen egoera bat edo bi identifikatu behar dira. 
2. 2 eta 3 itemak, askotan, ordaintzeko ilaretan erakutsitako tolerantziaren eta saltoki 

handietako erosketa-ohituren arabera baloratzen dira. 
3. Eskalako itemak ez direnez egoera zehatz bati buruzkoak, adibide gutxi batzuk ematen dira. 

Gizon ezkondu bat beharbada bortitza izan da bere emaztearekin, baina eztabaida serio 
batean soilik. Orain, bortitza izan beharrean, joan egiten da, eta ordubete geroago 
etxeratzen da. Kasu honetan, suminkortasuna (1 itema) 2 batekin baloratu behar da, eta 
agresibitatea (5 itema) 1 batekin (ez iraunkorra). Erantzunaren kontrola (6 itema) 1 batekin 
baloratuko dugu, egoerari nola erantzun dio kontuan hartuta, lehen mailako kontrol mota 
erabiltzen baitu. 

4. Aurkeztutako lehen mailari murriztua deitzen zaio (inpultsibitate murriztua). Honek 
subjektu gainkontrolatuak identifikatzen ditu. Murriztua balorazioa inpultsibitaterik ez 
dagoenean aplikatzen da, eta 0 balorazioa izaten du osoko puntuaziorako. 

 

 
I. Suminkortasuna 
Aurreko astean, subjektuak tenplea galtzeko joera izan du, oihuka edo indarkeriaz jardutekoa 
eskuarki horrelako erreakziorik sortzen ez duten estimuluen aurrean: 
 
Murriztua □ Inoiz ez 
0               □ Oso noizean behin 
1               □ Inoiz edo behin, baina molestiarik sortu gabe 
2               □ Askotan, eta ondoez edo molestien kausa izan zen berarentzat eta besteentzat 
3               □ Sarritan, eta ondoez edo molestia handiak sortuz 
 

 
II. Pazientzia-pazientzia eza 
Itxaroteko gaitasuna: Azken egunetan, subjektuak pazientzia erakutsi du (ad. ilaran itxarotea 
ordaintzeko). 
 
Murriztua □ Bai, ikaragarria 
0                 □ Bai, arrazoizkoa 
1                 □ Ez, baina itxaronaldiren bat ametitu zuen 
2                 □ Ez. Ez du itxarotea ametitzen. Egonarri gutxikoa 
3                 □ Ez. Egonarri ezak asko gogaitu du 
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III. Erabakiak hartzeko denbora (ad. erosketa saltoki handietan egiteko ohiturak) 
Aurreko astean, subjektuak: 
 
Murriztua  □ Ezin izan du jardun bere denbora hartu gabe 
0                □ Normal jardun du 
1                □ Erabaki azkarrak hartu ditu, baina egokiak 
2                □ Arrapataka hartu ditu erabakiak, gogoeta egiteko denbora hartu gabe,  
                      gertaerei erantzunez 
3                □ Aurreko itemean bezala, baina ondorio negargarriekin 

 
IV. Aktibitate batean jarduteko ahalmena (okupazio edo jarduera nagusian, ad. 
etxekoandretzan) 
Azken egunotan, subjektuak: 
 
Murriztua □ Ez du zailtasunik izan bere aktibitateetan jarduteko 
0                 □ Normala 
1                 □ Bere jardueretatik desbideratzeko joera izan du, baina ez ditu haiek eten 
2                 □ Bere jarduerak osatzeko arazoak izateraino desbideratu da zituen eginkizunetatik 
3                 □ Ez da bere jardueran irauteko kapaz izan 

 
V. Agresibitatea 
Azken egunotan, subjektuak: 
 
Murriztua    □ Agresibitate falta argia erakusten du 
0                    □ Normala 
1                    □ Egoera desatseginetan agresibitatez erantzuteko joera izan du, 
                        baina agresibitate iraunkorrik izan gabe, edo eztabaida serio baten ondoren 

soilik 
2                    □ Erreakzio erasokorrak izan ditu, hondoko agresibitate iraunkorra zutenak, baina 
                        ondorio seriorik gabeak familiako edo lagunentzat 
3                    □ Erasokorra izan da etengabe, molestiak sortu ditu bai berarentzat eta bai  

familiakoentzat 

 
VI. Erantzunen kontrola 
Item hau inguruabar sumingarriei erreferentzia eginez baloratu liteke, baina subjektuaren 
erantzunen kontrola edo kontrol eza kontuan hartuta eta ez suminkortasun-maila. 
Azken egunotan, subjektuak: 
 
Murriztua    □ Bere erreakzioak gehiegi kontrolatzeko joera erakutsi du edozein 
inguruabarretan 
0                   □ Normala 
1                  □ Nolabaiteko kontrol-maila erakutsi du suminkortasunaren eta haserrearen  
                        balizko ondorioak arintzeko, baina erakutsitako kontrola nahikoa izan da 
2                  □ Behin eta berriro saiatu da erantzunak kontrolatzen, baina askotan 

                   desegokiak ziren eta oso gutxitan konpondu dituzte arazoak; molestiak eragin 
dizkiete subjektuari eta familiakoei 

3                  □  Ez da erantzuna kontrolatzeko kapaz izan. Bistako molestiak 
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VII. Geroratzeko gaitasuna 
Item honek subjektuak erabili ohi dituen estrategiei egiten die erreferentzia eta ez hark 
estimulu bati emandako berehalako erantzunari, 2, 3 edo 6 itemetan bezala. 
 
Murriztua     □ Subjektuaren estrategiak epe luzeko planak mesedetzen ditu sistematikoki, 

eguneroko errealitatearen ordez 
0                 □ Normala 
1                 □ Subjektua gai da epe luzerako planak egiteko, eta onura garrantzizkoa espero du 

haietatik. Plan horiek eten edo aldatu egiten dira askotan, pozbide 
berehalakoago baten mesedetan (ad., lagun batekin ateratzea garrantzi 
handiko txosten bat idatzi ordez) 

2                   □ Berehalako pozbidea ematen duten jarduerak aukeratzea epe luzeko helburuei 
dagozkien aktibitateak hautatu ordez, azken hauek argi eta garbi galarazten 
baitizkiote subjektuari honek bizitzan lor litzakeen hainbat abantaila eta onura 

3                   □ Epe luzerako eskemarik gabe. Aktibitate guztiak berehalako pozbide baten 
inguruan antolatuta daude, haren kalitatea eskasa izan arren 

 

                                                                                                               Puntuazioa guztira /___/___/ 
                                                                              (Murriztu gisa baloratutako item kopurua 
/___/___/) 
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(Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS) 

 

 

 

 

Larritasunaren neurri gisa erabiltzen da klinika psikotikoan. 

5 balio daude, ez egotetik (0) oso larrira (4) 

0-9 nahasmendurik ez 

10-20 nahasmendu arina, izan daitekeena 

11 baino gehiago, nahasmendu larria edo benetako kasua 

 

DSM-IV-TRko V. ardatzeko Jarduera Globala Ebaluatzeko Eskala (JGEE) (American Psychiatric 
Association, 2002). Bertan, momentu jakin bateko balorazioari dagokion pazienteen jarduera 
psikosoziala, soziala eta lanekoa-eskolakoa jasotzen da (datuak biltzeko kontsultan). Klinikoak 
aplikatutako tresna honetan jarduera globaleko kategoria bat aukeratzen da 100-1eko 
beheranzko gradiente batean, zeina ongi zehaztutako kategorietan banatuta baitago, beren 
artean 10na puntuko tarteak dituztela. Jardueraren maila gorenak 100eko balorazioa du. 
Puntuazioa 0-100 artekoa da eta 50 da funtzionamendu-maila ertainari dagokiona. 
 

1. Kezka somatikoa 0 1 2 3 4 

2. Antsietate psikikoa 0 1 2 3 4 

3. Langa emozionalak 0 1 2 3 4 

4. Kontzeptuen desantolaketa 
(koherentzia eza) 

0 1 2 3 4 

5. Nork bere burua mespretxatzea eta 
erruduntasun-sentimenduak 

0 1 2 3 4 

6. Antsietate somatikoa 0 1 2 3 4 

7. Alterazio motor espezifikoak 0 1 2 3 4 

8. Autoestimu gehiegizkoa 0 1 2 3 4 

9. Depresio-aldartea 0 1 2 3 4 

10. Hostilitatea 0 1 2 3 4 

11. Irudikortasuna 0 1 2 3 4 

12. Haluzinazioak 0 1 2 3 4 

13. Funtzio motoreak mantsotzea 0 1 2 3 4 

14. Lankidetza falta 0 1 2 3 4 

15. Pentsamenduaren nahasmenduak 0 1 2 3 4 

16. Sorgortzea edo nahasmendu 
afektiboak 

0 1 2 3 4 

17. Asaldura psikomotorea 0 1 2 3 4 

18. Desorientazioa eta nahasmena 0 1 2 3 4 
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Jarduera Globala Ebaluatzeko Eskala (JGEE)    

Funtzionamendu gorena eremu guztietan (etxean, eskolan eta gurasoekin); hainbat 
jardueratan hartzen du parte eta interes handia erakusten du berorietan (adibidez, 
denbora-pasak, curriculumetik kanpoko aktibitateak, Scoutak edo kideko 
erakunderen batekoa da, etab.); atsegina da, fidakorra; ez du eguneroko kezken 
kontrola galtzen; funtzionamendu egokia du eskolan; sintomarik gabea.  

 
 

100-91 

Funtzionamendu egokia eremu guztietan; seguru sentitzen da bere familiarekin, 
eskolan eta gurasoekin; egon daitezke zailtasun iragankorrak eta, aldizka, eguneroko 
kezkak bere kontroletik ateratzen dira (adibidez, antsietate arinen bat azterketa 
garrantzizkoren bat dela medio, edota noizbehinkako eztabaidak guraso edo 
senideekin).  

 
 

90-81 

Etxeko, eskolako edo gurasoekiko funtzionamenduaren narriadura arina; portaerako 
nahasmenduren bat edo antsietatea izan dezake gurasoen estres-eragileren bati 
erantzunez (heriotzak, senide baten jaiotza), baina laburrak izaten dira eta eragin 
iragankorra izan ohi dute; haur hauek oso modu mugatuan asaldarazten dituzte 
beste haurrak eta ezagutzen dituztenek ez dituzte desbideratutzat edo desberdintzat 
hartzen.  

 
 

80-71 

Zailtasunen bat eremuren batean baina, oro har, egoki funtzionatzen dute (ad., oso 
noizbehinkako ekintza antisozialak, hala nola zakar jokatzea edo lapurreta ezdeusen 
bat, zailtasun txiki batzuk eskolako lanetan, iraupen laburreko umore aldaketak, 
ekidite portaerara eramaten ez duten beldurrak eta antsietateak; zalantzak bere 
buruarekiko); erlazio pertsonal esanguratsuak ditu; haurra ezagutzen ez duten 
pertsona gehienek baliteke desbideratutzat edo desberdintzat ez hartzea, baina 
ezagutzen dutenek adieraz dezakete nolabaiteko kezka.  

 
 

70-61 

Funtzionamendu aldakorra noizbehinkako zailtasunekin edo, zenbait eremutan, 
sintoma batzuen presentziarekin, baina ez eremu sozial guztietan; alterazioaz ohar 
daitezke haurra disfuntzio une edo agertoki batean aurkitzen dutenak, baina ez 
beste nonbait ikusten dutenak.  

 
 

60-51 

Funtzionamenduaren interferentzia moderatua eremu sozial gehienetan edo 
narriadura larria eremu bateko funtzionamenduan. Honako hauen ondorio izan 
daitezke: bere buruaz beste egiteko kezkak eta hausnarketak, eskolako errefusa eta 
beste antsietate mota batzuk, erritual obsesiboak, sintoma konbertsibo larriak, 
antsietate-atakeak maiz, trebetasun sozial urriak edo desegokiak, agresibitate-
gertaerak edo beste portaera antisozial batzuk maiz, zenbait gizarte-harreman 
begiratzen dituztela.  

 
 

50-41 

Narriadura larria hainbat eremutako funtzionamenduan eta funtzionatzeko gaitasun 
eza eremu horietako batean, bere onetik kanpo dago etxean, eskolan, gurasoekin 
edo gizartearekin, oro har; adibidez, eraso errepikakorrak arrazoi argirik gabe, 
herabetasun markatua edo afektibitate edo pentsamenduaren nahasmenduarekin 
lotutako bakartze-portaera, bere buruaz beste egiteko saiakera argiak; haur hauek 
eskola berezia eta/edo ospitaleratzea eskatzen dute, edo eskola uztea (baina hori ez 
da nahikoa kategoria honetan sartzeko). 

 
 

40-31 
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Ezgaitasun funtzionala eremu gehienetan, ad., etxean edo ohean geratzen da egun 
guztian, jarduera sozialetan parte hartu gabe, edo narriadura larria errealitateko 
probetan, edo narriadura larria komunikazioan (esate baterako, koherentzia eza 
zenbait alditan, edo desegokia). 
 

 
30-21 

Zainketa eskatzen du bere burua edo gainerakoak zauritu ez ditzan (ad., indarkeria 
erabiltzen du sarri, bere buruaz beste egiteko saiakera errepikatuak) edo bere 
garbitasun pertsonala egin dezan, edo narriadura larria zeinahi motatako 
komunikaziotan, ad., anomalia larriak hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioan, 
urrutiratze sozial markatua. 
 

 
20-11 

Etengabeko gainbegiratzea eskatzen du (24 orduko zainketa) eraso larriengatik, bere 
burua suntsitzeko portaeragatik edota narriadura larria duelako errealitateko 
probetan, komunikazioan, ezagutzan, afektuan edo norberaren garbitasunean.  

 
10-1 

 
Informazio desegokia  
 

 
0 
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4. ERANSKINA.- BALORAZIO PSIKOSOZIALA 

 

 

 
1- Familiaren egoera:  

a. Nola da gurasoen arteko harremana? 
b. Nolakoa da gurasoekiko eta gainerako senideekiko harremana? 

 
2- Haurrak familian dituen sostengu-irudiak (izan daitezke gurasoak edo familia-unitateko 

beste kide batzuk). 
 

3- Familiako kideek alkoholarekin duten erlazioa: 
a. Familiako kideren batek alkohola edaten al du? 
b. Zenbat edaten du, eta zenbatero? 

 
4- Familiako gainerako kideek beste droga batzuekin duten erlazioa: 

a. Zer substantzia kontsumitzen dituzte? 
b. Zenbatero? 

 
5- Eskolako egoera:  

a. Nolakoa da eskolako errendimendua? Mailarik errepikatu al du? 
b. Arazorik ba al du irakasleekin? 
c. Arazorik ba al du ikaskideekin? 

 
6.- Berdinen arteko harremana: 

a. Lagunik ba al du? 
b. Zaila egiten al zaio lagunak egitea? 
c. Maiz aldatzen al du lagun taldea? 
d. Adiskiderik edo lagun minik ba al du? 

 
7.- Hobbyak edo zaletasunak  

a. Kirolik egiten al du? 
b. Jarduera ludikorik egiten al du? 
c. Talde edo elkarteren bateko kide al da? 

 
8.- Teknologia berriei eta/edo sare sozialei eskaintzen dien denbora 
 

Ez al dio beste jarduera batzuetarako denbora kentzen? 
 
Denbora asko ematen al du? Beste jarduera batzuk bazterrean uzten al ditu? 
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5. ERANSKINA.- MIAKETA OSAGARRIA 

 

 

Miaketa orokorrak alkohol-kontsumoari lotutako kalteak hautemateko balio du. 

Garrantzitsuak jotzen dira ondorengo miaketa hauek: 

1- Egoera mentala: portaera, norberari edo besteei erasotzeko ideiak edo beste 
nahasmendu batzuk 

2- Somatometria eta konstanteak: Pisua, garaiera, bihotz-maiztasuna, presio arteriala. 
3- Azala eta mukosak: kolorea, telangiektasia. 
4- Miaketa neurologikoa: orekaren alterazioak, garezur bikoteak, lengoaia. 
5- Miaketa digestiboa hepatopatiaren bila: sabelaldea haztatzea. 
6- Miaketa  

 

Markatzaile biologikoak:  

Markatzaile biologikoak kasuak hautematen eta larritasunaren ebaluazioa egiten laguntzen duten 

parametroak dira. Erabili daitezke pazienteari arazoaren kontzientzia harrarazten laguntzeko eta 

haren motibazioa sendotzeko ere. 

 Kontsumo luzeko kasuetan erabili behar dira, nerabeak kontsumoa ukatzen duenean eta 

gurasoek susmo oinarritua dutenean eta/edo alkohol-kontsumoaren ondorio fisikoak ikusi nahi 

ditugunean 

- Batez besteko korpuskulu-bolumena (hemograma) sentsibilitatea % 20-50, 

espezifikotasuna % 55-90 

- Transaminasak: GOT/GPT kozientea >2. sentsibilitatea % 10-40, espezifikotasuna % 50 

baino txikiagoa 

- Gmaglutamiltranspeptidasa GGT sentsibilitatea % 35-90, espezifikotasuna % 50-90 

GGTrekin batera aztertzen bada, iragarpen balio positiboa gertatzen da 60 g/egun-etik gorako 

kontsumoetan, lotutako patologiaren bat ez dagoen kasuan. 

Hain espezifikoak ez diren beste parametro batzuk: 

- Glukosa  
- Bilirrubina  
- Proteinograma  
- Triglizeridoak  
- Koagulazioa  

 

Parametro horiek guztiak eskura daude OSABIDE LAn eta Osabide Globalean 
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Beste proba batzuk. 

- EKG  

- EKO   

 Proba hauek kontsumo luzeko kasuetan soilik eskatuko dira (adibidez, 13 urterekin kontsumitzen 

hasten den haur baten kasuan egokia litzateke egitea, baina 16 urterekin edaten hasi den 

paziente bati ez), eta parametro biokimikoetan nahasmenduak daudenean soilik. 

 

BIBLIOGRAFIA: Chinchilla Moreno, A.; de la Vega, D.; Gómez, R.; Regidor, A.; Correas, J.; Mora, F.: 

«Adicción al alcohol», In: Chinchilla Moreno, A.: Psiquiatría Práctica en Atención primaria, Nature 

Publising Group Iberoamericana SL, Madril, 2012, 109-113 or. 

Asturiasko Gobernuak alkoholismoari aurre egiteko prestatutako gida 

http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/pcais/alcoholismo.pdf 

  

http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/Ayuda%20en%20consulta/pcais/alcoholismo.pdf
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6. ERANSKINA.- OSAKIDETZAREN SAREKO OSASUN MENTALEKO 

DISPOSITIBOAK 

OSAKIDETZAREN SAREKO OSASUN MENTALEKO DISPOSITIBOAK 

  

OSPITALE-ZERBITZUAK HELBIDEA TELEFONOA 

 
ARABAKO UNIBERTSITATE OSPITALEKO (AUO) 
PSIKIATRIAKO LARRIALDIAK, SANTIAGOKO EGOITZA  
 
 

Olagibel 27 
 01004 Gasteiz 

 
945 00 76 00 
(luzapena: 
5863) 

 
HAURREN ETA GAZTEEN OSPITALERATZE 
PSIKIATRIKORAKO UNITATEA 

 (18 urtez azpikoak artatzen ditu) 
 

Santiago ospitalea, 7. solairua A 
Olagibel 27 
01004 Gasteiz 

 
945 00 76 00 
(luzapena: 
5687) 

OSPITALETIK KANPOKO ZERBITZUAK HELBIDEA TELEFONOA 

 
ADIKZIOEN ORIENTAZIO- ETA TRATAMENDU-
ZENTROA (AOTZ) 

Julian Arrese 5 
01010 Gasteiz 

 
945294040 

HAUR ETA GAZTEEN PSIKIATRIA-UNITATEA (HPU)  
Santiago 11 Behea 
01002 Gasteiz 

945277711 

 
ARABAKO TERAPIA- ETA HEZKUNTZA-UNITATEA 
(THU) (12-16 urte)  
 

Nieves Cano 18 Behea 
01006 Gasteiz  

 
945235335 
 

 
LAUDIOKO OMZ HAUR ETA GAZTEEN PSIKIATRIA  
 

Baia ibaia 6 
01400 Laudio (Araba) 

 
944041383 

 
ANGULEMAKO EGUNEKO OSPITALEA 
 

Angulema 3 
01004 Gasteiz 

945282100 

 
SANTIAGOKO AUOko BALORAZIO-KONTSULTA 
KRISIOSTEKO 24-48 ORDUETAN 
 
 

 Santiago ospitalea, 8. solairua B 
Olagibel 27 
01004 Gasteiz 

945007764-
945007769 

 
SALBURUAKO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
 

Praga etorb. 2 
01003 Gasteiz 

 
945294060 

 
ZABALGANAKO OSASUN MENTALEKO ZENTROA  
 

Ilustrazioaren etorb. 47 
01015 Gasteiz 

 
945294080 
 

 
GIZARTE-LARRIALDIETARAKO UDAL-ZERBITZUA  
 

San Antonio 10 Behea 
01001 Gasteiz 

 
945134444 
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OSPITALE-ZERBITZUAK HELBIDEA TELEFONOA 

DONOSTIA UNIBERTSITATE-OSPITALEKO PSIKIATRIAKO 
LARRIALDIAK 

DONOSTIA UNIBERTSITATE-
OSPITALEA 
Jose Begiristain doktorea 109 
20014 Donostia  

943 007 000 

 
HAURREN ETA GAZTEEN OSPITALERATZE 
PSIKIATRIKORAKO UNITATEA 

 
DONOSTIA UNIBERTSITATE-
OSPITALEA 
Jose Begiristain doktorea 109 
 20014 Donostia  

943 007 060 
 

OSASUN MENTALEKO ZENTROAK/TALDEAK HELBIDEA TELEFONOA 

TOLOSALDEA/ANDOAINGO OSASUN MENTALEKO 
ZENTROA 

Rikardo Arregi zg, Atzealdea 
20140 Andoain  

 
943006678 

DEBA GARAIA/ARRASATEKO OSASUN MENTALEKO 
ZENTROA 

Erguen 23 Beheko solairua 
20500 Arrasate 

943711980 

BEASAINGO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
Ezkiaga etorb. 1, Behegaina 
20200 Beasain 

943886762 

EIBARKO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
Torrekua 1 
20600 Eibar 

943032653 

ZUMARRAGAKO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
Lorategi Hiria 20 
20700 Zumarraga 

943721563 

AZPEITIKO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
Jose Artetxe kalea 7 
20730 Azpeitia  

943 025 407 
 

IRUNGO OSASUN MENTALEKO ZENTROA 
Ama Birjina Mirarietakoa z/g 
20304 Irun 

943638380 

DONOSTIALDEKO HAUR ETA GAZTEEN PSIKIATRIA 
TALDEA 

Zumalakarregi 24 
20008 Donostia 

943006590 

 
ERREHABILITAZIOKO EGITURAK 

 
HELBIDEA 

 
TELEFONOA 

TERAPIA-HEZKUNTZA UNITATEA (THU) 
 
 

Urnieta 2 
20160 Lasarte 

943369103 

ARRETA GOIZTIARREKO UNITATEA (AGU) 
 

San Antonio auzoa 11 
20016 Donostia 

943396647 

http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=43.29291~-1.96872&amp;where1=Hospital%20Universitario%20Donostia%20Donostia%20Unibertsitate%20Ospitalea%20Centralita&amp;ss=ypid.YN6306x500301770
http://www.bing.com/maps/default.aspx?cp=43.29291~-1.96872&amp;where1=Hospital%20Universitario%20Donostia%20Donostia%20Unibertsitate%20Ospitalea%20Centralita&amp;ss=ypid.YN6306x500301770
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OSPITALE-ZERBITZUAK 
 

HELBIDEA 
 
TELEFONOA 
 

 
HAURREN ETA GAZTEEN OSPITALERATZE 
PSIKIATRIKORAKO UNITATEA 

 
BASURTUKO UNIBERTSITATE 
OSPITALEA 
Montevideo etorbidea 18 
48013 Bilbo  
 

944006000 

 
 
OSASUN MENTALEKO ZENTROAK/TALDEAK 
 
 

HELBIDEA TELEFONOA 

BILBOKO ESKUALDEKO HAUR ETA NERABEEN 
OSASUN MENTALEKO ZENTROA  
 

Nikolas Alkorta 2-4, Bilbo 
 

944230047 

BARNEALDEKO HAUR ETA NERABEEN OSASUN 
MENTALEKO ZENTROA 
 

Tximelarre 3, 48960 Galdakao 

 
944565216 
 
 

URIBE KOSTAKO HAUR ETA NERABEEN OSASUN 
MENTALEKO ZENTROA 

Alangobarri 7bis, 48990 Algorta 

 
944910322 
 
 

EZKERRALDEKO HAUR ETA NERABEEN OSASUN 
MENTALEKO ZENTROA 

 
Murrieta etorb. 70, 48980 Santurtzi  
 

944936290 
 
 

 
PROGRAMAK 
 
 

  

ADIN TXIKIKOAK
Ajuriagerrako Osasun Mentaleko 
Zentroa 
Fika 22, Bilbo

94 400 77 20 
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7. ERANSKINA.- ALKOHOL-INTOXIKAZIOA DUEN PAZIENTE BAT EAP-N ARTATZEA ETA 

EGONKORTZEA 

 

 

 

 

 

 

  

EAP-N JARDUTEKO ALGORITMOA 

LARRIALDIAK 

ESKARIA 

EAP-REN ARRETA 

ORDENA 
PUBLIKOKO 

HASIERAKO BALORAZIOA 

EGONKO
RRA 

EZEGONKO
RRA 

TRATAMENDU 
SINTOMATIKOA 

A-B-C-D-E 

GARUN
EKO 

OSPITALERA 
BIDERATU 

BEHATU  

ALTA 

AHOLKUA HITZORDUA  
PEDIATRA 

EUSKARRI HEMODINAMIKORAKO 
NEURRIAK 

AIREZTATZE-NEURRIAK 

TRATAMENDU SINTOMATIKOA 

 

OSPITALERA  
BIDERATU 

 
GURASOEI 

EDO 

TUTOREARI 
ABISATU (*) 

GURASOEI EDO 

TUTOREARI ABISATU (*) 

(*) Aintzat hartu behar dira 41/2002 Legearen 9. 

artikulua eta 38/12 Dekretuaren 12.4 artikulua. 

Eranskina. 
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8. ERANSKINA.- INDARREAN DAGOEN LEGERIA 

1.- Pazientearen Autonomiari buruzko 41/2002 Oinarrizko Legea, azaroaren 14koa, 

pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta 

betebeharrak arautzen dituena (2002ko azaroaren 15eko BOE). 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf 

9. artikulua. Baimen informatuaren mugak eta ordezkapen bidezko baimena  

Indarraldiari buruzko oharrak 

3. zenbakia aldatu egin da, uztailaren 28ko 26/2015 Legearen azken 

xedapenetatik bigarrenaren bidez. RCL/2015/1181. 

4. zenbakia aldatu egin da, uztailaren 28ko 26/2015 Legearen azken 

xedapenetatik bigarrenaren bidez. RCL/2015/1181. 

5. zenbakia aldatu egin da, uztailaren 28ko 26/2015 Legearen azken 

xedapenetatik bigarrenaren bidez. RCL/2015/1181. 

7. zenbakia erantsi da, uztailaren 28ko 26/2015 Legearen azken xedapenetatik 

bigarrenaren bidez. RCL/2015/1181. 

6. zenbakia erantsi da, uztailaren 28ko 26/2015 Legearen azken xedapenetatik 

bigarrenaren bidez. RCL/2015/1181. 

1. Pazienteak informazioa jasotzeari uko egitea honako hauek mugatzen dute: pazientearen 

beraren osasun-interesak, hirugarrenen eta kolektiboaren interesak eta kasuaren eskakizun 

terapeutikoek. Pazienteak berariaz adierazten badu ez duela informatua izan nahi, borondatea 

errespetatuko zaio eta agiri batean jasoko da bere ukoa, baina horrek ez du esan nahi bere 

onarpena eskatuko ez zaionik esku-hartzea egin aurretik. 

2. Fakultatiboek beharrezkoak deritzeten prozesu kliniko guztiak gauzatu ahalko dituzte 

pazientearen osasunaren mesedetan, haren baimena eduki gabe ere, honako kasu hauetan: 

a) Osasun publikorako arriskua dagoenean, legeak ezarritako osasun-arrazoiak direla kausa. 

Egoki diren neurriak hartu ondoren, 3/1986 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat (RCL, 1986, 

1315), agintaritza judizialari neurri horien berri eman beharko zaio, gehienez ere 24 orduko 

epean, pertsonak nahitaez internatzea xedatzen dutenean. 

b) Pazientearen osotasun fisiko edo psikikoa berehalako arrisku larrian dagoenean, eta haren 

baimena lortzerik ez dagoenean. Dena den, ahal bada, familiari edota pazienteari lotutako 

pertsonei kontsulta egingo zaie. 

3. Ordezkapen-baimena ondorengo kasu hauetan onetsiko da: 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/11/15/pdfs/A40126-40132.pdf
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a) Pazientea, hura tratatzen ari den medikuak hala baderitzo, erabakiak hartzeko gai ez denean, 

edo bere baldintza fisikoak edo psikikoak bere egoeraz jabetzea galarazten dionean. 

Pazienteak legezko ordezkaririk ez badu, hari izatez edo familiaz lotutako pertsonek emango 

dute baimena. 

b) Pazienteak gaitasuna judizialki aldatuta duenean eta epaian hala jasota dagoenean. 

c) Pazientea adingabea denean eta esku-hartzearen norainokoak ulertzeko gai ez denean, ez 

intelektualki ez emozionalki. Kasu horretan, adingabearen legezko ordezkariak emango du 

baimena; dena den, aurrez, adingabearen iritzia entzungo du, Adingabearen Babes Juridikoari 

buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 9. artikuluan xedatutakoa betez. 

4. Adingabea emantzipatuta badago edo 16 urtetik gorakoa bada, eta ez badago aurreko b) eta 

c) letretan adierazitako egoeretan, baimena ezin izango da ordezkapen bidez eman. 

Aurreko lerrokadan adierazitakoa hala izanik ere, fakultatiboaren irizpidearen arabera 

jarduketak arrisku larria duenean adingabearen bizitzarako edo osasunerako, adingabearen 

legezko ordezkariak emango du baimena; hala ere, aurrez, adingabearen iritzia entzungo du, eta 

kontuan hartuko. 

5. Saiakuntza klinikoen eta giza ugalketa lagunduko tekniken praktika adin-nagusitasunari buruz 

oro har ezarritakoaren eta aplikatzekoak diren xedapen berezien mende dago. 

6. Baimena legezko ordezkariak eman behar duenean, edo familiazko edo egitatezko lotura 

duen pertsonak, 3-5 bitarteko zenbakietan deskribatutako egoeretako edozeinetan, 

pazientearen bizitzarako edo osasunerako etekin handiena dakarren erabakia hartu beharko 

da beti. Interes horien kontrakoak diren erabakiak agintaritza judizialari jakinarazi beharko 

zaizkio, zuzenean edota Fiskaltzaren bidez, dagokion ebazpena har dezan; dena den, larrialdi-

kasuetan, baimen judiziala jasotzerik ez dagoenean, osasun-langileek behar diren neurriak 

hartuko dituzte, pazientearen bizitza edo osasuna salbatzearren, eta babestuta egongo dira, 

betebehar bat betez eta behar-egoerak bultzatuta. 

7. Ordezkapen bidezko baimen ematea inguruabarretara egokituko da eta erantzun beharreko 

premien proportziokoa izango da, betiere pazientearen mesedetan eta berorren duintasuna 

errespetatuz. Pazienteak, ahal duen neurrian, parte hartuko du erabakietan, osasun-arloko 

prozesuan zehar. Pazientea pertsona desgaitua baldin bada, dagozkion sostengu-neurriak 

eskainiko zaizkio, formatu egokiko informazioa barne, guztientzako diseinuaren printzipioak 

markatutako arauak jarraituz, desgaitasuna duten pertsonentzat irisgarri eta ulergarri izan 

daitezen eta, era horretan, baimena emateko modua izan dezaten. 

 

 

2.- Historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren 

arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzko 38/2012 Dekretuaren 12.4 artikulua 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-

bopv2/eu/bopv2/datos/2012/03/1201512e.shtml 

12. artikulua. Pazientea nahiz hark baimenduriko pertsona sartzeko prozedurak  

1.- Pazientearen autonomiari eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta 

obligazioei buruzko 2002ko azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legearen 18. artikuluaren 

arabera, pazienteak eskubidea du historia klinikoari buruzko dokumentazioa kontsultatzeko eta 

han jasotzen diren datuen kopia jasotzeko. Eskubide horretatik kanpo dago behar terapeutikoko 

egoera egiaztatu bat dela eta mugatzen den datuetarako sarbidea. Kasu horretan, medikuak hala 

jaso beharko du historia klinikoan. Halaber, sarbide-eskubidea erabiltzeak ez du urratu behar, 

pazientearen interes terapeutikoa kontuan izanda, historia klinikoan biltzen diren hirugarren 

pertsonen datuen konfidentzialtasun-eskubidea, ez eta historia klinikoa egiten duten 

profesionalena ere, zeinek beren ohar subjektiboak egiteko erreserba erabil baitezakete sarbide-

eskubidearen aurka. 

2.- Pazienteak sarbide-eskubidea izateak adierazten du bere datu pertsonalen jatorriari eta datu 

horiei buruz egin diren edo egin asmo diren komunikazioei buruz dagoen informazioa jaso 

dezakeela eta datu horiek erabiltzen ari diren eta zer helbururekin erabiltzen ari diren jakin 

dezakeela. 

3.- Pazienteak sarbide-eskubidea erabil dezake beste pertsona baten ordezkaritza ziurtatu bidez. 

Horretarako, pazientearen baimen sinatua aurkeztu beharko da, non zehatz eta garbi adierazi 

behar baitira sarbidearen nondik norakoak. 

4.- Emantzipatu gabeko 16 urtetik beherako pazienteek, beren historia klinikorako sarbide-

eskubidea erabili ahal izateko, haien gurasoen edo legezko ordezkarien berariazko baimena 

beharko dute. Adingabearen eta eskatzailearen interesen arteko gatazka badago, adingabearen 

interesei emango zaie lehentasuna. 

5.- Ezgaitasun judiziala duten pazienteek legezko ordezkari gisa izendaturiko pertsona baten bidez 

erabili ahal izango dute sarbide-eskubidea. 

6.- Artikulu honetan aurreikusten diren prozeduren eskaera osasun-zentro edo -zerbitzuko 

arduradunari zuzendu behar zaio zuzenean, edo, hala badagokio, pazienteen arretarako 

zerbitzuari. Eskaera formalizatzeko, zer informazio eskatzen den eta osasun-laguntzako zer 

gertakariri dagokion zehaztu beharko da. 

7.- Eskaera egiten denetik gehienez hogeita hamar eguneko epean egin beharko da entrega, eta, 

lehentasunez, modu pertsonalizatuan. Hori egitean, jasota geratu beharko da informazioa eman 

izana. Dena den, informazioa postaz bidaltzea ere onartzen da, baldin eta eskaeran hala 

adierazten bada eta informazioaren izaerak hartarako aukera ematen badu. 

8.- Ezein kasutan ez da historia klinikoaren jatorrizko dokumentazioa entregatuko, eta era 

irakurgarrian, terminologia normalizatu eta unibertsalean eta sinbolorik eta laburdurarik gabe 

eman beharko da informazioa, edozein izanik euskarria. 

  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201512e.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/03/1201512e.shtml
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9. ERANSKINA.- INTOXIKAZIO ETILIKOA DUEN PAZIENTEAREN HASIERAKO 

ARRETA ETA EGONKORTZEA OSPITALEKO LARRIALDIETAN 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intoxikazio etilikoaren susmoa  

Egonkorra Ezegonkor

ra  

BIZI-EUSKARRIA eta MONITORIZAZIOA  

A: Aire-bidea kontrolatu (kontzientzia-mailako 

narriadura garrantzizkoa bada, intubazio 

orotrakeala baloratu) 

B: O2 

C: zainetarako sarbidea +/- fluidoterapia 

D: Balorazio neurologikoa (EHOE) eta gluzemia 

kapilarra 

E: Kontrolatu tenperatura, garuneko 

traumatismoaren zeinuak… 

E: Kontrol termikoa, garuneko traumatismoaren 

zeinuak…  

Konstanteak erregistratu 

Anamnesia eta miaketa fisikoa 

Aztertu proba osagarriak egitea 

komeni den, klinikaren arabera 

eta/edo beste droga batzuen 

kontsumoa egon dela susmatuz gero 

(beti intoxikazio 

moderatuetan/larrietan)* 

Tratamendu sintomatikoa 

(beharrezkoa izanez gero) eta 

behaketa 

Proba osagarriak 

Bena/arteriako gasometria, gluzemia kapilarra, giltzurrun-

funtzioa, ioiak, hemograma  

Etanola odolean 

Toxikoak gernuan.  

  

Klinikaren arabera, aztertu komenigarriak diren: Toraxeko X 

izpiak, EKG, garuneko OTA 

  Tratamendu sintomatikoa 

Hipogluzemia: glukosa iv (Dx % 10; 5 ml/kg) 

Hiponatremia: Ez dezala urik hartu 

Asaldura: Giro lasaia, larria bada erabili BZD/antipsikotikoak (haloperidola, 

tiapridea) 

Arteriako hipotentsioa: Bolumen hedapena SSF 20 ml/kg +/- inotropikoak 

B1 bitamina: alkoholiko kronikoetan edo susmagarrietan 

 Berariazko tratamendua, klinikaren arabera eta/edo beste droga 

batzuen kontsumoa egon dela susmatuz gero 

*Intoxikazio arinetan, kontzientzia-maila 
alteratzen ez denean, etanol-mailak ez dira 
beharrezko. Konstanteak hartuko zaizkio eta 
ebaluazioa errepikatuko zaio 

Pediatriako Ebaluazio Triangelua 
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10. ERANSKINA.- OSASUN-AHOLKUAN HITZORDUA HARTZEKO PROZEDURA 

Zer eskaintzen du Osarean plataformaren Osasun Aholkuak alkohola 

kontsumitzen duten adingabeen jarraipenari dagokionez? 

 

Alkohol gehiegi kontsumitzearen ondorioz ospitaleko eta/edo ospitaletik kanpoko larrialdi-

zerbitzuetara joan diren adingabe guztiei jarraipena egiteko aukera ematen du, altaren ondoren 

jarraipena behar dutenean. 

Osasun-zentroetako, etengabeko arreta-puntuetako eta ospitaleetako osasun-profesionalen 

eskura dagoen aukera bat da. 

 

Non eta nola har daiteke jarraipenerako hitzordua? 

 

Erreferentziazko profesionalak OSABIDE lehen mailako arretako Osarean Erizaintza Agendan 

emango du hitzordua, eta, «Oharrak» eremuan, Osarean plataformaren bidez zer jarraipen mota 

egitea nahi duen adieraziko du:  

-  Ospitalean, etengabeko arreta-puntuan, edota lehen mailako arreta-unitatean jarraipena 

egitea, alkohol gehiegi kontsumitu izanagatik esku hartu ondoren. 

- Lehen mailako arreta-unitatean eta osasun mentaleko unitatean jarraipena egitea, 

alkohola kontsumitu duten adingabeekiko esku-hartze batean. 

 

Nola hartu hitzordua? 

Osabide lehen mailako arretaren bidez, BIZKAIKO EMERGENTZIAK zentroa/aretoa atalaren 

barruan dagoen OSAREAN ERIZAINTZA Agenda aukeratuz. 
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OH ADINGABEAK. 
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Osasun Aholkuko erizainak arduratuko dira OSAREAN Erizaintza Agendan jasotako jarraipen-deia 

egiteaz, erreferentziazko profesionalaren proposamenari jarraituz. 

 

Arazoren bat hautemanez gero, Osasun Aholkuko erizainek hauxe egin ahal izango dute: 

Emergentziak saileko mediku koordinatzailearekin kontsultatu. 

Osasun-zentrora edo etengabeko arreta-puntura bideratu, ordutegiaren arabera. 

 

Osarean plataformaren Osasun Aholkuko erizaintzak jarraipen-deia amaitu ondoren, telefono-

hitzordu bat egingo da, lehen mailako arreta-unitateko erreferentziazko profesionalak agendan 

libre duen lehenengo tartean, bere pazientearekin elkarrekintza bat izan dela jakinarazteko eta 

profesionalak Osabide lehen mailako arretaren historia klinikoa berrikusteko. 

 

Erregistratu egingo al dute pazientearen historian, Osabide lehen mailako 

arretan? 

 

BAI. Deia Osasun Aholkuko erizainek egingo dute, eta egindako guztia erregistratuko dute.  
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Nola eman Osasun Aholkurako hitzordua Ospitaleko Larrialdietatik 

 

Osarean edo Osasun Aholkuko Erizaintza Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, telefono 

hauetako batera deitu behar da: 

 

945 20 30 50 (Arabatik deitzen bada) 

944 20 30 50 (Bizkaitik deitzen bada) 

943 20 30 50 (Gipuzkoatik deitzen bada) 

 

Erantzuten duenean sakatu 2. aukera (Osasun Aholkua).  

 

Eman pazientearen datuak, bere erreferentziako medikuak ikus dezan 
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11. ERANSKINA.- PEDIATRIAKO EBALUAZIO-TRIANGELUA (PET) ETA ABCDE ESKALA 

konorte- maila 

A ALERTA dagoen pertsona 

H HITZEZKO estimuluei erantzuten dien pertsona 

O OINAZE-estimuluei erantzuten dien pertsona 

EE EZ DIE ERANTZUTEN estimuluei 

 

Itxura Arnasa lana 

Larruazaleko zirkulazioa 
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12. ERANSKINA.- LARRIALDIETAN JARDUTEKO ARAUAK: AURREZ AURRE ETA 

TELEFONO BIDEZ 

 

 Konorterik gabe eta ez da esnatzen (EHOE) 

 

 Konorterik gabe eta esnatu egiten da mugitzean edo hitz egiten zaionean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezaguerarekin eta asaldatuta 

 

 Ezaguerarekin eta etengabeko okadak 

 

 Ezaguerarekin beste arrisku faktorerik gabe 

 

I. TAULA: KONTZIENTZIA-MAILAREN GRADUAZIOA 
Kontzientzia-maila 
  E Pertsona ESNA 
  H HITZEZKO estimuluei erantzuten dien pertsona 
  O OINAZE estimuluei erantzuten dien pertsona 
  EE Estimuluei ERANTZUTEN EZ dien pertsona 
1. Kasu bakoitzaren egoerara egokitutako jarduketa. 
2. Arreta berezia adingabeei eta laguntzailerik gabe dauden horditutako pertsonei 

BEA Berehalako osasun-

balorazioa 

OBE: 
Tenperatura eta bizi-konstanteak 

Okadak 

Buruko traumatismoa 
Beste gaixotasun 
batzuk 

Buruko traumatismorik 
ez 
Beste gaixotasunik ez 

Anormalak 

Berehalako osasun-

balorazioa 

BEA 

Berehalako osasun-

balorazioa 
Lekualdatu ospitalera 

Normalak 

EZ 

Artatu 

ondoren 

Hobekuntzarik

? 

Berehalako osasun-

balorazioa 

Lekualdatu Ospitalera/EAGra 

 

 

 

BAI Balorazio indibiduala 
1
 

Balorazio indibiduala 

Lekualdatu EAGra 

Lekualdatu EAGra 

Berehalako osasun-

balorazioa 

Alta posiblea 
2 

Berehalako osasun-

balorazioa 

Baloratu ospitaleratzeko arrazoiak: 
Pertsona bakarra edo behar bezala zainduta ezin 
egon daitekeena 
GARUNEKO TRAUMATISMOA 
Okerrera egin dezakeen gaixotasun kronikoa. 

Beste konplikazio batzuk. 
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TELEFONO BIDEZKOA 

● Ezaguerarik gabe dago? Ez du hitz egiten, ez da mugitzen estimulatzen 
dutenean  

● Pertsona lo dago eta ez da esnatzen hitz egiten badiote ere? III-IV maila-
Kontzientziaren balorazioa 

● Ez du arnasarik hartzen edo nekez hartzen du? 

● Ubelduta dago, zurbila edo izerditsua? 

● Buruan kolperik hartu du? 

● Zurbil dago eta/edo izerdi hotza du? 

● Asaldura, agresibitatea, konbultsioak? 
 

● Bidali BEA 
● Baloratu erantzun bikoitza 
● Lekualdatu ospitalera 

Beste droga batzuk hartu ote ditu? 
Okada bortitzak edo errepikakorrak ditu? 

Beste gaixotasun batzuk ditu 
Bakarrik dago? 

Bide publikoan dago 
Sabelaldeko min bortitza edo luzea (>2h) 

Odol gorria edo beltza okadan edo eginkarietan? 
Okada errepikakorrak azken bi orduetan? 

Indar-galera gorputz-adarretan? 
Eskuetako ikara, desorientazioa edo haluzinazioak? 

 

 

● Bidali BEE/OBEdun anbulantzia 
● Lekualdatu ospitalera 

● Arduradun baten zaintzapean egon beharko du denbora guztian. Bere etxean ezin bada, 
zaintzapeko arreta beharko du osasun-zentro batean 

● Pazientea adingabea bada, abisatu gurasoei edo tutoreei (kontsultatu Osabide) 

● Pertsona diabetikoa den kasuan eta ahal bada, gainerako neurriez gainera, gluzemia egin eta 
70etik beherakoa badu, deitu Larrialdietara 

● Zainketak areagotu baldin: 
- Erne: etilismo bortitzak zorigaitzeko ondorioak izan ditzake berez, lotura duten 

traumatismoengatik edo aldi bereko beste intoxikazio batzuengatik. 
- Erne: koagulazioko alterazioak izan ditzaketen eta etilismo kronikoa duten 

pazienteekin. 

● Aplikatu Osasun Aholkuak egingo dion alta ondorengo jarraipen-protokoloa. Transferitu 
jarduketa ULSEra eta dokumentatu 

● Eman aholkua laguntzaileei. Ikusi 2. koadroa 

DENAK EZ 

BATEN BAT BAI 

DENAK EZ 

BATEN BAT BAI 

Kontzientzia-maila baloratzeko eskala BEE/OBErako: 

I. maila: pazientea esna 
II. maila: pazientea lo, baina hitz egitean esnatzen da 
III. maila: pazientea lo, baina mugitzean esnatzen da 
IV. maila: pazientea ez da ezergatik esnatzen.  

Alkohol-intoxikazioa 
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13. ERANSKINA.- PORTAERA OSASUNGARRIA 

OSASUN ONA EDUKITZEKO AHOLKUAK 

Pertsona sanoa izateko, osasun fisiko ona izateaz gainera, beharrezkoa dugu emozionalki ongi sentitzea eta 

aldeko gizarte-ingurunea edukitzea, horrela hobeto egingo baitiegu aurre sortzen zaizkigun estres- eta 

antsietate-egoerei. 

Hona hemen hainbat aholku lagungarri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAINDU ZURE ELIKADURA. Ongi hidratatzea 
eta dieta sano, anizkoitz eta orekatua izatea 
lagungarri izango zaizkizu pisu osasungarria 
edukitzeko eta gaixotzeko arriskuak murrizteko. 
Aukera itzazu gantz, azukre eta gatz gutxiko 
elikagaiak. Murriztu ezazu edari kitzikagarri eta 
azukreztatuen kontsumoa (kafea, koladun edariak, 
tea). 

 

 EZ HARTU TOXIKORIK. Tabakoak, alkoholak 

eta beste droga batzuek (kalamua, kokaina, estasia, 
heroina, ketamina...) osasun-arazo larriak sor 
ditzakete.  

GOZA EZAZU ZURE SEXUALITATEA. Modu sano, 
arduratsu, aske eta atseginean. Sexualitate 
osasungarri batek bizimodu oparoagoa izaten lagunduko 
dizu. 

ZAINDU ZURE GIZARTE-HARREMANAK. Manten 
ezazu harremana zure lagunekin eta maite dituzunekin. 
Ona da inguruan daukagun jendearekin harremanak 
izatea. 

 

ARIKETA FISIKOA EGIN. Ariketa fisiko 
erregularrak osasuna hobetzen du, eta ongizate-
sentsazioa ematen. Egizu jostagarriena gertatzen 
zaizuna: oinez ibili, dantza egin, bizikletan ibili, 
taldeko kirol bat egin... Tai-xi, yoga, pilates, etab. 
bezalako ariketek ere hobeto sentitzen lagunduko 
dizute. Zure osasunak, egoera fisikoak eta 
autoestimuak gora egingo dute.  IKASI ZURE EMOZIOAK KUDEATZEN.  Bizitzaren 

aurrean jarrera positiboa izateak zure estres-mailak 
murrizten eta ongizate-sentsazioa hobetzen lagunduko 
dizu. 

 

BEHAR DUZUN GUZTIETAN ESKATU 
LAGUNTZA. Mundu guztiak izaten ditu une zailak noiz 
edo noiz, eta horrelakoetan norbaiten laguntzaren 
premia izaten da. Kasu horietan, jo ezazu zure 
hurbilekoengana edo erreferentziako profesionalengana.  

ONAR ZAITEZ ZAREN BEZALA. Saia zaitez zeure 
buruarekin eta gainerakoekin malgua izaten. Gauzak 
umore pixka batekin hartzeak on egingo dizu, eta zure 
bizimoduan ongizate-maila on bati eusten lagunduko 
dizu. 

KONTUZ EGUZKIA HARTZEAN. Nahikoa da 

egunean ordu erdi hartzea. Saia zaitez egunaren 
erdialdeko orduak saihesten, eta erabili kapela, 
betaurrekoak eta eguzki-babesle on bat. 

ADIERAZI ZURE SENTIMENDUAK. Beste 
pertsona batzuekin zure sentimenduez hitz egiteak 
gauzak beste perspektiba batetik ikusten lagunduko 
dizu. 

LANDU EZAZU BURUA. Denbora-pasak, mahai-
jokoak, eztabaida taldeetan eta foroetan parte hartzea, 
lagun arteko elkarrizketak, tertuliak, irakurtzea, 
trebetasun berriak ikastea... Horiek guztiek garuna bizirik 
edukitzen lagunduko dizute. 

EZ ZAITEZ AUTOMEDIKATU. Beste pertsona 
batentzat ona dena kaltegarria izan daiteke zuretzat. 
Edozein zalantza edo premia izanez gero, joan 
osasun-arloko profesional batengana. 

HARTU ZEURETZAKO DENBORA. Eskaini denbora 
gustukoak dituzun eta lasaitzen zaituzten aisialdiko 
jarduerei (zinemara joan, paseatu, lagunekin irten, etab.). 

 

EGIZU LO ONGI. Oso garrantzitsua da nahikoa 
lo egitea, eguneroko zereginak egiteko egoera 
egokian egon zaitezen. Nekeak eragina du 
kontzentrazioan; murriztu egiten diu motibazioa eta 
energia. Saia zaitez zure eguneroko bizimoduan 
ordutegi erregularra edukitzen.  
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14. ERANSKINA.- OSASUN-AHOLKUEN ERABAKI-ARBOLA 

 

 

 

 

 

      

   

    

   

   

   

       

 

   

    

 BATEN BAT BAI 

   

  

         

                          

                 

 

 EZ   

            

 

  

 Etilismoari buruzko protokolorako esteka.  

 Gomendioetarako esteka.  

 Aholkuak:  

 Eraman leku seguru eta bero batera. Ohean atseden har dezala.  

 Ziurtatu haren eboluzioa egiaztatu dezakeen norbaitekin dagoela.  

 Jarri albo batera etzanda.  

 Aldian behin, esnatu.  

 Pazientea adingabea bada, gurasoak edo tutoreak ohartarazi (kontsultatu 

Osabide).  

 Alerta: etilismo akutuak berezko ondorio hilgarriak ditu, baita ondoriozko. 
traumatismoengatik edo intoxikazio konkomitanteengatik ere  

 Eskatu larrialdien seinaleei adi egoteko.  

DENAK EZ  BATEN BAT BAI 

Badu larrialdi-zantzurik? 

 Konorterik gabe dago? Ez du hitz egiten, ez da 

mugitzen 

 Lo dago eta ez da esnatzen hitz egiten dioten arren? 

 Ez du arnasarik hartzen edo zailtasunak ditu? 

 Kolore morea du? 

 Burua n kolperik hartu du? 

 Zurbil dago eta/edo izerdi hotzak ditu? 



Intoxikazio akutua 

¿ Badakizu sendagairen baten gehiegizko dosirik 

hartu duen edo substantzia arriskutsuren bat 

badago, irentsi/inhalatu duen? ¿Perretxikorik 

jan du?                                                                                                                                                                          

 Ireki EMERGE taktika. 

 Pasatu deia Larrialdiak koordinatzeko medikuari  

 Mediku koordinatzailea lanpetuta bada bidali 

BEA/BEE/OBE 
BATEN BAT BAI 

BAI 

Baliteke mozkor egotea?                                                                                    

Badakizu alkohol gehiegi edan 

duen?                         

Badu larrialdi-zantzurik? 

 Lo dago eta ez da esnatzen hitz egiten 

dioten arren? 

 Kolore morea eta arnasteko zailtasunak 

ditu? 

Substantzia potentzialki toxikoa da edo                                                

ez dakizu toxikoa den?                                                         

Kontsultatu intoxikazioen gida.Madrileko 

toxikologia-telefonoa: 91 562 04 20                                                                                                         

(24 orduko zerbitzua) 

Bidali ospitaleko Larrialdietara                             

eta aztertu OBE/BEE behar duen 
 

 Ireki EMERGE taktika 

 Dokumentatu “Bidali 

BEA” 

Baliteke beste droga batzuk 

kontsumitu izana? Urduri dago? 

Oka intentsuak ditu? Badu 

bestelako gaixotasunik? Bakarrik 

dago? Bide publikoan dago? 

Buruan kolperik hartu du?                                                

 Zabaldu ASISTE 

taktika. 

 Dokumentatu “ 

OBE 
bidalketa”, ahal 
dela, MKri 
galdetu. 

 Etilismo 

protokolorako 
esteka 

 Produktuaren araberako osasun 

aholkua (ikusi Intoxikazioen gida).   

 Telefono bidezko segimendua    

DENAK EZ 

BATEN BAT BAI 

DENAK EZ 

EZ 

BATEN BAT  BAI 

DENAK EZ 

BATEN BAT BAI 

DENAK EZ  
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15. ERANSKINA.- EBIDENTZIA EPIDEMIOLOGIKOAK ETA KOMORBILITATEAREN 

TRATAMENDUA 

 

1. Haurtzaroko nahasmendu disoziala, dirudienez, alkohol-abusu goiztiarraren iragarle argia 

da. 

2. Zenbait ezaugarri, hala nola oldarkortasun handia, sentsazioen bilaketa, herabetasun 

gabeko jokabidea eta emozionalitate negatiboa, alkoholismorako zaurgarritasun handiago 

batekin lotu izan dira. 

3. Alkohol gehiegi hartzen duten nerabeek arrisku handiagoa lukete helduaroaren hasieran 

substantzia horren kontsumotik eratorritako nahasmenduren bat garatzeko.  

4. Haurtzaroko esperientzia negatiboek (tratu txarrak, gurasoen axolagabekeria edo haiekiko 

lotura eskasa) eragin iraunkorrak izan ditzakete pertsona helduaren hipotalamo-giltzurrun 

gaineko hipofisiaren funtzioan, bai depresiorako eta bai substantzien abusurako 

zaurgarritasuna areagotzen dutela. Kausa-efektu erlazioa aurkitu da haurtzaroko 

esperientzia txarren eta alkohol-kontsumo goiztiarraren artean, eta horrek areagotu 

egiten ditu nerabezaroan arriskuko kontsumoa izateko eta helduaroan mendekotasuna 

garatzeko aukerak. 

5. Bai denbora luzeko estresak eta bai alkoholaren abusuak glukokortikoideen hartzaileen 

hipofuntzioa sor lezakete eta, ondorioz, feedback negatiboaren disfuntzioa, zeina 

iraunkorra izan baitaiteke. Gainera estresarekiko sentiberatasun handiagoa ez ezik, berriz 

erortzeko arriskua lukete, egoera estresagarriak izango liratekeelarik horren kausa. 

6. Prezio merkea eta edari alkoholdunetara iristeko erraztasuna oso lotuta daude 

alkoholaren per capita kontsumo handiarekin. 

7. Alkohol-kontsumoari buruzko legeak eta arauak zenbat eta murriztaileagoak izan, hainbat 

txikiagoa da haren kontsumoa. 

8. Jaio aurretik alkoholaren eraginpean egotea arrisku-faktore bat da gero alkoholarekin 

zerikusia duten arazoak garatzeko. 

9. Bizimoduan zeharreko aurkako baldintzek, eta haurtzarokoek batez ere, estresari 

erantzun epigenetikoa ematera eraman dezakete, herabetasun gabeko jokabideetara eta 

sistema kognitibo-emozionaletan eragina izatera; eta horiek, aurrerago, bulkaden 

kontroleko nahasmendu, alkoholismo, etab. bezala azalera daitezke. 

10. Alkoholismoaren tratamendu espezializatuak eragotzi dezake gaixotasunean behin eta 

berriro erortzea eta kronikotasunera eboluzionatzea. 

11. Beraz, faktore genetikoa beharrezkoa izan daiteke baina ez nahikoa guraso alkoholikoen 

seme-alabek alkoholismoa gara dezaten, izan ere, arrisku apaleko familiako giro batek 

asko moteldu dezake arrisku genetikoaren inpaktua. 

12. Mugako nortasun-nahasmendua edo ezegonkortasun emozionala oso maiz gertatzen dira, 

eta bi nahasmenduak elkartzen direnean are okerragoa izaten da pronostikoa. 

Tratamenduari dagokionez, agente antipsikotikoek eta eutimizatzaileek eraginkorrak 

direla erakutsi dute, paziente hauen emozio-deskontrola eta jokabide oldarkorra 

tratatzeko. 
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1. Antipsikotiko atipikoek – 1B ebidentzia-maila. A gomendio-gradua – erabilgarriak direla 

erakutsi dute paziente hauek izan ohi dituzten alterazio kognitibo-pertzeptualak 

tratatzeko; hortaz, pentsatzekoa da halako tratamenduak erabilgarriak izan litezkeela 

alkohola hartzeko ohitura kentzeko eta beste patologia batzuei lotutako komorbilitateen 

tratamendurako. 

2. Zenbait antiepileptiko, hala nola azido balproikoa, lamotrigina eta oxkarbazepina – 1B 

ebidentzia-maila. A gomendio-gradua–, konbultsioen aurkako eutimizatzaileen barruan, 

erabilgarriak izan daitezke aldartea desarautua eta alkohol-kontsumoa duten 

pazienteentzat.  

3. Topiramato (1A) eta gabapentina antiepileptikoak erabilgarriak izan daitezke bulkaden 

deskontrol eta alkohol-kontsumo kasuetan (1B) –A gomendio-gradua–.  

4. Zenbait antipsikotiko, hala nola quetiapina, olanzapina, aripiprazol –1B ebidentzia-maila. 

A gomendio-gradua– erabilgarri izan litezke alkoholismoa gehi mugako nortasun-

nahasmendua diagnostikatu zaien pazienteak tratatzeko.  

5. Alkohola hartzeko ohitura galtzeari dagozkion tratamenduei dagokienez, naltrexona eta 

disulfiram sendagaiek eraginkortasun-maila berdinak erakutsi dituzte MNN (mugako 

nortasun-nahasmendu) komorbidoarekin edo gabe; beraz, erabili daitezke helduekin 

(nerabeetan ez dago ebidentziarik).  

 

AFHNk handitu egiten du gehiegizko alkohol-kontsumoa praktikatzeko arriskua. AFHN duten 

nerabeak bereziki zaurgarriak dira alkohol, nikotina eta beste toxiko batzuen kontsumoari 

dagokionez. Diagnostiko honen tratamendu intentsiboa da oraindik ere prebentzio aukera onena 

alkohol-kontsumoa murrizteko. 

Atomoxetinak murriztu egin lezake alkohol-kontsumoa, zeharka bada ere, AFHNren 

sintomatologia gutxitzen duen neurrian, Wilens et al. (2011) entseguak adierazten duen bezala 

(1B ebidentzia-maila. A gomendio-gradua). 

Klonidina egokia da AFHN eta Guilles Tourette batera gertatzen diren kasuetan.  
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Bulimia edo anorexia nerbiosoa diagnostikatuta duten pazienteek baliteke komorbilitate 

alkoholikoa ere izatea. Lotura hori kanporako nahasmenduak handitzeko joera baten esparruan 

gertatu ohi da.  

 

 

Alkohol-mendekotasunaren nahasmenduak eta aldarte egoeraren nahasmenduek komorbilitate 

handia dute, % 15-80 arteko prebalentziak izaten baitituzte helduen populazioan. Bien 

presentziak soslai kliniko larriagoa eratzen du, konplikazio gehiago, zailagoa gertatzen zaie 

egonkortasun psikopatologikoa lortzea eta mantentzea nahasmendu bakarra duten pazienteekin 

alderatuta. Gainera, alkohol-mendekotasunari lotuta nahasmendu afektiboen komorbilitatea 

egoteak handitu egiten du jokabide suiziden arriskua. 

Gaur egun onartuta dago zer garrantzitsua den paziente hauen tratamendua era integratuan 

egitea eta, ahal izatera, talde terapeutiko berberak, nerabeen populazioa bereziki zaurgarria baita 

zentzu honetan. Berriro alkoholaren kontsumoan erortzeak depresio-gertakari bat ekar lezake 

ondorio gisa, edota abian dagoen gertakaria azkartu lezake, suizidio arriskua areagotuz. Horren 

paraleloan, nahasmendu afektiboaren deskonpentsazioak substantzien kontsumoan berriro 

erortzea abiaraz dezake. 

 Amaitzeko, ISRS deituak aukera terapeutiko ona baldin badira ere, batez ere ongi toleratzen 

direlako eta segurtasun profil ona dutelako, paziente dualetan ISRS gabeko depresio aurkakoak 

gomendatzen dira. Profil dopaminergikoa, monoaminergikoa edo duala (hala nola benlafaxina) 

duten farmakoak dira, agian, tratamendu eraginkorrenak substantziak kontsumitzen dituzten eta 

nahasmendu afektiboaren komorbilitatea duten pazienteentzat. Nolanahi ere, esandako datu 

horiek populazio helduari dagozkio, eta beharrezkoak dira haurren bi patologien tratamenduari 

buruzko azterlan gehiago.  

Orain erabiltzen diren ISRS guztiak (fluoxetina, sertralina eta paroxetina) haur eta nerabeen 

depresioaren tratamenduan erabiltzeko onartuta daude, fluboxamina izan ezik. Azterlanetako 

datuek iradokitzen dute ISRSak direla lehen aukerako agenteak, haien eraginkortasuna, 

tolerantzia eta segurtasuna direla medio. 

 

 

Haur eta nerabeengan, alkohol-arazoaz gainera, gertaera bipolar bat gertatzen den kasuan, FDAk 

litioa, ketiapina, risperidona eta aripiprazol dauzka onartuta, 10 urtetik 17 urtera bitarteko haur 

eta gaztetxoentzat. Olanzapinaren kasuan, 13 urtez gorakoentzat soilik dago aholkatuta. 

Nerabeengan erabiltzen dira, orobat, FDAk ofizialki onartuta ez dauzkan arren, karbamazepina, 

balproatoa monoterapian, ziprasidona, klozapina eta TEC delakoa. 
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Nabarmentzekoa da topiramatoari (oldarkortasuna tratatzeko) eta oxkarbazepinari dagokienez, 

18 urtez azpikoetan soilik aurkitu direla azterlan negatiboak eta, beraz ez direla eman behar, 

FDAren arabera.  

 

Oro har, bentzodiazepinak ez erabiltzea gomendatzen da antsietate-patologia eta alkoholismo 

aktiboa duten pazienteengan (2.a) A gomendio-gradua.  

Serotonina birkaptatzeko inhibitzailerik ez erabiltzea gomendatzen da antsietate-patologia eta 

alkoholismo aktiboa duten pazienteengan (1B) A gomendio-gradua. 

Ez da aholkatzen ondorengo BZD hauek erabiltzea 18 urtez azpiko adingabeetan: ketazolan, 

halazepam, alprazolam, klotiazepam. 

Baina baimenduta dago beste BZD hauen erabilpena (Sendagaiaren Espainiako Agentzia). Honako 

hau da tratamendua: pazienteak mediku arduradunak agindutako dosia hartuko du ahotik, 12 

aste baino gutxiagoko denboraz antsietate nahasmenduen kasuan, eta 4 aste baino gutxiagoz. 

Loaren nahasmenduen kasuan 

· Klorazepato dipotasikoa, 30 hilabetetik gorako haurretan. 

· Diazepama, 6 hilabetetik gorako haurretan. 

· Klobazama, 3 urtetik gorako haurretan. 

· Bromazepan sendagaiaren argibide-orrian eta fitxa teknikoan dio: ez dago haurrentzat 

aholkatua, baina medikuak funtsezkoa jotzen badu paziente hauen gorputz-pisu txikiagora doitu 

beharko du dosia. Antsietatea zuten 4tik 21 urtera arteko 200 haur eta neraberekin egindako 

azterlanek emaitza onak eman dituzte. 

· Lorazepama behar-beharrezkoa irizten zaionean bakarrik erabili behar da, eta, betiere, 6 urtetik 

gorako adina dutenekin. 

· Klonazepama: Hilabeteko adina 

Bestalde, biztanle pediatrikoen kasuan, FDAk baiezkoa eman dio fluboxamina eta sertralina 

nahasmendu obsesibo konpultsiboen tratamenduan erabiltzeari (azterlan plazebo kontrol 

aleatorizatuen bidez ebaluatu dira); dena den, zitaloprama ere eraginkorra dela ari dira ikusten. 

Antsietate-nahasmenduei dagokienez, obsesibo-konpultsiboak ez diren antsietate-

nahasmenduak dituzten haur eta nerabeen tratamenduan soilik ebaluatu da fluboxamina. 
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16. ERANSKINA.- ALKOHOL-MENDEKOTASUNA GAINDITZEKO 

TRATAMENDUAREN FASEAK 
 

 

- Alkohol-kontsumoa etetea. 
 

- Alkoholaren abstinentzia-sindromearen agerpena tratatu eta prebenitzea. 

 

Alkohol-gabetzearen sindromearen prebentzioa edo desintoxikazio tratamendua alkohol-

mendekotasuna duen paziente batek hura kontsumitzeari uztea da era planifikatuan eta 

medikuaren kontrolpean. Alkohol-gabetzearen sindromearen planifikatu gabeko agerpena haren 

kontsumoa kolpetik etetean gertatzen da, edota kantitatea gutxitzen denean edozer 

arrazoirengatik gehiegi edaten ari zen denboraldi luzearen ondoren. 

Batzuetan, egoera klinikoaren arabera, beharrezkoa izan liteke farmako batzuk hartzea, 

sintomatologia eta konplikazioak kontrolatzeko. Ospitaleratu gabe edota ospitalean egin daiteke 

tratamendua. Garbi izan behar da epe luzeko errehabilitazio-tratamendu baten hasiera dela, eta 

gaixoberritzeak prebenitzera zuzendutako esku-hartze psiko-sozial espezializatua jasoko duela 

pazienteak, dagokion tratamendu farmakologiko espezifikoarekin batera. Helburua alkohol-

gabetzearen sintomatologia ez agertzea izango da. 

Alkohol-gabetzearen sindromearen larritasuna zenbatu liteke eskala estandarizatuak erabilita. 

Gehien erabiltzen denetako bat Clinical Institute Withdrawal Assesment from Alcohol-revised 

(CIWA-Ar) deitua da (Sullivan et al., 1989; Foy et al., 2006). 

CIWA-Ar eskala erabilgarria da tratamendu farmakologikoaren premia baloratzeko, tratamendua 

non egin erabakitzeko (ospitaleratu gabe edo ospitalean) eta pazientearen egoera ebaluatzea 

beharrezkoa bada tratamenduan zehar (15etik gorako puntuazioetan beharrezkoa da 

tratamendua ospitalean egitea, eta kontuan izan behar da kasu bakoitza banaka hartu behar dela 

eta badaudela hainbat faktore erabakia baldintzatuko dutenak). 

Alkoholaren abstinentzia-sindromearen larritasuna eta berorren bilakaera ebaluazio tresna 

normalizatu edo estandarizatuen bitartez objektibatu behar da beti, esate baterako CIWA-Ar 

eskalaren bidez (Gomendio-gradua: A). 
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2. taula, CIWA-AR eskala (Clinical Institute Withdrawal Assesment Scale for Alcohol) 

 Goragalea eta okadak 

0. Ez dago 1. Goragale arina, okadarik gabe 4. Aldizkako goragalea okada lehorrarekin 

7. Etengabeko goragalea, goitiko lehorrak sarri eta okadak 

 Dardara (besoak luzatuta eta besoak zabalduta) 

0. Dardararik ez 1. Ez da agerikoa, baina senti dezake hatzetan 

4. Moderatua, besoak luzatuta 7. Larria, baita besoak luzatu gabe ere 

 Asko izerditzea 

0. Ez da agerikoa 1. Ez da ia hautematen, esku ahurrak ezkotuta 

4. Izerdi tanta agerikoak bekokian 7. Izerdi ugari. 

 Antsietatea 

0. Antsietaterik ez, lasai 1. Antsietate arina 4. Estutasun moderatua edo alerta egoeran 

7. Deliriumetan edo erreakzio psikotikoetan ikusten diren estutasun-egoeren kidekoa 

 Agitazioa 

0. Jarduera normala 1. Normalean baino jarduera handiagoa 

4. Urduri samar eta egonezin apur batekin 

7. Postura aldaketak elkarrizketak irauten duen denbora gehienean edo biraka etengabe 

 Ukimen-alterazioak (inurridura, azkura, sorgortzea) 

0. Ez dago 1. Oso arinak 2. Arinak 3. Moderatuak 

4. Ukimen-haluzinazio moderatuen presentzia 5. Haluzinazio larriak 

6. Haluzinazio larri asko 7. Etengabeko haluzinazioak 

 Entzumen-alterazioak (soinuak hautematea) 

0. Ez dago 1. Oso arinak 2. Arinak 3. Moderatuak, beldurtzeko ahalmen urrikoak 

4. Ikusmen-haluzinazio moderatuen presentzia 5. Haluzinazio larriak 

6. Haluzinazio larri asko 7. Etengabeko haluzinazioak 

 Ikusmen-alterazioak 

0. Ez dago 1. Oso arinak 2. Arinak 3. Moderatuak 4. Ikusmen-haluzinazio moderatuen presentzia 
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5. Haluzinazio larriak 6. Haluzinazio larri asko 7. Etengabeko haluzinazioak 

 Buruko mina eta buruko betetasun sentsazioa 

0. Ez dago 1. Oso arina 2. Arina 3. Moderatua 

4. Moderatuki larria 5. Larria 6. Oso larria 7. Ikaragarri larria 

Puntuak guztira 

 CIWA 10etik behera: AAS arina 

 CIWA 10-20 artean: AAS moderatua 

 CIWA 20tik gora: AAS larria 

 

• 15etik beherako puntuazioak CIWA-Ar eskalan. 

• Farmakoak ahotik hartzeko ahalmena. 

• Familia-sostengu egokia. Arduradun batek egon behar du etengabe pazientearekin. 

• Komorbilitate organiko esanguratsurik ez egotea. 

• Komorbilitate psikiatrikorik ez egotea. 

• Haurdun ez egotea adin emankorrean dauden emakumeak. 

• Alkohol-gabetzea okerragotu dezaketen beste substantzia batzuen kontsumorik ez 

egotea (bentzodiazepinak). 

• Aldez aurreko historiarik ez egotea alkohol-gabezia konbultsioengatik edo delirium 

tremens-agatik. 

Ospitaleratu gabeko tratamendua egitea erabakitzen denean, beharrezkoa da bilakaeraren 

gainbegiratze estua egitea, lehenengo egunetan bereziki, nahiz eta zainketa hori familiako 

norbaitek egin dezakeen, edota, bestela, lehen mailako arreta taldeko profesional batek, sostengu 

espezializatuarekin. 

 

 

• Tratamendua behar duen komorbilitate organiko bortitza edo kronikoa duten 

pazienteak, edota deskonpentsatu daitezkeenak. 

• Ospitaleko zainketa behar duen komorbilitate psikiatrikoa duten pazienteak 

(nahasmendu bipolarra, depresioa buru-hilketa saiakerekin, psikosia). 
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• Beste alkohol-gabetze gertaldi batzuetan konplikazioak izan dituzten pazienteak 

(konbultsioak, delirium tremens, etab.). 

• Farmakoen abusu aldiak izan dituzten pazienteak (bentzodiazepinak, neuroleptikoak 

–ketiapina, klometiazola–, eta abar). 

• Hainbat droga-mendekotasun dituen pazientea. 

• Aldez aurreko ospitaleratu gabeko tratamenduetan porrot egin duten pazienteak. 

• Kontsumo handi kronikoak eta CIWA-Ar eskalan 15etik gorako puntuazioa izanik, 

alkohol-gabetze sintomatologia larria garatzeko arriskua duten pazienteak. 

• Distozia soziala edo familiaren sostengurik gabeko pazienteak, testuinguru eta 

zainketa egokia izateko aukerarik ez dutenak, ospitaleratu gabe. 

• Haurdun dauden pazienteak. 

• Alkohol-gabetzearen sindromea hasita duten pazienteak, sintomatologia larria 

dutenak. 

 

 

Nazioarteko adostasun zabala dago, hainbat gidatan islatu dena, alkohol-gabetzearen 

sindromearen kudeaketa terapeutikoari buruz, bai hura prebenitzeko eta bai, behin hasita dela, 

tratatzeko ere. 

Adostasun orokor horren oinarria da bentzodiazepinak direla gehien erabiltzen eta gomendatzen 

diren sendagaiak alkohol-gabetzearen sindromea monoterapian tratatzeko. Estimulazio 

gabaergikoaren bidez jarduten dute, neuronen aktibitatea gutxituz eta, era berean, lasaitasuna 

sortuz. 

Bentzodiazepinak plazeboa edo ordezko beste zeinahi botika baino eraginkorragoak direla 

erakutsi dute eta onura gehiago emateaz gainera, kontrako efektu gutxiago dituzte. 

Ez dago ebidentziarik bentzodiazepina baten erabilera gomendagarriago egiteko. Bizi ertain edo 

luzeko bentzodiazepinen erabilera –diazepam edo klorazepato dipotasikoa– nahiago izan da maila 

plasmatiko iraunkorragoak lortzeko helburuarekin. Diazepama ahotik edo zainetik har daiteke eta 

bide batetik bestera nahieran igarotzeko aukera dago, bilakaera klinikoaren arabera. Dosiak 

banaka eta kasu bakoitzera egokitu behar dira, komorbilitateen, pazientearen aldez aurreko 

farmakoterapiaren, bentzodiazepinekiko tolerantzia farmakologikoaren, pazientearen adin eta 

pisuaren eta sintomen intentsitatearen arabera. 
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Baina bizi ertain/laburreko bentzodiazepinak ere erabili izan dira (lorazepama, oxazepama). Gure 

inguruan ez dago azken bentzodiazepina horiek zainetik administratzeko modurik eta, hortaz, 

pazienteak ezin ditu ahotik baizik hartu. Bentzodiazepina hauek ez dute metabolito aktiborik eta 

gibelak ez ditu metabolizatzen; horregatik, gomendagarriagoak dira hepatopatiak dituzten 

pazienteentzat eta gainsedazioa komeni ez zaienentzat, adineko pazienteen kasuan bezala. 

Bentzodiazepinek tolerantzia gurutzatua dute alkoholarekin eta abusu eta mendekotasun arriskua 

ere bai. Badute bere kontrako efektuak dituen farmako bat, flumazenilo izenekoa, eta berori 

erabil daiteke gainsedazio-kasuetan (1 ebidentzia-maila: A gomendio-gradua). 

Adineko pazienteetan edo gibeleko gutxiegitasuna dutenetan, edo gehiegizko sedazioa ekidin 

behar denean, aukera daitezke bizi ertain/laburreko bentzodiazepinak, hala nola lorazepama, 

ahalik eta dosi txikienetan (A gomendio-gradua). 

Klometiazola botika lasaigarri bat da, alkohol-gabetzearen sindromea prebenitzeko eta tratatzeko 

erabili izan dena. Tolerantzia gurutzatua du alkoholarekin, gibeleko metabolizazioa, arnasa 

depresiorako arriskua eta abusu eta mendekotasun arriskua ere bai. Ez du konbultsioen kontrako 

aktibitaterik, bentzodiazepinek ez bezala. Alkohola uzteko tratamenduan eraginkorra dela ikusi 

da, nahiz eta bentzodiazepinen kasuan baino ebidentzia-maila txikiagoa duen. Ahotik hartzeko 

prestatua dago eta tratamendu-pauta banaka erabaki behar da; ohikoena, hala ere, dosi altu 

batekin hastea da eta egunero gutxituz joatea, guztiz kendu arte. Gure ingurunean bai 

ospitaleratu gabeko tratamenduan eta bai ospitalekoan erabili bada ere, kontraindikazioak ditu 

hepatopatiak, arnas patologia kronikoa edo adin handia duten pazienteentzat; beraz, hurbiletik 

zaintzea eskatzen du. 

Klometiazola plazeboa baino eraginkorragoa bada ere alkohol-gabetzearen tratamenduan, 

bentzodiazepinek baino arrisku handiagoa du, gorputzak gutxiago toleratzen duelako eta 

elkarreraginak larriagoak direlako alkohola kontsumitzen bada (1 ebidentzia-maila). 

Konbultsioen kontrako farmakoak erabili dira alkohol-gabetzearen sindromea eta konbultsio 

krisiak prebenitzeko eta tratatzeko, batez ere, GABA agonista gisa jarduten duelako eta abusurako 

potentzialik ez duelako. Karbamazepinak erakutsi du azterlanen batean eraginkorra dela, 

plazeboarekin alderatuta, alkohol-gabetzearen sintomak murrizteko, eta hepatopatia kronikoak 

dituzten pazienteei eman dakieke, baina ez dago daturik alkohol-gabetzearen sindromea 

prebenitzeko duen eraginkortasunari buruz. Beste botika antiepileptiko batzuk ere erabili dira –

oxkarbazepina, lamotrigina, topiramatoa (balproato sodikoa), gabapentina eta pregabalina– 

alkohol-gabetzearen sindromearen prebentziorako eta tratamendurako. 

Ez dago nahikoa ebidentzia alkohol-gabetzearen sindromea tratatzeko eta krisi epileptikoen 

prebentziorako botika antiepileptikoak soilik erabiltzea sostengatzen duenik. Ez dira inoiz erabili 

behar monoterapian, eta nahiz eta bentzodiazepinen tratamendu osagarri gisa erabiltzen diren, 

azken horien dosiak murrizteko edota ordezko pauten barruan bentzodiazepinen erabilera 

gomendagarria ez den kasuan, ez dago berorien ebidentzia erakusten duen kontrolatutako 

azterlanik. EBIDENTZIA ZIENTIFIKOA 
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Ez dago nahikoa ebidentzia konbultsioen kontrako farmakoek alkohol-gabetzearen sindromean 

duten efektuari dagokionez. Ez eta alkohol-gabetzearen ondoriozko konbultsioen intzidentzian 

dutenaz ere (1A ebidentzia-maila). 

Alfa-2 farmako agonista adrenergikoak (klonidina, lofexidina) erabili izan dira alkohol-gabetzearen 

sindromearen tratamenduan, baina ez dago nahikoa ebidentzia haien eraginkortasunaz.  

Ez dago ebidentziarik depresioaren kontrako farmakoak alkohol-gabetzearen sindromea 

tratatzeko erabiltzea sostengatzen duenik. 

Neuroleptikoak eman daitezke bentzodiazepinen osagarri gisa alkohol-gabetzearen sindromearen 

tratamenduan zehar, baldin eta asaldura psikomotore larria eta haluzinazioak agertzen badira. Ez 

dira eurak bakarrik erabili behar, ez baitira bentzodiazepinak bezain eraginkorrak. Kontuan izan 

behar da gutxiagotu egiten dutela konbultsioen atalasea; beraz, aldez aurreko alkohol-gabetze 

gertaldiren batean krisi-aurrekariak baditu edo oraingoan sortzen bada, ez dira erabili behar. 

 A1 gomendio-gradua 

Neuroleptikoak erabili daitezke bentzodiazepinen osagarri gisa asaldura eta haluzinazioak 

tratatzeko, baina ez da ahaztu behar konbultsioen atalasea gutxiagotzen dutela. Ez dira erabili 

behar monoterapian. (1A ebidentzia-maila)  

 

Tiapridea D2 farmako antagonista bat da, alkohol-gabetzearen sindromearen tratamenduan 

erabiltzen dena alterazio kognitiboak kontrolatzen lagundu dezan. Baditu zenbait abantaila: ez du 

abusurako potentzialik, ez du arnasa funtzioa deprimitzen eta erabili daiteke hepatopatia 

kronikoa duten pazienteekin. Ahotik har daiteke, egunean 800 mg-ko dosietan, baina baita 

zainetik edo bena barnetik ere, egunean 400-1.200 mg arteko dosietan. 

Botika beta-blokeatzaileak ere erabili dira alkohol-gabetzearen sindromean zehar sintomatologia 

autonomoa kontrolatzeko, baina ez dago ohiko gomendio gisa haren erabilpena sostengatzen 

duen ebidentziarik (Zilm, 1980). 

 

 

Euskarri neurrien artean sartzen dira, batik bat, elikadura defiziten zuzenketa eta desoreka 

hidroelektrolitikoak. Pazientearen egoerara doitutako nutrizio euskarri bat –aintzat hartu beharko 

dira horretarako haren komorbilitate organikoa (diabetes mellitus, gibeleko zirrosia, desnutrizio 

kronikoa, etab.) eta egoera klinikoa (delirium tremens, konbultsioak)– funtsezkoa da alkohol-

gabetzearen sindromearen prebentzio eta tratamendu terapeutikoan. Esku-hartze 

terapeutikoaren aurreko nutrizio-egoeraren balorazioa –bai ospitaleratu gabe eta bai ospitalean 

egiten denean–, miaketa fisikoa eta dagozkion analitikak egitearen bitartez, beharrezkoa da 

elikadura defizitak zuzentzeko eta patologia kronikoen deskonpentsazioa eta konplikazioen 

agerpena prebenitzeko. 
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Tiamina gihar barnetik edo bena barnetik eman behar litzaioke pazienteari alkohol-gabetzearen 

sindromearen tratamenduaren hasieran. Wernickeren entzefalopatiaren susmo diagnostikoa 

dagoen kasuan, bide parenterala luzatu behar da 3-5 egunez. Garrantzizkoa da tiamina 

administratzea serum glukosatuen infusioaren aurretik, albo-faktore bat baita glukosaren 

metabolismoan.  

 

 

 2.Fasea 2.- Esku-hartze farmakoterapeutikoa 

gaixoberritzeen prebentzioan eta edateko ohitura galtzean

 

 

 

Alkohola hartzearen nahasmendua (AHN) duten pazienteen errehabilitazioa errazteko farmakoen 

erabilera esku-hartze psikosozial zabalago baten testuinguruan txertatu behar litzateke. Izatez, 

Sendagaien Europako Agentziak mota honetako saiakuntza kliniko guztiak aldi bereko euskarri 

psikosozial batekin gara daitezen aholkatzen du. 

 

Lehenengo aukera klinikoa abstinentziara orientatutako tratamenduak diren arren, gaur egun 

nahikoa ebidentzia daude kontsumoen murrizketara zuzendutako tratamenduak jartzeko, eta, era 

berean, prestigio handiko autoreek ordezko tratamenduak berriro birpentsatzearen alde agertzen 

dira, alkohol-mendekotasuna tratatzeko orduan. 

 

1. Abstinentziari eustea eta gaixoberritzeak prebenitzea. 

2. Bizi-kalitatea hobetzea. 

3. Kontsumoari lotutako arazoak murriztea. 

4. Komorbilitate medikoa eta psikiatrikoa hobetzea. 
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Ondoren, alkohol-mendekotasunaren tratamendurako baimenduta dauden farmako edo 

sendagaiak aurkezten dira, banaka hartuta 

 

Disulfirama kasualitatez aurkitu zuten, 1948an (Hald eta Jacobsen, 1948). Disulfiramak 

azetaldehido-deshidrogenasa inhibitzen du, eta, alkohola hartzean, pazienteak odolean 

azetaldehido-maila altuak izatea eragiten du. 

Azetaldehidoa da etanol-disulfiram erreakzioaren arduraduna, zeinaren ezaugarriak hauek diren: 

hodi-zabalkuntza, gorritzea, hipotentsioa, palpitazioak, disnea, antsietatea, buruko mina, 

goragalea eta okadak. Horregatik, higuina sortzen duen substantzia gisa sailkatu ohi da 

disulfirama. Etanol-disulfiram erreakzioa dosiaren mendekoa da; hartu eta berehala jartzen da 

abian eta zenbait orduz iraun ohi du. 

Disulfirama, gehienetan, egunean 250 mg-ko dosietan agindu ohi da, aldi bakarrean hartzeko. 

Frogatuta dago sendagai honen administrazioa gainbegiratu beharra dagoela eta azetaldehido-

deshidrogenasaren inhibizioa denboran luzatzen denez, farmakoa eman daiteke harraldiak bi 

egunetik batean kontzentratuz. Farmako honen depot injektagarriek ez dute inoiz 

eraginkortasunaren ebidentziarik erakutsi eta ez da disulfiramen edo bere metabolitoen maila 

plasmatiko garrantzitsurik hautematen aipatutako injektagarriak jarri zaizkien pazienteetan. 

Tratamendua 24 orduko abstinentziaren ondoren hasi daiteke eta berorren iraupena 6-12 

hilabete artekoa izan ohi da, horri buruzko ebidentziarik ez dagoen arren. 

Disulfiramak bigarren mailako ondorio garrantzizkoak izan ditzakeen arren –polineuropatiak, 

erreakzio psikotikoak eta hipotentsioa–, ondorio horiek dosiaren mendekoak dira eta, logalea 

salbuetsita, berorien intzidentzia plazeboaren antzekoa da saiakuntza klinikoetan. Aparteko 

aipamena merezi du disulfiramarekin lotzen den hepatitis idiosinkratikoak (1/25.000 kasu), baina 

horrek ez du sendagaia guztiz kontraindikatzen hepatopatia duten pazienteentzat; kasu horietan, 

zehazki ebaluatu beharko da arrisku-onura balantzea, kontuan izanik alkohol-kontsumo 

iraunkorrak ere inpaktu ukaezina duela gibelean. Erabat kontraindikatuta dago, aldiz, kardiopatia-

aurrekarien, psikosiaren eta haurdunaldiaren kasuetan, eta kontu berezia edukitzea gomendatzen 

da zirrosia edo gibeleko gutxiegitasuna, bronkitis kronikoa, diabetes mellitus, hipotiroidismoa edo 

epilepsia duten pazienteetan. 

Disulfiramak hainbat farmakorekin izan ditzake elkarreraginak, batik bat, berorien kontzentrazio 

plasmatikoa areagotzea eraginez; ondorioz, beharrezkoa izango da dosiak ongi doitzea. Fenitoina, 

warfarina, isoniazida, rifanpizina eta zenbait bentzodiazepinaren (diazepama, klordiazepoxidoa…) 

batez besteko bizia luzatzen du. Bestalde, zenbait sendagaik, hala nola alfa-antagonistek (adib. 

klonidina), beta-adrenergikoek (adib. salmeterol, etab.) eta fenotiazinek (adib. klorpromazina) 

disulfiramaren efektuak potentzia ditzakete. 
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Disulfirama barnean duen tratamendua hurbiletik gainbegiratuz eta tratamendu programa baten 

barruan administratu behar litzateke. (2A ebidentzia-maila, B gomendio-gradua) 

Disulfiramek emaitza hobeak lortu zituen naltrexonak eta akanprosatok baino abstinentziako 

egun kopuruan (2B ebidentzia-maila, B gomendio-gradua). 

 

Zianamida kaltzikoaren antabus efektua 1952an deskribatu zuten. Disulfiramek ez bezala, honek 

era itzulgarrian blokeatzen du aldehido-deshidrogenasa entzima, zeinak azetaldehidotik 

azetatorako iragaitean hartzen baitu parte. 

Ahotik hartzea gomendatzen da, egunean 36-75 mg-ko dosian; hau da, egunean 12-25 tanta 

(3 mg/tanta), bi harralditan banatuta (12 ordutik behin). Farmakoaren efektua 24 ordu arte 

manten daiteke. Alkoholarekin nahasten bada, erreakzio azetaldehidiko bat ager daiteke nahiko 

bizkor (5-10 min), nahiz eta disulfiramak eragindakoa baino intentsitate txikiagoa izan ohi den. 

Alkoholarekin nahasten ez den bitartean ongi toleratzen den sendagaia den arren, bigarren 

mailako zenbait ondorio sor ditzake: zorabioak, buruko mina, logura, ukipen-dermatitisa, 

hepatitisa, hipotiroidismoa, diabetes mellitus eta granulopenia. Kontraindikatuta dago kardiopatia 

larriko aurrekariak, giltzurrun-gutxiegitasuna, arnas gutxiegitasuna edo entzefalopatia hepatikoa 

duten pazienteengan, baita haurdunaldi eta edoskitzaroan ere. 

Ez dago ematerik izaera aldehidikoa duten (paraldehidoa eta koralaren eratorriak) farmakoekin. 

Aldez aurretik disulfiram hartzen aritu baldin bada, 10 bat egun itxaron beharko da zianamidaren 

tratamenduarekin hasi aurretik. 

Erreakzio azetaldehidiko bat sor dezakeen sendagai bat eman aurretik, gomendagarria da 

pazientearen onarpena lortzea; gainera, alkohola eduki dezaketen produktu kosmetiko, botika 

likido, elikagai edo edarien zerrenda entregatu behar zaie pazienteari eta haren familiakoei. 

 

Hasieran, esan zuten akanprosatoaren anti-craving ekintza haren jardun gabaergikoari zor 

zitzaiola, baina orain uste dute transmisio glutamatergikoaren murrizpena eragiten duela batez 

ere; zehazki, hartzailearen kaltzioaren kanalen mailan.  

Akanprosatoa egunean 2 gramoko dosietan administratzen da, hiru harralditan (333 mg-ko 2 kp, 8 

ordutik behin). Maila plasmatiko egonkorrak tratamendua hasi eta 5-7 egunera lortzen direnez, 

tratamenduari desintoxikazio aldiarekin batera hasiera ematea gomendatzen da, nahiz eta ez 

dagoen ebidentziarik administrazio goiztiar horrek ekar ditzakeen onura gehigarrien inguruan. 

Farmakoa jarraitu daiteke ematen pazienteak alkohol-kontsumoren bat egiten badu ere; 

tratamenduarentzat gomendatzen den iraupena 6 hilabetekoa da. 
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Akanprosatoak bigarren mailako ondorio gutxi ditu. Sarrien gertatzen direnak urdail-hesteetakoak 

dira, beherako eran, baina urdail-hesteetako beste molestia batzuk ere eragin ditzake: hazgalea, 

zorabioa edo buruko mina. 

Aipamen berezia merezi du giltzurrun-funtzioak. Akanprosatoaren % 90 giltzurrunen bidez eta 

metabolizatu gabe iraizten denez, monitorizatu egin behar da giltzurrun funtzioa eta 

kontraindikatuta dago giltzurrun gutxiegitasuna duten pazienteetan. Gainera, kontuz ibili behar da 

giltzurruneko litiasiaren edo hiperkaltzemiaren aurrekariak dituzten pazienteekin. 

Interakzio farmakologiko gutxiko sendagaia da, baina komeni da nabarmentzea naltrexonarekin 

batera administratzen bada % 35 areagotzen dela akanprosatoaren urdaileko xurgapena.  

 

Naltrexona antagonista opioide bat da; dirudienez, sistema opioide endogenoaren bitartez 

jarduten du dopaminaren jaregitea modulatuz burmuineko sari-eremuetan (tegmentu 

bentralaren eremuan eta Nucleus Accumbens deituan). Ekintza horrek edariari buruzko kontrola 

mantentzeko ahalmena areagotzea erraztuko luke behin kontsumitzen hasita eta, hortaz, plantea 

daiteke naltrexonak, oinarrian, anti-priming efektua eragiten duela. Hala eta guztiz ere, 

abstinentziara orientatutako tratamendu programen testuinguru batean egin dira ia saiakuntza 

kliniko guztiak. 

Sistematikoki egindako berrikuspenetan ikusi da naltrexonaren emaitzak hobeak direla beste 

farmako batzuekin konbinazioan. Hala ere, naltrexona-akanprosato terapia konbinatuak ez du 

erakutsi naltrexona bakarrik baino hobea denik. 

Maizen gertatzen diren bigarren mailako ondorioen artean daude goragalea, zorabioa, buruko 

mina, nekea, insomnioa, okadak eta antsietatea. Naltrexona hepatoxikoa da 150 mg-ko eta 

gehiagoko dosietan. Hepatopatia duten pazienteei (hepatitis akutuak eta hepatopatia kroniko 

larriak) naltrexona ez ematea gomendatzen da eta komeni da tratamendua hasi aurretik gibelaren 

funtzioa ebaluatzea. Antagonista opiazeo bat denez, kontuan hartu behar da pazienteak ez dezala 

farmako opiazeoak dituen beste tratamendurik egin, eta ez dezala substantzia opiazeoekiko 

adikzio aktiborik izan. Kontraindikatuta dago giltzurruneko gutxiegitasun larriaren kasuan eta ez 

da gomendatzen edoskitzaroan. 

Kontu berezia izan behar da analgesiko opiazeoak administratzean, naltrexonarekin interakzioan 

sartzeko arriskua baitago. Zentzu horretan, pazienteei ebakuntza kirurgiko bat egin behar baldin 

bazaie, antagonista opiazeoa 48-72 ordu aurretik erretiratzea komeni da. 

 

Nalmefenea sistema opioidearen modulatzaile bat da eta ekintza antagonista du Mu eta Delta 

hartzaileen mailan, eta ekintza antagonista partziala kappa hartzaileen mailan. Uste da farmakoak 

alkoholak eragindako dopaminaren jaregitea modulatuz jarduten duela burmuineko sari-
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eremuetan (tegmentu bentralaren eremua, Nucleus Accumbens), izan ere, azterlan ugarik adierazi 

dute sistema opioide endogenoak erregulatzaile rola jokatzen duela burmuineko sari guneetako 

sistema dopaminergikoaren ekintzan. 

Nalmefeneren tratamendua 20 mg-ko dosietan da eraginkorra. Ez du pauta farmakologiko 

finkorik; pazienteak duen edateko urgentziaren arabera eta haren eskariz ematea gomendatzen 

da. Eskatutakoan ematea eta kontsumoak murrizteko egokia izatea berrikuntza garrantzitsuak 

dira eta orain arte eskatzen ez zuten pazienteak tratamendura hurbiltzea erraztu dezakete; 

esandako horren froga argia da egin diren azterlan pibotaletan parte hartu duten pazienteen 

% 70ek ez zutela aldez aurretik inolako tratamendurik jaso. 

Pazienteek deskribatutako bigarren mailako ondorio ohikoenak goragalea, okadak, insomnioa, 

zorabioa, nekea eta hiperhidrosia izan ziren. 

Naltrexonarekin gertatzen den bezala, nalmefene administratzerakoan ere kontu eduki behar da 

opiazeoetatik eratorritako farmakoekin. Tratamendua kontraindikatuta dago opiazeoen 

mendekotasun aktiboa edota metadona edo buprenorfina bidezko ordezko tratamendua jasotzen 

duten pazienteentzat. 

Hona emaitza positiboak dituzten beste sendagai batzuk, indikazio teraupetikorik ez duten arren: 

Konbultsioen aurkakoak. Horien artean daude topiramatoa, oxkarbamazepina, gabapentina, 

pregabalina eta baklofenoa.  

 

Edale problematikoei zuzendutako esku-hartze laburrak ez dira tratamenduak, baizik eta ezaugarri 

zehatz batzuk dituzten esku-hartzeak, kontsumoa murriztea edo kaltegarria ez izatea dutenak 

xede. Aholku soilarekiko aldea da pazienteari entzuten dion eta hura ebaluatzen duen prozesu 

sistematikoa eta zuzendua dela. Helburua tresnak ematea da oinarrizko jarrerak aldatzeko eta 

hondoko hainbat arazo kudeatu ahal izateko. Batez ere interesatzen zaizkionak «zergatik» eta 

«nola» dira, «zer» baino gehiago. 

 

Elkarrizketa motibatzailea pazientearen motibazioa indartzera zuzendutako teknika bat da. 

Horretarako, elkarrizketa modukoa izaten dute terapeutak eta pazienteak, arazoak miatzeko, 

aitortzeko eta gainditzeko, pazienteak anbibalentzia-egoeran daudenean edo jokabidea aldatu 

nahi ez dutenean. 
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Miller eta Rollnick-ek garatu zuten teknika (1991 eta 2002), eta pazientea estimulatzen du 

motibazio-jarrera fase batzuetan zehar aurrera egin dezan. Fase edo estadio horiek Prochaskak 

eta DiClementek aztertu eta teorizatu zituzten eredu transteorikoa erabilita (1983): 

 

Aurrebehatzea: Pazienteak ez du aldatzeko asmorik. Ez du arazoaren kontzientziarik, edo ez ditu 

ezagutzen jokabideak epe labur, ertain edo luzera dituen ondorioak. Kontsumitzearen aldeko 

arrazoiak gehiago dira kontrakoak baino. 

I) Behatzea: Badaki arazo bat dagoela, eta datozen hilabeteetan jokabide adiktiboa 

baztertzeko aukera aztertzen ari da, baina oraingoz ez du aldatzearen aldeko konpromiso 

irmorik hartu. Aldatzearen aldeko arrazoien kontzientzia handiagoa du aurrebehatze-

fasean baino; hala ere, aldaketaren kontrako faktoreen pisu erlatiboa oso handia da 

oraindik. 

II) Prestatzea edo erabakitzea: Aldaketa txiki batzuk egiten hasi da adikzio-jokabidean. 

Aldatzeko aukeraz hitz egiten hasi da. Etorkizun hurbilean ahalegin handiagoa egiteko 

asmoa eta konpromisoa. Kontsumitzeari uztearen aldeko arrazoiak gehiago dira 

kontrakoak baino. 

III) Jardutea edo ekitea: Aldaketa nabarmenak egin ditu adikzio-jokabidean. Etapa 

ezegonkorra gaixoberritzeko arrisku handiagatik edo mantentze etapara bizkor pasa 

daitekeelako. 

IV) Aldaketari eustea: Ekintza estadioan zehar egindako aldaketak finkatzeko lanean ari da. 

Batez ere balizko gaixoberritzeak prebenitzeko estrategiak maneiatzen dira. 

 

Elkarrizketa motibatzaileak ezaugarri hauek dauzka: 

 Pazienteen balio eta helburuak miatzen ditu, jokabide-aldaketa estimulatzeko, baina 

iritzirik, baliorik edo ezagutzarik inposatu gabe. 

 Estiloari dagokionez, zuzentzailea da, baina pazientearen premia eta esperientzietan 

oinarritzen da. 

 Helburua pazienteari aldaketaren aurrean duen anbibalentzia ebazten laguntzea da. 

 Pazientearen ikuspegian oinarrituz, oraingo egoerak eta aldaketak dauzkaten abantailen 

eta eragozpenen balantzea egiten du, pazientearen autoeraginkortasuna indartuz. 

 Erresistentzia eta ukazioa terapeutaren laguntza-estrategiak doitzeko seinale gisa 

interpretatzen ditu, eta ez pazientearen bereizgarri gisa. 

 Pazientea aldaketaren zer fasetan dagoen identifikatzen du, eta hartara egokitzen da, 

konfrontazioa saihestuz. 
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Oinarrizko printzipioak hauek dira: 

I) enpatia eta ulermena adieraztea, 

II) desadostasuna garatzea (ondorioen larritasunaz jabetzea), 

III) liskarrak saihestea (ez eztabaidatu, ez etiketatu), 

IV) erresistentziari aurre ez egitea (inguratzea), eta 

V)  autoeraginkortasuna sostengatzea. 

 

Terapia kognitibo-konduktuala psikoterapia egituratu mota bat da, zuzentzailea eta denbora 

mugatukoa, ikuspegi konduktualak eta estrategia kognitiboak konbinatzen dituena. Ikuspegi hori 

ideia honetan oinarritzen da: alkoholaren erabilera problematikoa ikasitako jokabide bat da, eta 

ikasketa esperientziek eragina izan dezakete berorretan. Era berean, zenbait esku-hartzeren 

bitartez, kanpoko eta barneko arrisku egoerak hautematen ikas dezaten laguntzen zaie 

pazienteei, beren trebetasun kognitibo eta konduktualen errepertorioa aberasten eta, azkenik, 

alkoholarekin lotura duten pentsamendu eta jokabide eredu problematikoetara daramatzaten 

sineste disfuntzionalak identifikatzen eta aldatzen, haien ordez sinesmen eta jokabide 

moldaerrazagoak ezartzeko.  

 

Terapia psikodinamikoek igarotako esperientzien efektuak aztertzen dituzte, erabakigarriak izan 

daitezkeelako jokabide pautak modulatzeko eta jokabidearen kausa inkontzienteei buruzko 

sintomak sortzeko; baita gatazkak, pazientearen eta terapeutaren arteko harremanak, eta 

defentsak eta pertsona arteko pertzepzio estiloak zehazteko ere, errepikakorrak bihurtzen baitira 

eta eragina baitute osasun mentalean. 

Pentsatzekoa da alkoholaren eta beste substantzia batzuen kontsumoarekin lotutako arazoak 

familian agertzen direla gehienbat. Eta hori gertatzen da bai jatorriko familian, bai norbanakoak 

bizitzan zehar sortzen dituen beste familietan ere. Familiako dinamikek sostengatu eta manten 

ditzakete alkoholaren kontsumoari lotutako jokabide desegokiak; hortaz, familia unitateari, oro 

har, aurre egitea emankorragoa da subjektuaren jokabide indibidualean era bakartuan zentratzea 

baino.  
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Talde-terapia pertsona multzo bati erabilera planifikatua ematea da. Profesional baten 

gidaritzapean, denboran mugatuak diren bilera batzuk egiten dira pazienteekin, problematika edo 

patologia psikologikoak tratatzeko. Talde-terapiak ez dira nahastu behar auto-laguntzarako 

taldeen bilerekin. 

Hainbat eredu daude talde-terapien barruan: 

1) Taldean psikohezteko eredua: taldeko liderrak maisu-lanak egiten ditu, eta substantziez 

abusatzeak dituen ondorioak azaltzen dizkie pazienteei. 

2) Gaitasunak entrenatzea: hau ere heziketa-eredu batean oinarritzen da, eta helburua 

jokabideak eta ezagutzak lantzea da, drogei ezezkoa emateko. 

3) Ongietorri-taldea: taldea elkartuta dagoenean, norbanakoari tratamendu labur bat 

ematean datza. 

4) Substantzien kontsumoarekin lotutako beste gai interesgarri batzuk tratatzen dituzten 

taldeak: adibidez, amorrua kudeatzen ikasteko edo seme-alabak hezteko. 
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17. ERANSKINA.- HISTORIAN ERREGISTRATZEA 

 

 

Jarduera-eremuetan Adingabeak eta alkohola Programako historian identifikatu ahal izateko kode 
nagusiak zehazten saiatu gara. 

 

GNS-10-ES KODEA 

GNS-10-SM  

(*) 

Kodea  GNSen deskribapena  

F10.129 Alkohol-abusua, intoxikazioarekin. F10.0 

F10.20 Alkoholarekiko mendekotasuna. F10.2 

F10.959 Alkoholak eragindako trastorno psikotikoa. F10.5 

F10.988 Alkoholak eragindako beste trastorno mental ez-psikotikoa. F10.8 

T51.0X1A Koma etilikoa.  

P04.3 
Amaren alkohol-kontsumoaren eraginpean dagoen (edo egon daitekeen) 

jaioberria. 

 

Q86.0 Fetuaren alkoholismo-sindromea.  

P96.1 
Jaioberriaren abstinentzia-sintomak, amak mendekotasuna eragiten duten 

drogak erabiltzeagatik. 

 

O99.310 Haurdunaldia zailtzen duen alkohol-kontsumoa, ez da hiruhilekoa zehazten.  

Z63.72 Alkoholismoa eta drogazaletasuna familian.  

Z81.1 Familiako alkoholismoa  

   

(*) Egun Osasun Mentalean erabiltzen diren GNS kodeak 
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Alkoholaren kontsumoak eragin ditzakeen ondorio garrantzitsuenak ezagutu ahal izateko eta 

kontsumo hori beste prozesu baten eragile den kasuetan, historiako erregistroan, lehenengo, GNS 

horietako edozein jarri beharko da, eta ondoren, alkoholaren GNS espezifikoa.   

 

GNS-10 

Kodea  GNSen deskribapena 

T14.90 Traumatismoa. 

V49.9XXA Trafiko-istripua. 

T74.21XA Helduen sexu-abusua. 

T74.22XA Haurren sexu-abusua. 

Y04.0XXA Borrokak eragindako erasoa. 

 

Egun arte hainbat formulario korporatibo egin dira, esparru guztietatik erabiltzeko. 

 

 

Erregistroko prozedura Osabide Globalen dago eta orrialde honetan ere: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/P
aginas/default.aspx 
 

Osabide APn: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/tic/sistemas_informacion/salud/oglobalprimaria/Paginas/default.aspx
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Osabide Globalen: 
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1. DOMEINUA  OSASUNA SUSTATZEA - ADINGABEEN ALKOHOL-KONTSUMOA 

DIAGNOSTIKOAK 
EMAITZAK  
Adierazleak 

ESKU-HARTZEAK 
Jarduerak 

NORBERAREN OSASUNA HOBETZEKO 
PRESTASUNA 
Balorazio-datuak: Alkohola 
kontsumitzearen arriskuak: txikia bi 
plantilletan 
 
 

ARRISKUAREN KONTROLA 

 Arrisku-faktoreak ezagutzen ditu. 

 Arriskua kontrolatzeko estrategia eraginkorrak 
garatzen ditu. 

OSASUN-HEZKUNTZA 

 Alkohol-programan sartu (prozedura erantsi). 

1. DOMEINUA  OSASUNA SUSTATZEA - ADINGABEEN ALKOHOL-KONTSUMOA 

DIAGNOSTIKOAK 
EMAITZAK  
Adierazleak 

ESKU-HARTZEAK 
Jarduerak 

OSASUNERAKO ARRISKUTSUAK DIREN 
JOKABIDEAK IZATEKO JOERA 
 
Balorazio-datuak: Alkohola kontsumitzeko 
arriskua: moderatua, larria (bi plantilletan) 

ALKOHOLA KONTSUMITZEARI UZTEKO JOKABIDEA 

 Alkohola kontsumitzeari uztearen onurak 
identifikatzen ditu. 

 Alkohola kontsumitzeari uzteko aukeratutako 
estrategiei jarraitzen die. 

 Bizimodua egokitzen du, alkohola kontsumitzeari 
uzteko. 

SUBSTANTZIA KALTEGARRIEN KONTSUMOA PREBENITZEA 

 Alkohol-historialean aldaketa arduratsuak egitea gomendatu 
(prozedura erantsi). 

SUBSTANTZIA KALTEGARRIAK KONTSUMITZEARI DAGOKION 
TRATAMENDUA: ALKOHOLA KENTZEA 

 Pazienteari/familiari babes emozionala eman, beharrezkoa 
izanez gero.                                                                                                                                

 Behar beste elikagai eta likido hartzen dituela begiratu. 
AURRE-EGITEA AREAGOTZEA 

 Pazienteari eskura dauzkan laguntza-sistemak identifikatzen 
lagundu. 

 Familia inplikatzera animatu, egokia bada. 
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18. ERANSKINA.- PROGRAMAREN EBALUAZIO-ADIERAZLEAK 

 

Ebaluazioak aukera emango digu programaren hedapenaren benetako egoera 

ezagutzeko eta baita planteatutako helburuei erantzuteko garatu beharreko hobekuntza-

eremuak aztertzeko ere.  

Pazientearen Historian identifikatutako Osabide Globaleko Formularioetatik eta 

GNSetatik erauzitako adierazleak neurtuko dira.  

 Egituraren adierazleak  

 

 Prozesuaren adierazleak   

 

 Baheketaren adierazleak  

 

 Esku-hartzearen adierazleak  

 

 Esku-hartze komunitarioko adierazleak  

 

 Prestakuntzako adierazleak  

 

 Emaitzak  

 

 Gogobetetze-adierazleak  
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Abstinentzia. Drogen edo (bereziki) edari alkoholdunen kontsumoa gabetzea, printzipioengatik 

edo beste arrazoi batzuengatik. Alkoholaren abstinentzia praktikatzen duten pertsonei 

«abstemioak» esaten zaie (glosa). 

Abstinentzia-sindromea. Substantzia psikoaktibo batekiko mendekotasuna duen pertsona 

batengan agertzen diren zeinu eta sintomak dira, substantzia hori kontsumitzeari bat-batean 

uzten dionean edota kontsumitutako kantitatea nahikoa ez denean. Sindromearen sintomak eta 

zeinuak aldatu egiten dira substantzia batetik bestera. Abstinentzia-sindromea OSASUN-ARAZO 

LARRIA IZAN DAITEKE. 

Adikzioa. Izen orokor hori ematen zaie hainbat substantzia psikoaktibori edo jokabide jakin 

batzuei, baldin aldaketa kognitiboak, konduktualak eta fisiologikoak eragiten badituzte eta, 

horren ondorioz, pertsona batzuek haien abusua edo haiekiko mendekotasuna eta beste efektu 

batzuk garatu baditzakete (ad. kontrola galtzea, intoxikazioa, abstinentzia-sindromea, ondorio 

larriak bizitza pertsonalean, lanbidekoan edo familiakoan). 

Alkohola. Hartziduraz (ardoa, garagardoa) edo destilazioz (pattarra, brandya, rona, etab.) lortzen 

den substantzia da, gehienbat etanola duena. Dosi jakin batetik gora kontsumitzen denean, 

alteratu egiten du kontzientziaren egoera. Lasaigarri/hipnotiko bat da. Gehiegi edo modu 

kronikoan kontsumitzeak intoxikazioa, mendekotasuna eta abstinentzia-sindromea sortzen ditu. 

Horien eraginez, norbanakoak nahasmendu mental, fisiko eta organiko ugari nozitzen ditu. 

Alkoholemia. Odolean dagoen alkohol (etanol) kontzentrazioa. Gehienetan, masa zati bolumen 

unitatea (g/l) forman adierazten da. 

Alkoholismoa. OMEren arabera, alkoholismoa jokabidearen nahasmendu kroniko bat da, behin 

eta berriro alkohol gehiegi edatearen bidez adierazten dena. Alkohol gehiegi dela esaten da 

dietetika-arauetan eta erkidegoaren arau sozialetan oinarrituz, eta eragina duelako edalearen 

osasunean edota funtzio ekonomiko eta sozialetan. Alkoholismoa adikzio bat da, gaixotasun 

kroniko eta progresibo bat, eta ondorio suntsitzaileak izaten ditu edalearen bizimoduan. 

Arrisku-faktorea. Norbanakoaren atributu eta/edo ezaugarria, drogak erabiltzeko eta/edo 

abusatzeko (hasiera) aukera edota haien inplikazio-mailan beste urrats bat ematea (mantentzea) 

areagotzen duen egoera-baldintza eta/edo giroa edo testuingurua. 

Arriskuko kontsumoa. Osasunerako ondorio kaltegarrien arriskua dakarren kontsumo-maila edo 

eredua da, baldin eta ohitura mantentzen bada (Babor eta lank., 1994). Arriskua dakarren 

alkoholaren kontsumo-mailari buruzko adostasunik ez dagoen arren, OMEk honela definitzen du 

arriskuko kontsumoa: emakumeek egunero 20-40 g artean kontsumitzea eta gizonek egunero 40-

60 g artean (Rehm eta lank., 2004). Kontuan izan behar da, hala ere, baldintza jakin batzuetan 

edozein kontsumo dela arriskutsu: adineko pertsonengan, 18 urtez azpikoetan, haurdun dauden 

emakumeen kasuan, zenbait farmakorekin batera, zenbait patologiaren kasuan, gidatu behar 

denean, etab.  
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Baheketa. Ebaluazio-tresna edo -prozedura, biologikoa edo psikologikoa. Baheketaren helburu 

nagusia hauxe da: populazio bat harturik, une horretan gaixotasun edo nahasmendu jakin bat 

duten edo momenturen batean hura nozitzeko arriskua duten ahalik eta pertsona gehien 

hautematea. Baheketa-probak ez dira diagnostikoak izaten zentzu hertsian, baina, emaitza 

positiboa denean, ondoren behin betiko proba bat edo gehiago egingo dira, baheketa-probak 

iradokitako diagnostikoa berresteko edo errefusatzeko.  

Desintoxikazioa. Pazienteari substantzia bat ERA KONTROLATUAN erretiratzeko prozesua, 

abstinentzia-sindromea murrizteko xedez.   

Droga. Organismo bizi batean sartzean, organismo horren funtzio bat edo batzuk alda ditzakeen 

substantzia da. Kultura anglosaxoian, droga deitzen zaie bai botika edo sendagaiei, eta bai 

legezkoak ez diren drogei. Espainian, drogaz oro har mintzatzen garenean, legezkoak diren drogez 

eta legezkoak ez direnez ari gara, nahiz eta herritar gehienek legezkoak ez direnak soilik hartzen 

dituzten drogatzat. 

Droga-mendekotasuna. Ahalmen psikoaktiboa edo psikotropoa duten droga edo substantzia oro 

aipatzeko erabiltzen den hitz generikoa.  

Drogazaletasuna. Droga psikoaktibo baten kontsumo errepikatua da, kontsumitzaileari 

intoxikazioa sortzen diona. Kontsumitzaileak droga hartzeko gogo konpultsiboa izaten du, eta 

zailtasun ikaragarria du droga horren kontsumoa bere borondatez eteteko. Eskura duen edozein 

bitarteko erabiliz saiatzen da substantzia hori lortzen, eta abstinentzia-sindromea izaten du hura 

kontsumitzen ez duenean. 

Edari Unitate Estandarra (EUE). Edari batek daukan alkohol-bolumena da, alkohol-gramotan 

neurtuta.  

Elkarrizketa motibatzailea. Pazienteari zuzendutako aholku modukoa da. Pazientearengan egoten 

da zentratuta, eta aldaketa egitearen inguruan dituen anbibalentzia naturalak argitzen laguntzen 

dio. Ezarritako zeinahi teknika partikular baino garrantzitsuagoa da elkarrizketaren lankidetza-

espiritua. Helburua pazientearen motibazioa esploratzea da, ez kanpotik inposatzea. Pazienteari 

aldaketaren alde eta kontra dituen arrazoiak aztertzen laguntzea da asmoa, eta, ondoren, 

osasunaren bidea hartzera gidatzea. Behin pazienteak aldatzeko erabakia hartu duenean, baliteke 

laguntza behar izatea –edo ez– hura aurrera eramateko.  

Esku-hartze laburra. Estrategia terapeutiko bat da, iraupen laburreko tratamendu egituratua 

eskaintzen duena (normalean, 5-30 minutu artekoa), pazienteari substantzia psikoaktibo baten 

kontsumoa uzten edo murrizten laguntzeko. Bereziki mediku orokorrei eta lehen mailako arretako 

beste profesional batzuei zuzenduta dago. Orain arte, erretzeari uzteko metodoetan eta 

alkoholaren kontsumo kaltegarriaren tratamenduan aplikatu izan da esku-hartze laburra –

batzuetan, «esku-hartze minimoa» ere deitzen zaio–. Esku-hartze laburraren justifikazioa honako 

honetan datza: esku-hartze bakar baten ondoren substantzien kontsumoa aldatzen duten 

pertsonen ehunekoa oso txikia den arren, osasun publikoan egundoko eragina dauka, esku-hartze 

horiek modu sistematikoan gauzatzen dituzten lehen mailako arretako profesionalen kopuru 

itzela dela medio. Esku-hartze laburra, askotan, substantzien –alkohola eta tabakoa, bereziki– 
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arriskuko kontsumoa eta kontsumo kaltegarria hautemateko egiten diren baheketa-test 

sistematikoekin lotu ohi da. 

Espezifikotasuna. Norbanako sano bat zuzentasunez sailkatzeko probabilitatea da; alegia, 

subjektu sano batentzat emaitza negatibo bat lortzeko probabilitatea. Beste modu batean esanda, 

sano daudenak hautemateko ahalmena litzateke espezifikotasuna. 

 

Estimulatzailea. Norbanakoarengan eragina duen substantzia psikoaktiboa (kafea, kokaina, 

estasia...): aktibazioa sortzen du, errazago mantentzen du norbanakoa esna, hobetu egiten du 

gogo-aldartea, etab. 

Fetuaren alkoholismo-sindromea. Alkohol-mendekotasuna duten emakumeen umekietan 

gertatzen den sindromea. Ezaugarri hauek ditu: akats kardiobaskularrak, burezurrekoak, 

aurpegikoak eta gorputz-adarretakoak. Horietatik eratortzen dira jaio aurreko eta osteko 

hazkunde-defizitak, mikrozefalia, atzerapena garapenean edo adimen-atzeratasuna, etab. 

Gaixoberritzearen prebentzioa. Pertsona batek substantziak kontsumitzeari utzi ondoren 

jasotzen dituen prozedura psikologikoen multzoa da, berriro substantzia horiek kontsumitzen has 

ez dadin. Marlatt eta Gordon-en ereduan oinarrituta dago, eta kontzeptu zentraletako batzuk 

abstinentzia bortxatzearen, autoeraginkortasunaren, aurre egiteko estrategien eta abarren 

efektuak dira. Hona erabiltzen dituen teknika kognitibo eta konduktualetako batzuk: arrisku 

handiko egoerak hautematea, ihesa, distrakzioa, berregituratze kognitiboa, autoinstrukzioak, 

erlaxazioa, trebetasun asertiboak, kontsumoa atzeratzea, cravingari aurre egitea, entrenamendua 

arazoak konpontzen, etab. 

Gehiegizko kontsumoa. Kontsumo moderatu baten estandarra gainditzen duen kontsumo-

eredua.  

Intoxikazio etilikoa. Alkohola edan osteko egoera iragankorra, alterazioak sortzen dituena 

kontzientzia-mailan, ezagutzarenean, pertzepzioan, gogo-aldartean, portaeran edota beste 

funtzio edo erantzun fisiologiko eta psikologiko batzuetan. Intoxikazio-maila kontsumitutako 

dosiaren eta norbanakoaren tolerantziaren araberakoa izaten da. 

Kale-zurruta. Espainian, XX. mendearen azkenetik aurrera, batez ere gazteen artean zabaldutako 

ohitura bat da: bide publikoan eta talde handitan edari alkoholdunak kontsumitzen dira, haiekin 

batera, batzuetan, jakia, freskagarriak, tabakoa edo beste droga batzuk hartuz. Honela definitzen 

da soziologian: «Batez ere 16 eta 24 urte arteko gazteen bilera masiboa, sarbide libreko espazio 

irekietan, aldez aurretik dendan erositako edariak edateko, musika entzuteko eta hitz egiteko». 

Komorbilitatea. Pertsona berberak substantzia psikoaktiboen mendekotasuna eta, aldi berean, 

beste nahasmendu psikiatriko bat edukitzea. Patologia duala edo diagnostiko duala ere esaten 

zaio. 

Kontsumo esperimentala. Substantzia bat lehenengo aldietan kontsumitzen denean gertatzen 

dena, edota substantzia baten kontsumo ezohikoa eta errepikatu gabea. 



 

124 

Kontsumo kaltegarria. OMEren arabera, pertsonaren osasun fisikoan eta mentalean eragina duen 

kontsumo-eredua da. Datu epidemiologikoetan oinarrituta, emakumeek egunero 40 g-tik gora 

erregularki kontsumitzea eta gizonek 60 g-tik gora kontsumitzea izango litzateke. 

Kontsumo moderatua. Norbanakoari arazo fisikorik ez psikologikorik ez dakarkion alkohol-

kontsumo apalari deitzen zaio horrela. 

Mendekotasun fisikoa. Substantzia bat hartu ostean gertatzen den egokitzapen fisiologiko 

egoera, zeinak loturik baitaramatza tolerantzia-fenomenoa (dosia handitu beharra, efektu bera 

lortzeko) eta abstinentzia-fenomenoa (droga baten dosia gutxitzea). 

Mendekotasun psikikoa edo psikologikoa. Drogak bilatzeko eta kontsumitzeko jokabideei berriro 

ekiteko gogo konpultsiboa, nahiz eta horrek kostu pertsonal, familiar edo sozial oso garestia 

ekarriko dion. 

Mendekotasuna. GNS 10en arabera, manifestazio fisiologiko, portaerazko eta ezagutzazko 

batzuen multzoa da, non alkoholaren kontsumoa norbanakoaren lehentasun goren bilakatzen 

den, iraganean harentzat balio altuena izan zuen beste zeinahi motatako portaera esandako 

kontsumoaren atzetik geratzen dela. Mendekotasun-sindromearen manifestazio ezaugarriena 

alkohola edateko edo tabakoa erretzeko desira da (askotan bortitza eta batzuetan gaindiezina). 

Aurreko hamabi hilabeteetako uneren batean edo etengabe GNS 10eko hiru irizpide edo gehiago 

(ikus Osabide globala, Osasun mentaleko formularioa) betetzen diren kasuan soilik egin behar da 

mendekotasun diagnostikoa. 

Mendekotasun-sindromea. Zenbait manifestazio fisiologikok, portaerazkok eta ezagutzazkoek 

eratutako multzoa, non drogaren kontsumoa norbanakoaren lehentasun gorena bilakatzen den. 

Nerabezaroa. OMEk honela definitzen du nerabezaroa: 10 edo 11 urtetik 19 urtera arteko etapa. 

Horren barruan, bi fase bereizten ditu: nerabezaro goiztiarra, 10 edo 11 urtetik 14 edo 15 urte 

bitartekoa, eta nerabezaro berantiarra, 15 urtetik 19ra artekoa. Hala ere, gaztetasuna ulertzeko 

modua ez da beti bera izaten, eta aldatu egiten da gizarte taldearen arabera. 

Ohitura. Berdinak edo antzekoak diren ekintzak errepikatzearen ondorioz, jarduteko edo 

portatzeko modu berezia. 

Sentsibilitatea. Gaixorik dagoen norbanako bat zuzentasunez sailkatzeko probabilitatea da; 

alegia, gaixo dagoen subjektu batentzat emaitza positibo bat lortzeko probabilitatea. 

Sentsibilitatea, hortaz, gaixotasuna hautemateko testaren ahalmena da. 

 

Substanzia psikoaktiboa. Substantzia psikoaktiboa deitzen zaio edozein bidetatik organismoan 

barneratzean nerbio-sistema zentralean eragina duen eta norbanakoaren egoera fisikoa eta 

mentala aldarazten duen jatorri sintetiko edo naturaleko substantziari edo drogari.  

Tolerantzia. Organismoa egoera jakin batera egokitzen denean gertatzen da hori; hau da, 

egokitzapen horren ondorioz, droga kantitate berbera hartu arren, organismoaren erantzuna 

txikitzen joaten da, eta dosi handiagoak behar ditu lehen lortzen zuen efektu bera sortzeko.  

https://eu.wikipedia.org/wiki/Munduko_Osasun_Erakundea
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Zaurgarritasuna. Adierazten du pertsona batzuek kaltea nozitzeko probabilitate handiagoa dutela 

beste batzuek baino. Hor funtsezkoak izaten dira erabakiak, portaerak eta bizi-ibilbideak 

baldintzatzen dituzten faktore sozialak, ekonomikoak, kulturalak, biologikoak eta/edo 

epidemiologikoak. 
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