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Ikerketa hau pert sona askoren partaidet zari esker egin 
ahal izan dugu. Partaidet za hori ikerketaren fase guztietan 
gertatu da; hain zuzen ere, era guztietako lankidet zak izan 
dira, guztiak beharrezkoak eta erabakigarriak. 

Ikerketan lagundu duten pert sona guztiei eskerrak 
eta onarpena eman nahi dizkiegu. Batik bat, urritasuna du-
ten pert sonei, horien familiei eta elkarteetako nahiz zentroe-
tako zuzendariei zein profesionalei, lagunt za handia eman 
digutelako. 

Honako hauek berariaz aipatu nahi ditugu: 

Urritasuna duten Pert sonen aldeko Uribe Kostako 
Elkartea.

ASPACE – Bizkaiko Adimen Paralitikoen Elkartea

Down Sindromea Fundazioa, Bilbo.

Bilboko Gorabide Babes Fundazioa.

Gorabide, Adimen Urriko Pert sonen aldeko Bizkaiko 
Elkartea.

Bizkaiko Foru Aldundiko Babes Institutua.

Lantegi Batuak – B i z k a i an Urritasuna Duten Pert sonak 
Gizarterat zeko eta Lanerat zeko Fundazioa.

Sopuertako Zahar-et xea.

Get xoko Udal Zahar-et xea.

USOA LANTEGIAK – B i z k a i a.

ESKERRAK

Eskerrak
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Ikerketa hau bizi-kalitatea (BK) sustat zen 
duten esku-hart ze programen beharrizanean eta 
premian oinarrit zen da; bizi-kalitatea sustat zeko, 
mendekotasun-egoeren prebent zioa egin, beharriza-
nak bete eta norberaren autonomia sustatu behar da, 
alderdi horiek lagungarriak baitira zahart zen ari diren 
adimen urriko pert sonak gizarterat zeko 

ziklo biologikoaren eraginez zahart zen ari di-
ren eta beharrizan berriak nahiz ugariak dituzten AUko 
pert sona kopurua gero eta handiagoa da  Izan ere, tal-
de horren garrant zia kuantitatiboa erronka asko eta 
berriak planteat zen ari da  Halako pert sonak gero eta 
gehiago bizi dira eta, horrenbestez, aurre egin behar 
zaie horien beharrizan berriei: lagunt za tekniko gehia-
go, irisgarritasun hobea nahiz zabalagoa lort zeko ego-
kit zapenak, langile adituen zuzkidura handiagoa eta 
pert sonok zaint zen dituzten familient zako lagunt za 
gehiago  Arrisku nagusia beharrizan horiei guztiei kali-
tateko erant zunik eman ezin izatea da  Dena delakoa-
gatik, ezin izan dira garatu datu enpirikoak eskaint zen 
dituzten ikerketa-lerroak, eta hori oztopo garrant zit sua 
da zerbit zu-sare egokia garat zeko, baliabide ekono-
mikoak, materialak eta giza baliabideak ondo plani-
fikatuz, talde horren oraingo eta geroko be harrizanei 
erant zuna eta lagunt za eman ahal izateko  Horren 
ondorioz, zahart zen ari diren AUko pert sonen beharri-
zanak, sarritan, ahaztu egiten dira, beharrizan horiek 
BKren funt sezko adierazleak izan arren  

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Sai-
leko Planifikazio eta Ikerketa zerbit zuak eskatuta 
egindako lan honen helburua, izan ere, galdera eta 
muga horietariko bat zuei erant zuna ematea da  
Horri dagokionez, helburu nagusia BK ikert zea eta 
za hart zen ari diren AUko pert sona taldearen beha-
rrizanak detektat zea da  Halaber, halako beharriza-
nak eragiten edo azalt zen dituzten arrisku-faktoreak 
ere jakin nahi dira, baita era desberdineko aldagaien 
arteko lotura ere (aldagai soziodemografikoak, 
geografikoak eta ingurumenekoak), eta beharrizan 
errealak edo nabaritutakoak ere bai  Azken batean, 
datu enpirikoak eskaini nahi dira, AUko pert sonak 
zahart zeko prozesuaren funt sezko alderdi bat zuk 
argit zeko; izan ere, gaur egun sorberria izan arren, 
prozesu honek erronka handia sortuko du epe ertai-
nean, eta, epe luzean, nekez konpont zeko moduko 
gizarte-arazoa izan daiteke  

Helburu horiek ikert zeko ebaluazio-
tek nikat zat, elkarrizketa erdi egituratua egin zaie 
45 urtetik gorako AUko 229 bizkaitarri  Era berean, 
horien familiei ere elkarrizketa egin zaie, hain zuzen 
ere, 198 familiari, eta kasuan kasuko erakundeetako, 
elkarteetako eta zentroetako 70 zuzendari eta pro-
fesionali ere bai  Ikerketa honen lagina aipat zean, 
eskerrak eta onarpena eman nahi diegu berriro 
ikerketan parte hartu eta lagundu duten pert sona 
guztiei  Batez ere, urritasuna duten pert sonei, ho-
rien familiei eta elkarteetako nahiz zentroetako zu-
zendariei eta profesionalei, horiek baliozko lagunt za 
eman digutelako 

1. AURKEzPENA

Aurkezpena
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2.1. ARAzOAREN EGOERA
zahart zen ari diren pert sonen BKren eta be ha-

rrizanen ikerketan oinarrituriko lan hau zenbait zergatik 
sustatu dute  Lehenengo eta behin, za hart zen ari den 
AUko pert sona taldearen errealitate soziodemografikoa; 
izan ere, talde gero eta ugariago horren bizi-it xaropena 
gero eta handiagoa da, eta, beraz, gero eta beharrizan ge-
hiago dauka  Bigarrenez, esku-hart ze arlo horretako pro-
fesionalek eta zient zia-komunitateak adit zera eman dute 
elementu bereizgarriak daudela zahart ze-prozesuan, gai-
nerako biztanleen zahart ze-prozesuari dagokionez  Hiru-
garrenez, familiek, profesionalek eta elkarteek erant zun 
eta soluzio egokiak eskat zen dituzte, zahart ze-prozesu 
horiek planteaturiko beharrizan berrietarako, urritasuna 
duten pert sonei lagunt za egokia eta kalitatekoa lort zeko 
eskubidea onart zen dien ongizate-gizartearen testuingu-
ruan  Halaber, errealitate nabari hori zailago bihurt zen da 
aint zat hartuz gero AUko pert sonen zahart ze-prozesua 
ez dela homogeneoa, faktore askoren araberakoa baizik, 
eta beraz, ez da prozesu bakarra nahiz bateratua  Ho-
rrenbestez, fenomeno hori ondo eta zehat z ezagutu be-
har da, nabarituriko eta detektaturiko beharrizan anit zei 
aurre egiteko erant zun egokiak eskaini ahal izateko  

Izan ere, urritasuna duten pert sonak zahart zeak 
present zia handia dauka Europako herrietako agenda 
politikoetan  Oraint suko legegint za garapenak, Men-
dekotasun Egoerako Pert sonen Autonomia eta Arreta 
Sustat zeari buruzko Legea onet sita, berret si egiten du 
arazoak testuinguru hurbilean hartu duen garrant zia  
Bizkaiko Foru Aldundiak ere jasota dauka kezka hori, Gi-
zarte Ekint za Sailaren Plan Estrategikoan (2004)  Hortaz, 
jarduketa-programa errealistak eta eraginkorrak sort zeko, 
beharrezkoa da AUko pert sona taldearen beharrizanak 
ikert zea, eta alderdi hori, B i z k a i an, gainerako Autonomia 
Erkidegoetan bezala, ez dago zehat z dokumentatuta eta 
ikertuta  Izan ere, biztanleria horri buruz ez dakigu gauza 
handirik eta oraindik ez dakigu gure herrian dagoen AUko 
adineko pert sona-kopuru zehat za ere  Urritasunei, ga-

beziei eta osasun-egoerari buruzko inkestak: 1999. urtea 
(INE, 2000, 2002) talde horri buruzko datuak eskaint zen 
digu; hala ere, zent surik ez dagoenez, datuak gut xi gora-
beherakoak dira eta ez daude ondo xehatuta  

Esate baterako, INEren (2000, 2002) inkestako da-
tuak autonomia erkidegoen arabera xehatuta daude, eta, 
horietan esaten denez, Euskal Autonomia Erkidegoan urri-
tasuna duten 143 601 pert sona daude; horietatik 119 693 
45 urtekoak eta hortik gorakoak dira; hau da, Euskadin bizi 
diren urritasuneko pert sonen %83,3 zahart zen ari dira  
Hala eta guztiz ere, AUko pert sonei buruzko datuak bi-
latuz gero, Espainiako estatu osoari buruzko datuak soilik 
aurkituko ditugu; hain zuzen ere, 6 eta 64 urte bitarteko 
289 768 pert sona daude, eta 65 urteko edo hortik go-
rako 228 396 pert sona  Baina, “adimen-gabeziei” buruzko 
kategoria honetan, era askotako diagnostikoak sart zen 
dira; adibidez, heldutasun-at zerapena, adimen-at zerapen 
sakona nahiz gogorra, moderatua, arina eta mugakoa, bai-
ta dement ziak eta adimen mailako beste arazo bat zuk ere  
Horrenbestez, zaila da zahart zen ari diren AUko pert sonei 
buruzko kalkulu zehat zak egitea  

SIIS – Dokumentazio eta Ikerketa zentroak urrita-
suna duten bizkaitarrent zako gizarte-zerbit zuen egoerari 
eta beharrizanei buruz oraint suago (2005) egindako iker-
keta batean, urritasuneko pert sonak zahart zeko prozesua 
aipatu eta datu kuantitatiboak nahiz zerbit zu-estaldu-
rari buruzkoak eskaint zen dira, baina urritasuna duten 
pert sonen biztanleria orokorrari dagokionez  Ikerketa hau 
(2005eko maiat zekoa), oinarritu ere, zentroak erabilt zen 
ez dituzten Bizkaiko Elbarritasunen zent suan erregistra-
turiko pert sonetan oinarrit zen da, eta bertan, datu kuan-
titatiboak zerbit zuen ahalezko eskariarekin lotuta daude  
Hain zuzen ere, zerbit zurik erabilt zen ez duten 26 973 
pert sonetatik 16 833 (%62) 45 urtetik gorakoak dira  
Urritasun maila aint zat hartuta ikusten denez, 45 urtetik 
gorako 16 833 pert sona horietatik %19k urritasun larria 
dute (%66-75) eta %14k urritasun oso larria (%>75)  

Azken batean, zahart ze prozesua agerian jart zen 
duten datuak asko izan arren, ez da ahaztu behar 65 ur-
tetik gorako bizi it xaropena 7 urtekoa dela AUko gizo-
nent zat eta 10,6koa emakumeent zat (Ramos, 2002); hala 
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ere, ez daukagu datu zehat zik zerbit zu-sare egokia pla-
nifikatu ahal izateko  SII Sen t xostenean (2005), berariaz 
aipat zen da gabezia hori: “zalant zarik gabe, urritasuna 
duten pert sonak zahart zearen edota horien zaint zaileen 
eraginezko ezkutuko eskaria, baita talde bat zuen beha-
rrizanak lagundu barik egotearen ondoriozkoa ere, nekez 
jakiteko modukoa da, eta, horretarako, berariazko ikerke-
ta egin behar da (77  or )  

2.2. mENDEKOTASUNA, 
BIzI KALITATEA ETA NABARITUTAKO 
BEHARRIzANAK
Laster, mendekotasuna babesteko eredu integrala 

abiatuko da eta horrek it xaropen handia sortu du arlo 
askotan, baita diziplina anit zeko profesionalen artean 
ere  Interes horren zati handia estu lotuta dago adine-
ko pert sonen taldeak eta, hain zuzen ere, urritasuneko 
pert sonen taldeak hartu duen gizarte-garrant zi gero eta 
handiagoarekin, batez ere horren garrant zi kuantitati-
boari dagokionez  Datu epidemiologikoek agerian jart zen 
dutenez, Mendekotasuneko Nazio Sistemaren babesa 
behar duen pert sona kopurua 960 000koa da (Jiménez 
eta Huete, 2002, 2003)  Mendekotasuneko pert sona 
talde handi horren barruan, aldi berean, zahart zen ari 
den AUko pert sona talde handia sart zen da, eta horiek 
lagunt za behar dute beharrizan ugariei eta anit zei aurre 
egin ahal izateko  Datuek agerian jarri dutenez, urrita-
suneko pert sona taldea zahart zen ari da eta mendekota-
suna duen biztanle kopurua ere gero eta handiagoa da; 
horrek, zalant zarik gabe, hazkunde it zela eragingo du 
iraupen luzeko zaint zen eskarian  Hortaz, mendekota-
sunari lagunt za emateko edozein sistemak lehentasuna 
eman beharko dio talde horri  

AUren gaia estu lotuta dago mendekotasunari  
AUko pert sonak zahart zearen inguruko irit zi desberdi-
nek diment sio anit zeko ikuspegia sortu dute, eta horrek, 
funt zionamendu fisikoa eta energia nahiz bizitasuna ez 
ezik, honako hau ere nabarment zen du: ongizate psiko-
logikoa eta emozionala, funt zionamendu soziala nahiz 
sexuala, jasotako eta nabarituriko lagunt zak, eta bizit za-
rekiko poztasuna  Adierazle horiek guztiak erabakigarriak 
dira BKren ebaluazio egokia egiteko, aukera ematen bai-
tute horren zehaztapena eraginkorra izateko eta neur-
keta zehazteko  Gaur egun, BK ikert zen bi hamarkada 
eman ondoren, jarraibide garrant zit suak agertu dira 
ikerketan eta ebaluazioan, eta horiek oinarrit zat erabil 
daitezke kalitateko emait zak neurt zeko  Hiru jarraibide 
nagusiak honako hauek dira: alderdi subjektiboak nahiz 
obje ktiboak ebaluat zea, epe laburrerako nahiz luzerako 
emait zak bereiztea eta kalitateko emait zen iragarleak 
aztert zea (Schalock eta Verdugo, 2006)  BK zehaztean, 
ebaluat zean eta ikert zean egindako aurrerakunt za ho-

riek, bestalde, ikuspegi-aldaketa jarri dute agerian, AUko 
pert sonen bizi-aukerei buruz, eta aldaketa hori agerian 
gelditu da pert sona horiei buruz pent sat zeko modu be-
rrian, testuinguru-aldagaiak nabarment zean, pert sonaren 
egoera aldat zeko aukeran, etab  (Verdugo eta Schalock, 
2006)  Aurrerakunt za horiek egon arren, oso deigarria da 
BK-ko diment sioak eta adierazleak diren funt sezko be-
harrizanei buruzko ikerketarik ez egotea  Gaiari buruzko 
argitalpenak ugariak dira urritasuna duten gazteen eta 
helduen taldeari dagokionez, baina zahart zen ari diren 
urritasuneko pert sonen taldean oraindik ez dago halako-
rik  Espainiako estatuan, orain arte egindako ikerketa 
urriek (Aiguabella eta González, 1996; Carilla, Carmo-
na, Gallardo eta Sánchez, 1999; FEAPS Navarra, 2005; 
Ferrero, Oslé eta Subirat s, 2003; Pisonero, 2004; Ribes, 
Coiduras, Jové, Marsellés eta Valls, 2004) ez dute auke-
rarik ematen behin betiko ondorioak aterat zeko  Oro har, 
ongizate fisikoarekiko kezka nabarment zen da, batez ere 
osasunari eta osasun-lagunt zari dagokionez, eta horiexek 
dira zahart zen ari diren AUko pert sonen BKren adierazle 
nagusiak eta erabakigarrienak  Adierazle horiekin bate-
ra, bizilekua eta horren ezaugarriak, alde batetik, eta gi-
zarte-lagunt zako baliabideak, familiaren eginkizuna eta 
zerbit zu-hornit zaileen funt zioa, bestetik, biztanle horien 
BKren funt sezko osagaiak dira  Izan ere, zahart zearen 
ondorioak ez dira pert sonen adin kronologikoaren ara-
berakoak soilik izango, eta, batez ere, honako faktore 
hauen araberakoak izango dira: osasun egoeraren, dis-
funt zio berezien, lagunt zak edukit zearen eta beharriza-
nak betet zearen araberakoak  Gainera, gizarte-lagunt za 
testuinguru mailako faktore erabakigarria da zahart ze-
prozesuan (Levasseur, Desrosiers, Noreau, 2004; Minkler 
eta Fadem, 2002)  

Beraz, AUko pert sonen zahart zaroa konplexuagoa 
da, honako hau kontuan hartuta aztertuz gero: lagunt za-
beharrizanak, zaint za informalen sarea, be harrizanen 
izaera aldakorra eta babesik nahiz gizarte-lagunt zarik 
ezari loturiko egoera  Talde honek gero eta zerbit zu eta 
lagunt za gehiago beharko ditu, bere bizit zaren arlo as-
kotan  Erronka euren BKri loturiko beharrizanei erant zun 
egokia ematean oinarrit zen da, adineko AUko pert sona-
ren autonomia eta independent zia mantendu ahal izate-
ko eta, horrela, pert sona horrek arrisku bikoit zari aurre 
egin behar ez izateko, hau da, urritasunari eta zahart za-
roari  Testuinguru honetan, lan hau ekimen berria eta 
urritasuna duten bizkaitarrak zahart zeari buruz egindako 
lehenengo ikerketa berezia da  Gizarte-politikan eragin 
handia izan duen gai honek zerbit zuak emateko orduan 
eta profesionalen jarduerak pizturiko interesak sustatu 
eta indartu egiten du proiektu honen garapena  

Zahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak
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Aurkezten ari garen ikerketa-proiektu honek, 
izan ere, proiektu honen garapena eta abioa neurri 
batean sustatu duten aurrekariak ditu  Urritasuna 
duten pert sonak zahart zeko prozesua konplexua dela 
eta ondo ezagut zen ez dela aint zat hartuta, Oviedo-
ko Unibert sitateko Psikologia Sailak, IMSER SOrekin 
lankidet zan, lau faseko ikerketa luzea egin du (Agua-
do, Alcedo, Fontanil, Arias eta Verdugo, 2001, 2002, 
2003; Aguado, Alcedo, Fontanil, Arias, Verdugo eta 
Badia, 2006)  Fase desberdinetako datuek age-
rian jarri dutenez, zahart zen ari diren urritasuneko 
pert sonen taldea zabala eta heterogeneoa da, eta 
horri loturiko gaiak oso anit zak dira; esate bate-
rako, bakoit zaren osasuna, baliabide ekonomikoak, 
osasuneko lagunt za-baliabideak, gizarte zerbit zuen 
baliabideak eta oztopoak  Beharrizan nagusiak ho-
nako hauek dira: norberaren osasunaren arloa, oz-
topoak eta gizarte- nahiz osasun-zerbit zurik eza  
Gainera, agerian gelditu da sintonia eta adostasun 
handia dagoela pert sonen, familien eta profesiona-
len artean, nabarituriko beharrizan askori dagokie-
nez  Gai bat zuetako sintonia eta homogeneotasun 
horrekin batera, lorturiko datuek taldeen aniztasun 
handia adierazten dute, urritasun mota desberdinen 
arabera  Emait zek lagunt za enpiriko handia ematen 
dio urritasuneko pert sonen zahart zaroaren gaiari, 
eta gainera, indartu egiten du ikert zen eta datu en-
pirikoak ematen jarraitu beharra  

�.1. HELBURUAK
Proiektu honen helburu nagusia eta orokorra, 

izan ere, zahart zen ari diren AUko pert sonek naba-
rituriko beharrizanak ikert zea da, beharrizan horiek 
sort zen dituzten egoerak aurreikusteko eta pert sona 
horien autonomia nahiz gizarterat zea handiagoak 
izateko  

Halaber, ikerketa honen helburu orokorra ho-
nako helburu berezi hauetan banat zen da: 

•		Nabarituriko beharrizanak detektat zea, ba-
tez ere honako honi lotutakoak: 

-  Norberaren osasunari, baliabide ekono-
mikoei, osasuneko lagunt za-baliabideei, 
gizarte-zerbit zuen baliabideei, oztopo 
arkitektonikoei eta gizarte-oztopoei 
buruzko kezkak eta beharrizan orokorrak 
nahiz bereziak  

-  Planteaturiko beharrizanei eta eskariei 
erant zuna emateko beharrezkot zat pro-
posat zen diren soluzioak  

-  Erakundeek hartu behar dituzten neu-
rriak eta eman beharreko lagunt zak  

-  Etorkizunaren inguruko ikuspegia eta 
pent samenduak  

•		Nabarituriko beharrizan nagusien azterketa 
diferent ziala egitea, betet ze motaren ara-
bera  

•		zahart zen ari diren AUko pert sonen fami-
liakoek nabarituriko beharrizan nagusiak 
aztert zea  

•		“Aldagai iragarle” bat zuek, adibidez, elka-
rrizketa bete duen pert sonak, generoak, adi-
nak, urritasun mailak eta bizikidet za motak, 
“mendekoak” edo “irizpidea” derit zen alda-
gaietan izandako eragina aztert zea, norbe-
rari eta familiari egindako elkarrizketetan  

•		AUko adineko pert sona taldeari lagunt za 
ematen dioten profesionalek eta zuzen-
dariek nabarituriko beharrizan nagusiak 
aztert zea  

•		Jarduketa-lerroak proposat zea eta “be ha-
rrizanen mapa” sort zea, lagunt zako eta 
arretako neurri egokiak abiat zeko eta, ho-
rrela, ikerturiko biztanleriaren beharrizanei 
erant zun egokia eman ahal izateko  

�. LANDA IKERKETA PLANTEAT zEA 
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�.2. mETODOLOGIA
Gaur egun, BKri buruzko ikerketak aurre-

rakunt za handia izan du, eta gero eta hobeto di-
seinaturiko kalitate-ereduak garatu dira, ebaluazio-
tresna fidagarriak eta baliozkoak erabiliz, eta gizarte 
mailako adierazleak nahiz diment sioak eta norbera-
ren erant zun garrant zit suak egituratuz (Scharlock, 
2006)  Ildo horretan, gure proiektuak aint zat hartu 
du erreferent ziako eremu hori, eta ebaluazio-tres-
nen diseinua ikerketan nagusituriko aniztasun me-
todologikora egokit zen saiatu da (neurri subjekti-
boetan eta objektiboetan oinarrituriko aniztasuna); 
horretarako, ikerketa-diseinu oso anit zak erabili 
ditu, kalitateko emait zen iragarle adierazgarriak ze-
hazteko, eta ikerketa-metodologia kualitatiboak eta 
kuantitatiboak konbinatu ditu  

3.2.1. EBALUAZIO TRESNAK
Lagina hautat zearen aurretiazko urrat sa, 

izan ere, adineko AUko pert sonen biztanleriak na-
barituriko beharrizanak aztert zeko erabili beharreko 
ebaluazio-tresnak eraikit zea izan da; hain zuzen ere, 
modalitate desberdineko elkarrizketa erdi egitura-
tuak erabili dira, urritasuna duten pert sonent zat, 
familient zat eta profesionalent zat  Bi tresna horiek 
lant zeko erreferentet zat, berriz, Schalock-ek (1996) 
proposaturiko BKren diment sioak eta adierazleak 
erabili dira  Horri dagokionez, gogoratu behar da 
BKren eredu hau diment sio anit zeko kont zeptua 
dela eta, horren barruan, alderdi objektiboak nahiz 
subjektiboak, gizarte-adierazleak eta norberaren 
emait zak sart zen direla; halaber, ongizate- edo poz-
tasun-pert zepzio orokorrean islat zen da, norberaren 
bizimoduaren diment sioen gunea adierazten duten 
funt sezko zort zi beharrizanei dagokienez: ongizate 
emozionala, pert sonen arteko harremanak, ongiza-
te materiala, norberaren garapena, ongizate fisikoa, 
autodeterminazioa, gizarterat zea eta eskubideak  
Ikerketa-arloaren barruko print zipio eta jarraibide 
garrant zit suenetan oinarrituz (Verdugo eta Scha-
lock, 2006), elkarrizketa paraleloak egin zaizkie 
pert sonei, familiei eta profesionalei (horien ale oso 
bat edonoren esku dago, esaterako, ikert zaile na-
gusiaren posta elektronikoaren helbidean); horrela, 
pert sonarengan eragina duten inguru anit zak ba-
rru hart zen dituen sistemen ikuspegia jaso da, eta, 
aldi berean, urritasuna duen pert sona horrek parte 
hart zen du bere BKren ebaluazioan  

Norberari egindako elkarrizketa, alde ba-
tetik, elkarrizketa erdi egituratua da eta 94 gal-

dera ireki eta it xi konbinat zen ditu; era berean, 
zahart zen ari diren adimen urriko pert sonen bi-
zit zako alderdiei buruzko informazioa jasot zen du: 
urritasunari loturiko aldagai azalt zaileak, aldagai 
soziodemografikoak nahiz ingurumenekoak, kezka 
eta beharrizan orokorrak, soluzioak, erakundeen 
neurriak zein lagunt zak, etorkizunari buruzko 
pent samenduak eta adierazitako arazoak  Hala-
ber, erant zun-aukera anit zeko galderak eta “bes-
te” aukera, irit zi, iruzkin eta halako bat zuetarako 
aukera ere bilt zen ditu  

Familiari egindako elkarrizketa paraleloa, 
bestalde, norberari egindako elkarrizketaren amaie-
ran doa; bertan, nabarituriko beharrizanei eta es-
kariei buruzko sei galdera egiten dira, familiakoen 
irit ziak jakiteko  Hain zuzen ere, honako alderdi 
hauei buruzko informazioa bilt zen da: elkarrizketa 
bete duen pert sonaren datuak, kezkei nahiz beha-
rrizanei, soluzioei, neurriei eta erakunde-lagunt zei 
buruzko datuak, eta etorkizunari buruzko pent sa-
menduak, AUko pert sonari dagokionez  Era berean, 
“erant si beharreko beste irit ziren baterako” irekitako 
azken galdera bat ere eskaint zen du  

Profesionalei egindako elkarrizketa para-
leloa ere erdi egituratua da eta 17 galdera ireki eta 
it xi konbinat zen ditu; honako honi buruzko galde-
rak egiten dira: lagundutako biztanleria, elkartea, 
erakundea, zentroa, etab , emandako zerbit zuak, 
erakundearen be harrizanak nahiz kezkak, elkartuen 
eskariak, proposaturiko soluzioak, erakundeek har-
tu beharreko neurriak, elkartuek etorkizunari buruz 
dituzten pent samenduak, eta “beste ohar bat zuen” 
gaineko galdera irekia  

3.2.2. LANdA IKERKETA pLANIfIKAT ZEA
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Sai-

leko Planifikazio eta Ikerketa zerbit zuak eskatuta, 
Errehabilitazioaren Psikologiako Asturiasko Elkar-
teak (SAPRE), Bizkaiko Psikologo Elkargo Ofizialare-
kin lankidet zan, ikerketa hau egiteko proposamena 
aurkeztu du: “Adimen Urriko Bizkaitarrak zahart zeko 
Prozesuan Nabarituriko Beharrizanei eta Bizi Kali-
tateari buruzko Ikerketa”  Ikerketa hori egiteko, za-
balkundea eta harremanak garatu dira, urritasunaren 
arloan di harduten elkarteen eta erakundeen artean; 
gainera, ikerketa taldea eratu, elkarteekin hit z egin 
(lagina lort zeko), elkarrizketen agendak kudeatu eta, 
azkenik, banakako elkarrizketak (erabilt zaileak eta 
familia) eta erakundeen elkarrizketak (profesiona-
lak) egin dira  
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3.2.2.1. Landa-ikert zaileen heziketa eta 
aurretiazko entrenamendua
Ikert zaile taldearen profilerako baldint za 

nagusia Psikologiako lizent ziatuak izatea da; 
ikert zaileei, gainera, prestakunt za berezia emango 
zaie urritasunaren eta zahart zearen arloan  Taldea 
erat zeko, zabalkundea egin zen Bizkaiko PEOren 
elkargokideen artean, eta baloratu egin zen horiek 
urritasunaren arloan ezagupenen edo esperient zia-
ren bat edukit zea  50 curriculum vitate baino ge-
hiago jaso ziren eta elkarrizketa pert sonalak egin 
zit zaizkien 40 pert sonari baino gehiagori; azkenik, 
20 hautagaiko taldea aukeratu zen, heziketa-pro-
zedurako  Heziketa-programak bi helburu nagusi 
izan ditu: 

•		AUko pert sonei eta horien zahart ze-
pro zesuari buruzko kont zeptuak finkat zea  

•		Aplikatu beharreko baliabideen erabileran 
trebat zea, irizpideak homogeneizat zeko 
eta “elkarrizketari” aldagaiaren eragina 
ahalik eta gehien murrizteko  

Helburu horiek lort zeko, 20 eskola-orduko 
programa bat diseinatu zen “ad hoc”, eta, horren 
barruan, urritasunaren gaiari buruzko eduki teo-
riko-praktikoak bildu ziren  Halaber, ikerketaren 
helburuari eta edukiari buruzko informazioa jaso 
zuten, ebaluazio-tresnen item guztiak nahiz elka-
rrizketa erdi egituratuak zorrot z aztertu ziren, eta 
aplikazio-prozeduran entrenatu ziren  

3.2.2.2. Lagina aterat zea
Ikerketaren lagina 45 urtetik gorako 229 

bi zkaitarrek osat zen dute eta horiek adimen mai-
lako urritasunen bat dute  AUko pert sonen lagin 
hori, berriz, familien (198) eta profesionalen (70) bi 
azpilaginekin osat zen da, iturri desberdinetan lor-
turiko informazioa kontrastatu ahal izateko  Guzti-
ra, 327 elkarrizketa egin dira  

Lagina hautat zeko, batez ere, B i z k a i an 
(landa-lana eremu horrexetan egin baita) AUko 
pert sonekin kontaktuan dauden eta horiei lagunt za 
ematen dieten elkarte eta erakunde publikoetara 
eta pribatuetara jo dugu  Izan ere, elkarteen lanki-
det za funt sezko elementua izan da lagina lort zeko 
eta ikerketari buruzko informazioa familien artean 
hedat zeko  AUko pert sonen arloan lan egiten duten 
elkarteek Bizkaiko Foru Aldundiaren informazioa 
jaso zuten, ekimenari buruz  zentro eta erakunde 
horietako profesionalek eta ordezkariek bertako 
elkartuen artean zabaldu zuten ikerketari buruzko 

informazioa, gutunaren edo telefono-deiaren bi-
tartez  Kasu guztietan ere, parte hart zeko baimena 
eta adostasuna eskat zen zen  Pert sonek lan egiteko 
adostasuna adierazi ondoren, norberari egindako 
elkarrizketak hit zart zen ziren  

Lagina osat zean, bete egin da norberaren 
datuen babesa araut zen duen araudia (15/1999 
DBLO)  Partaide guztiek ikerketari nahiz horren 
helburuei buruzko informazioa jaso zuten; gainera, 
konfident zialtasuna eta informazioaren erabilera 
anonimoa (ikerketarako bakarrik) bermatu zit zaien  
Lagina hautat zean jarraituriko irizpideak honako 
hauek izan dira: 

•		45 urteko edo hortik gorako urritasuneko 
pert sonak  45 urteko gut xieneko adin hori 
mantendu da, urritasuna duten pert sonen 
zahart zearen adierazlet zat ezarritako 
adina delako  Hori zenbait zergatik justi-
fikat zen dute  Lehenengo eta behin, behin 
eta berriro esaten da urritasuneko pert sona 
bat zuen zahart zea, batik bat AUko pert so-
nen za hart zea, 50 urtera heldu orduko 
hazten dela; izan ere, zahart ze fisiko goiz-
tiarra izaten dute, bat zuetan disfunt zio 
psikologikoekin eta sozialekin batera, eta 
eraginpekoek eta adituek ondo ezagut zen 
dute hori  Bigarrenez, INEren (2000, 2002) 
Urritasunei, gabeziei eta osasun-egoerari 
buruzko inkesta: 1999. urtea derit zonean 
oinarritu gara, eta bertan, 45-64 urte bi-
tarteko adina ezart zen da azterketarako; 
izan ere, esaten da adin talde hori za-
hart ze-prozesuaren lehenengo maila dela  

•		Pert sonen urritasun moten barruan, adi-
men-urritasunaren (AU) barruko sorta za-
bala eta heterogeneoa sart zen da urritasun 
nagusit zat, etiologia desberdinekot zat, eta 
horren barruan beste urritasun bat zuk 
egon daitezke  Urritasun mailaren arabe-
ra, desberdintasunak izan dit zakete ko-
munikazio-trebetasunetan eta eguneroko 
bizit zako jarduerak egiteko autonomia 
mailan  

•		Aldagarritasuna dago, lehen aipaturiko al-
dagaien arabera  Izan ere, egoit za-eremua 
ondo kontrolatu da, adineko pert sonei 
buruzko ikerketa askotan aurkitu den ohiko 
alborapenetariko bat ekiditeko: erakun-
deetan bizi den biztanleriaren gehiegizko 
ordezkarit za  

Landa ikerketa planteat zea eta egiteaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak
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3.2.2.3. Elkarrizketak egitea
Elkarrizketatu beharreko pert sonen datuak 

dituzten art xiboak lortu ondoren, hurrengo pausoa 
pert sona bakoit zarekin hit zordua  finkat zea izan 
zen. Hasieran, hit zorduen hit zart zea agendetan 
zentralizatu zen (telefonoa eta e-maila), eta gero, 
partekaturiko hit zart zea erabaki zen, elkarrizketa-
ri bakoit zak egindakoa, erant zunaren bizkortasuna 
eta gaitasuna handiagoa izateko. Halaber, elkarriz-
ketari-taldearekiko koordinazio- eta komunikazio-
sistema iraunkorra ezarri zen. 

Elkarrizketak hasi baino lehen, beharrezko 
erakunde-kontaktuak egin ziren, inplikaturiko 
erakundeekin, ikerketari buruzko informazioa ema-
teko eta erabilt zaileekiko kontaktua koordinat zeko. 
Erakunde horien artean, honako hauek daude: Al-
dundiko Babes Institutua, Gorabide Babes Funda-

zioa eta elkarrizketak egingo dituzten zentroetako 
profesionalak (Eguneko Zentroak, Lanbide Zentroak, 
Zahar-et xeak, etab.). 

Elkarrizketak banan-banan egin zit zaizkien 
adimen urrikoei eta horien familiei. Adimen urrikoak, 
ulermenaren edota komunikazioaren arloko mugen 
eraginez, erant zun ezin zuenean, horren egoera hur-
biletik ezagut zen zuen familiako bati edo profesional 
bati egin zit zaion elkarrizketa, eta AUko pert sonaren 
lekuan jarrita erant zuteko eskatu zit zaion. Erakundeei 
egindako  elkarrizketak, berriz, urritasuneko pert so-
nekin lan egiten duten zentroetako profesionalen ar-
tean banatu ziren, horiek borondatez betet zeko eta, 
horrela, zahart zen ari diren AUko pert sonen beharri-
zanei buruz duten irit zia jakiteko, euren esperient zia 
profesionala aint zat hartuta.
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Zahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

�.1. SARRERA
Ikerketa honek zeharreko izaera sinkronikoa 

dauka; bertan, esleituriko aldagai independenteen 
(AI) edo iragarpen-aldagaien (adibidez, generoa, 
kokaleku geografikoa, adina, urritasun maila, kroniko-
tasuna, maila sozioekonomikoa, etab.) eta mendeko 
aldagaien (MA) edo irizpide-aldagaien (esaterako, 
nabarituriko kezkak eta beharrizanak; hain zuzen ere, 
kezka eta beharrizan orokorrak: norberaren osasuna, 
baliabide ekonomikoak, osasun-lagunt zako baliabi-
deak, gizarte-zerbit zuen baliabideak, oztopoak eta 
beste kezka eta beharrizan bat zuk) arteko erlazioak 
aztert zen dira  

Bildutako datuak SPSS 14 0 pakete estatis-
tiko baten bidez aztertu dira  Azterketa murriztai-
leak eta iragarleak egin dira, baita aldaera biko eta 
anit zeko kontigent zia-taulak ere, AUko adineko 
pert sonen taldearen ezaugarriak zehazteko, nabari-
turiko be harrizan kopuruaren eta motaren arabera  
Kapitulu honetan, elkarrizketei erant zun zieten hiru 
lagunen ezaugarri soziodemografikoak (adina, gene-
roa, jatorria, egoera zibila, kultura maila, lanbidea, 
familia-egoera, etab ) eta klinikoak (urritasun mota, 
etiologia, onarturiko elbarritasun maila, etab ) azter-
tuko ditugu  

�.2. NORBERARI EGINDAKO 
ELKARRIzKETA AzTERT zEA

4.2.1. LAGINAREN EZAUGARRIAK
Adina eta generoa aldagaiari dagokionez, 1. 

taulan adierazitakoaren arabera, lagina 45 urtetik 
gorako AUko 229 pert sonak osat zen dute, eta ho-
rien adin-lerruna 76 urtera artekoa da  Batez beste-

ko adina 51,3 urtekoa da, 49,0ko medianarekin, 45 
urteko modarekin eta 6,28 urteko desbiderapen es-
tandarrarekin  Generoaren aldagaia aint zat hartuta, 
adinaren batez bestekoa oso ant zekoa da bi taldee-
tan; hain zuzen ere, 51,5 urtekoa gizonen kasuan eta 
51,1 urtekoa emakumeen kasuan  Generoaren alda-
gaiari dagokionez, laginak, nahiko homogeneoa izan 
arren, gizonen ehunekoaren gorakadat xoa adieraz-
ten du (%56,3, eta emakumeen kasuan %43,7)  

2. taulak estatistika hauek eskaint zen ditu, 
urritasun motaren arabera  

Elkarrizketa betet zen duen pert sonaren al-
dagaiaren kasuan ikusten denez (�. taula), kasu guz-
tien ia bi heretan (%65,1), AUko adineko pert sonaren-
gandik hurbileko pert sonak edo familiakoak (%40,6) 
eta zentroetako langileak (%11,4) izan dira, baita 
elkarteak ere (%8,3), batez ere, elkarrizketari erant zun 
diotenak  Gainerako %34,9an, AUko pert sonak berak 
eman ditu informazioa eta datuak, bere egoerari eta 
beharrizanei nahiz eskariei buruz  Horrenbestez, be-
tetako halako elkarrizketa guztietatik, 80 t xosten eta 
149 heterot xosten atera ditugu  

�. EmAIT zAK AzTERT zEA 
ETA EzTABAIDAT zEA
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1. Taula.  Laginaren banaketa, 
adinaren eta generoaren arabera

Adina Gizonak Emakumeak Guztira

B  Bestekoa 51,56 51,14 51,38

Mediana 49,00 49,50 49,00

Moda 45 45 45

Desbider  est 6,69 5,73 6,28

Lerruna 31 23 31

Gut xienekoa 45 45 45

Gehienekoa 76 68 76

Guztira 129 100 229

% 56,3 43,7 100
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Emait zek agerian jart zen dutenez, partaide-
rik gehienak (guztiak bizkaitarrak, gehienak Euskadin 
jaiotakoak –%79,4– eta 10 000 biztanletik gorako hi-
riguneetakoak) ezkongabeak dira (%98,3) eta kultura 
maila baxua dute  Horrela, �. taulan ikusten denez, 
analfabetot zat kalifikaturiko maila nagusit zen da eta 
horren barruan guztien %50,7 sart zen dira  Proport zio 
oso ant zekoan, irakurt zen oraint su ikasitakoak eta oi-
narrizko maila dutenak sart zen dira (hurrenez hurren, 
%27,5 eta %21,4)  Maila ertaineko ikasketak pert so-
na bakarrak ditu  

Lanbide mailan edo trebakunt zan (�. taula) 
ikusten denez, lagina lanbide-trebakunt za baxuko 
lana izan duten pert sonen (%50,7) edo inoiz ere la-
nik egin ez duten AUko pert sonen (%44,5) artean 
banat zen da  Et xeko andrea kategorian lagin osoko 
kasuen %1,3 sart zen dira, eta bertan emakumeak 
baino ez dira jasot zen  Lanbide maila ertainean 
kasu guztien 3,5 sart zen dira  Generoaren aldagaiak, 
“et xeko andrea” kategorian izan ezik, ez dauka des-
berdintasun handirik  

Lanbideari edo lan-egoerari dagokionez 
(�. taula), elkarrizketatuen adina aint zat hartuta, 
pent siodun kopuru handia agert zen da, laginaren erdi-
tik hurbileko kopurua (%45,0)  Halaber, lanaren alde-
tik aktiboan dabilt zan pert sonen kopuru garrant zit sua 
agert zen da (%33,6)  Bestalde, guztien %17,5 langa-
bezian edota lan gabe daude  Diru-sarrera motari (�. 
taula) dagokionez, laginaren ia erdiak pent sioren bat 
jasot zen du (%49,3); batez ere, kontribuziokoak ez di-
ren pent sioak, eta diru-sarrera hori sarritan modu ofi-
zialean onarturiko urritasun mailaren araberakoa da 
(gehienetan soldatarik baxuenak)  Egoera horren ba-
rruko gizonak (63) emakumeak (7) baino gehiago dira  
Laneko soldatan %28,8 daude  diru-sarrera barik eta 
diru-sarrera finko barik kategorian %1,7 daude, hau 
da, gure ikerketan parte hartu duten lau pert sonak ez 
dute diru-sarrera finkorik  
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2. taula.  Laginaren banaketa, adinaren arabera, 
urritasun mota aint zat hartuta, urritasun motaren 

eta generoaren arabera banatuta

Adina
AU Uf

Guztiradown Beste bat zuk Gp/GHI
G E G E G E

Media 49,00 52,55 52,94 51,29 50,17 49,90 51,38

B bestekoa 48,00 50,00 52,00 50,00 48,00 48,00 49,00

Moda 45 46 46 45 45 45 45
Desbider  
est 

3,46 7,03 7,43 5,53 6,03 5,69 6,28

Lerruna 10 20 31 23 27 18 31

Gut xieneko 45 46 45 45 45 45 45

Gehienekoa 55 66 76 68 72 63 76

Guztira
21 11 72 68 36 21

229
32 140 57

3. taula.  Laginaren banaketa, elkarrizketa 
bete duen pert sona kontuan hartuta

Bete duena Kop. %
Autoaplikatua 80 34,9

Familiakoa 93 40,6

Elkarteko langilea 19 8,3

zentroko langilea 26 11,4

Legezko tutorea 11 4,8

Guztira 229 100

6. taula. Laginaren azalpena, enpleguaren 
edo lan-egoeraren arabera

Lanbidea Gizonak Emak. Guztira %

Et xeko andrea - 5 5 2,2

Aktiboan 42 35 77 33,6

Langabezian 
edota lan barik

28 12 40 17,5

Erretiratua 2 2 4 1,7

Pent sioduna 57 46 103 45,0

Guztira 129 100 229 100

4. taula.  Laginaren azalpena, kultura mailaren arabera

Kultura maila Gizonak Emakume. Guzt. %

Analfabetoa 67 49 116 50,7

Irakurle berria 38 25 63 27,5

Oinarrizkoa 23 26 49 21,4

Ertaina 1 - 1 0,4

Guztira 129 100 211 100

5. taula. Laginaren azalpena, lanbide mailaren 
edo trebakunt zaren arabera

Lanbide maila Gizonak Emak. Guzt. %

Et xeko andrea - 3 3 1,3

Ez du lanik egin 58 44 102 44,5

Baxua 65 51 116 50,7

Ertaina 6 2 8 3,5

Guztira 129 100 229 100
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Aldagai soziodemografikoen barruan, familia 
eta hurbileko gizarte-inguruari lotutakoak ere az-
tertu ditugu; hain zuzen ere, hurbileko familiakoen 
present zia, gurasoak, neba-arrebak eta seme-ala-
bak, baita bizikidet za mota ere  Aldagai horiek 
BKren adierazle garrant zit suak dira eta onarpen 
handia dute zahart zeari nahiz urritasunari buruzko 
ikerketarik gehienetan  

Gurasoen present ziari dagokionez, kasu guztien 
%43,7an gurasoak hilda daude, eta hori aurreikusteko 
modukoa izan da, aint zat hartuta zahart zen ari diren 
AUko pert sona bat zuen adina  Gainerako %56,3ko 
kasuetan gurasoak bizirik daude, bai biak (%21,8) edo 
bai bietariko bat (%34,5)  Neba-arreben present ziari 
dagokionez, lagineko pert sona guztien lau bostenek 
neba-arreba bat edo gehiago dute (%87,8), eta %12,2k 
ez dute neba-arrebarik  Seme-alabei dagokienez, 5 
pert sona baino ez dira gurasoak eta gainerako 224k ez 
dute seme-alabarik  

Azkenik, bizikidet za mota aldagaiari dago-
kionez (8. eta 9. taulak), AUko adineko pert sonen 
laginaren erdia baino gehiago (%60,2) familia-in-
guruan bizi dira, batez ere gurasoekin (%31,0) edo 
neba-arrebekin (%20,1)  Egoit zetan pert sona guz-
tien %28,4 daude  Bakarrik bizi den pert sona ko-
purua t xikia da (%2,6)  Horrenbestez, esan daiteke 
murriztu egin dela egoit zetan bizi direnen kopurua, 
eta horrek orain arte it xuragabetu egin ditu lortu-
riko emait zak; izan ere, ez dituzte ordezkat zen AUko 
adineko pert sonen biztanleria: berton, INEk (2000, 
2002) egindako inkestan jasotako datuen arabera, 
gehienak familia-inguruan bizi dira  Laginak biziki-
det zaren arabera eta urritasun mota aint zat hartuta 
duen banaketa aztertuta ikusten denez, bizikidet za-

rik ohikoena (urritasun mota guztietan) jatorrizko 
familiakoa da; izan ere, horren barruan AUko pert so-
nen ia 2/3 sart zen dira (%62,2), eta urritasun fisikoa 
dutenen erdia ere bai (%52,6)  “Egoit za-zerbit zua” 
kategoriaren barruan, AUko pert sonen laurdena 
bilt zen da (%25,0), eta urritasun fisikoa dutenen 
herena baino apur bat gehiago (%38,6)  “Bakarrik 
bizi da” kategorian, sei pert sona sart zen dira  

Aldagai soziodemografiko horiekin batera, al-
dagai klinikoak ere jaso dira, eta horiek ezaugarririk 
interesgarrienak adierazten dituzte, adineko adimen 
urriko pert sonen beharrizanekin lot zeari dagokienez  

8. taula. Laginaren banaketa, bizikidet zaren arabera

Bizikidet za Gizonak Emak. Guzt. %
Bakarrik 2 4 6 2,6
Ezkontidearekin 
edo bikotearekin

- 1 1 0,4

Gurasoekin 41 30 71 31,0

Gurasoekin 
eta neba-arrebekin

12 8 20 8,7

Neba-arrebekin 27 19 46 20,1

Beste pert sona bat zuekin 2 2 4 1,7
Babeseko 
erakunde batean

1 - 1 0,4

Lagundutako 
et xebizit za batean

9 6 15 6,6

Egoit za-zerbit zu 
publiko batean

20 16 36 15,7

Egoit za-zerbit zu 
pribatu batean

11 9 20 8,7

Urritasuna duten 
pert sonent zako egoit zan

4 5 9 3,9

Guztira 129 100 229 100

9. taula. Laginaren banaketa, xehatutako eta 
dikotomizaturiko bizikidet zaren arabera

Xehatuta K % dikotomizatuta K %
Bakarrik 
norberaren 
et xean

7 3,1
Et xea 144 62,9

Jatorrizko 
familian

137 59,8

Beste formula 
bat zuk

20 8,7
Egoit za 85 37,1

Egoit za-
zerbit zua

65 28,4

Guztira 129 100 229 100

7. taula. Laginaren azalpena, diru-sarrera
motaren arabera

diru-sarrerak Gizonak Emak. Guztira %

Diru-sarrera barik 1 2 3 1,3

Diru-sarrera finko barik 1 28 1 0,4

Lan-soldata 38 50 66 28,8

Kontribuziokoa 
ez den pent sioa

63 7 113 49,3

Kontribuzioko 
pent sioa

10 12 17 7,4

Beste pent sio bat zuk 16 1 29 12,6

Guztira 129 100 229 100

Oharra: “Beste pent sio bat zuk” kategoriaren barruan hauxe 
sart zen da: zurztasuna, elbarritasuna eta beste sarrera bat zuk 
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Urritasun motak aint zat hartuta ikusten de-
nez (10. taula), lagina adimen-at zerapeneko mota 
desberdineko pert sonek osat zen dute; horien artean 
adimen-urritasuna (AU) nagusit zen da eta, bertan, 
aldi berean, Down sindromearen present zia handia 
dago; halaber, urritasun fisiko (UF) mota bat zuk dau-
de, hain zuzen ere, at zerapeneko edo adimen-urrita-
suneko garuneko paralisia (GP), baita garuneko beste 
arazo eta at zerapen bat duen kasu bat ere (GHI, ga-
runeko hodietako istripua). Hau da, AUko pert sonen 
taldea, izan ere, talde heterogeneoa da diagnos-
tikoan eta funt zionaltasunean, eta oinarrizko edo 
bigarren mailako AUrekiko urritasun gehigarriak izan 
dit zake; faktore horiek guztiak aint zat hartu behar 
dira, halako beharrizanei erant zuna emango dieten 
zerbit zuak diseinat zeko orduan. 

Etiologiari dagokionez (11. taula), urri-
tasunaren zergati nagusiak faktore sort zetikoak/
jaiot za-ingurukoak dira (kasu guztien %76,4); kate-
goria honen barruan, Down sindromea duten pert so-
nen talde osoa sart zen da, baita Down ez den AU du-
ten pert sonen erdia baino gehiago ere (%65,7), eta 
garuneko paralisia duten pert sonen %60,7 ere bai. 
Hurrengo zergati nagusia, pert sona guztien %14,8 
bilt zen dituena, “ezezaguna” kategoriakoa da. Ez da 
ahaztu behar elkarrizketari erant zun dioten pert so-
nek sarritan ez dakitela urritasunaren eragilea zein 
den; beste kasu bat zuetan, osasun-t xostenak ez dira 
zehat zak edo ez da daturik agert zen; beste zenbait 
kasutan, jasot zen den erant zun orokorra “jaiot zean 
edo handik gut xira sorturiko gabezia” da, beste ezer 
zehaztu barik. Gainerako kategorien ordezkarit za 
nahiko baxuagoa da. 

Urritasuna hart zeko adinari dagokionez 
(12. taula), horren banaketaren batez besteko ba-
lioa 0,32 urtekoa da eta desbiderapen estandarra 
1,18koa. Urritasuna hart zeko adinaren lerrunak 
ez du aldagarritasun handirik; izan ere, 0 urtetik 
(sort zetiko/jaiot za-inguruko urritasunak dituzten 
pert sonak) 8 urtera bitartekoa da; hain zuzen ere, 
faktore etiologikot zat gaixotasuna 6 eta 8 urte bi-
tartean aipat zen duten bi AU kasuak, eta GHIa 8 ur-
terekin aipatu duen hirugarren kasu bat. 
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10. taula. Laginaren azalpena, urritasun motaren arabera

Urritasun mota Gizonak Emak. Guzt. %

AU Down 21 11 32 14,0

AU Beste bat zuk 72 68 140 61,1

Adimen-
urritasuna

93 79 172 75,1

GP 35 21 56 24,5

GHI 1 - 1 0,4

Urritasun fisikoa 36 21 57 24,9

Guztira 129 100 229 100

12. taula. Laginaren azalpena, urritasuna hart zeko 
adinaren arabera

Hart zea Gizonak Emak. Guztira

B. bestekoa 0,32 0,32 0,32

Mediana 0,00 0,00 0,00

Moda 0 0 0

Desbid. est. 1,28 1,05 1,18

Lerruna 8 5 8

Gut xienekoa 0 0 0

Gehienekoa 8 5 8

Guztira 129 100 229

11. taula. Laginaren azalpena, urritasunaren 
etiologiaren arabera

Etiologia

AU UF

Guzt. %Down Beste b. GP/GI

G E G E G E G E

Ezezaguna - - 19 15 - 17 - - 34 14,8

Sort z./
jaiot za-ing.

21 11 45 47 34 - - - 175 76,4

Gaixot. 5 
urte orduk.

- - 6 5 - 4 - - 15 6,6

Gaixot. 
geroago

- - 2 - - - 1 - 3 1,3

Istrip./
Erort zea

- - - - - - - - 1 0,4

Beste istripu 
bat zuk

- - - 1 - - - - 1 0,4

Guztira
21 11 72 68 35 21 1 -

229 100
32 140 56 1

Oharra: ondorengo gaixotasuna: AU kasuetan gaixotasuna 
6-8 urte bitartean agertu dela esaten da; GHI duen gizonaren 

kasuan, gaixotasuna 8 urte zituenean sortu zen. “Erort zea” 
aipat zen den kasuan, erort ze hori urtebeterekin gertatu zen. 

“Beste istripu bat zuk” derit zonaren barruan, 2 urterekin 
izandako “buruko erredurak” adierazten dira. 



2�

Urritasunean emandako urte kopuruari 
dagokionez (1�. taula), bilakaeraren batez besteko 
aldia 51,07 urtekoa da eta desbiderapen estandarra 
6,42 urtekoa da  Lerruna 41 urtetik (gazteenent zat) 
76 urtera (zaharrenent zat) bitartekoa da  Hortaz, 
urritasunarekin aldi luzea bizi duten AUko pert sonak 
daude, eta, horrenbestez, urritasunarekin bizit zeko 
eta zahart zeko esperient ziari buruzko ezagupen oso 
garrant zit suak dituzte  

Azkenik, urritasun mailari dagokionez, onar-
turiko elbarritasun maila (1�. taula) adierazle 
nahiko zehat za da  Alderdi horretatik, batez beste-
ko maila %72,85 da, 15,49ko edo hortik beherako 
desbiderapen estandarrarekin; horrenbestez, larrita-
sun maila nahiko altua da, bai emakumeen eta bai 
gizonen kasuan, ez baitago generoen arteko desber-
dintasunik  Lerrunari dagokionez, elbarritasun maila 
%33tik (gut xieneko maila) %100era (gehieneko mai-
la) bitartekoa da, eta azken maila horretara kasurik 
larrienak baino ez dira helt zen, hau da, “elbarri han-
diak”  Halaber, 22 pert sonen kasuan ez dakigu datu 
hori, bai eurek ez dakitelako edo bai euren elbarrita-
sun maila zehazten ez dakitelako  

4.2.2. NABARITUTAKO BEHARRIZANEN 
MAIZTASUNEN EZAUGARRIAK
Nabaritutako beharrizanak aztert zea ezinbes-

tekoa da, horiek ez betet zeak zahart zen ari diren 
AUko pert sonen BKn eragin kaltegarririk ez izateko  
Urritasuna duten pert sona hauen beharrizanak ondo 
beteta egonez gero, murriztu egiten da mendeko-
tasun-egoerak agert zeko arriskua, eta, aldi berean, 
ordura arteko baldint zak ere murriztu egiten dira  
Horretarako, nabarituriko beharrizan horiek detekta-
tu beharra dago, batik bat BKri dagokionez, eta ho-
rixe da ikerketaren helburu nagusienetariko bat  Hori 
lort zeko, hurrengo orrialdeotan, geure elkarrizketa 
bete duten 229 pert sonek nabarituriko kezken eta 
be harrizanen prebalent zia aztertuko dugu  

4.2.2.1. Nabaritutako kezkak 
eta beharrizanak
AUko adineko pert sonek nabarituriko kezkei 

eta beharrizanei dagokienez ikusten denaren arabe-
ra, pert sonarik gehienen kezkak osasunari lotutakoak 
dira (M = 1,98), eta gero, honako hauek datoz: oz-
topoak egoteari lotutakoak (M = 1,78), beste kezka 
bat zuk (M = 1,66), gizarte-zerbit zuen baliabideen 
urritasuna (M = 1,55) eta baliabide ekonomikoen 
urritasuna (M = 1,14)  Osasun-baliabideen inguruko 
kezkak hautatu dira gut xien (M = 1,04)  1. grafikoan 
horien guztien arteko banaketa ikusten da  

Adierazitako kezkak eta beharrizanak zehat za-
go ezagut zeko, horiek egiaztatu egin dira, erant zun 
anit zeko taulen azterketa erabiliz; maiztasunak on-
doren ageri dira, “nabaritutako kezkak eta beharriza-
nak” aldagaia banat zen duten azpiataletan xehatuta 

Emait zak aztert zea eta eztabaidat zeaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

13. taula. Laginaren azalpena, urritasunarekin emandako 
urte kopuruaren arabera

Urteak Gizonak Emak. Guztira
B  bestekoa 51,33 50,74 51,07
Mediana 49,00 49,00 49,00
Moda 46 45 45
Desbider  est 6,81 5,88 6,42
Lerruna 32 27 35
Gut xienekoa 44 41 41
Gehienekoa 76 68 76
Guztira 129 1000 229

14. taula.  Laginaren azalpena, onarturiko elbarritasun 
mailaren arabera

Maila Gizonak Emak. Guztira
B  Bestekoa 72,80 72,91 72,85
Mediana 75,00 73,50 74,00
Moda 65 75 65
Desbider  est 16,37 14,29 15,49
Lerruna 67 67 67
Gut xienekoa 33 33 33
Gehienekoa 100 100 100
Guztira 129 100 207

Oharra: 22 pert sonak (10 gizon eta 12 emakume) 
ez dakite edo ez dute erant zuten

1. grafikoa. Norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei 
eta abarri buruzko kezken erant zunen maiztasunak
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Lehenengo eta behin, norberaren osasunaren 
inguruko kezkei dagokienez (1�. taula), baliozko 
194 kasuek 456 erant zun sortu dituzte, eta horiek 
banaketa heterogeneoa dute atal desberdinen artean  
Horrela, erant zun kopururik handiena osasun-egoera 
orokorrari buruzko kezkari dagokio (%23,7), eta atal 
honi pert sona guztien %55,7k eman diote erant zuna; 
gero, beste pert sona bat zuekiko mendekotasuna dator 
(%16,4), eta horri pert sonen %38,7k erant zun diote; 
ondoren, norberaren eguneroko zaint zak (%14,7), 
kasu guztien %34,5arekin  Osasunaren arloarekin lo-
turiko gainerako kezken erant zun-ehunekoak baxua-
goak dira, baina horrek ez du esan nahi garrant zi 
urriagoko beharrizanak direnik eta arreta jarri behar 
ez zaienik  Izan ere, minen gaia kontrolat zeko kezka 
eta beharrizana inkestatu guztien %25,3ra iristen da  

Bigarrenez, eta baliabide ekonomikoen in-
guruko kezkari dagokionez (1�. taula), baliozko 144 
kasuek 259 erant zun eragin dituzte, eta horiek, batik 
bat, honako arazo hauen inguruko ataletan banatuta 
daude: pent sioen zenbatekoa (%25,9), independent zia 
ekonomikoa (%19,7) eta familiaren egoera ekono-
mikoa (%19,3)  Erant zun horiek pert sona-ehuneko 
handiak adierazi ditu, batez ere pent sioei buruzkoak; 
hain zuzen ere, laginaren ia erdiak (%46,5) kezka eta 
beharrizan hori onartu du, baita independent zia eko-
nomikoa eta familiaren egoera ekonomikoa ere, eta 
azken kezka hori atala bete duten pert sonen herenak 
adierazi du  Baliabide ekonomikoen arloari loturiko 
gainerako kezken ehunekoak baxuagoak dira  

Hirugarrenez, osasun-lagunt zako baliabi-
deei dagokienez (1�. taula), baliozko 117 kasuek 
248 erant zun sortu dituzte, eta horien ehuneko-
rik handiena honako kategoria hauetan bildu dira: 
osasun-lagunt zaren kalitatea (%17,7), AUko adi-
neko pert sonen %37,6arekin; osasuneko instalazio 
gehiagoren eta hobeen beharrizana (%14,5), %28,6 
eskat zailerekin; eta buruko osasunaren arloko la-
gunt za (%14,1), %29,9 eskat zailerekin  Halaber, urri-
tasuna duten adineko pert sonak osasun-baliabideei 
loturiko beste egoera bat zuek ere kezkat zen dituzte; 
esate baterako, et xeko osasun-lagunt za (%11,3) eta 
lagunt za-baliabide protesikoak (%10,5), hurrenez 
hurren, %23,9arekin eta %22,2arekin  

Emait zak aztert zea eta eztabaidat zeaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

17. taula. Osasun-lagunt zako baliabideei buruzko 
kezken maiztasunak eta ehunekoak 
(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Osasun-lagunt zako 
baliabideak: K Erant z.% Kas. %

Osasun-lagunt zaren 
kalitatea

44 %17,7 %37,6

Osasuneko instalazio 
gehiago eta hobeak

36 %14,5 %30,8

Buruko osasuneko lagunt za 35 %14,1 %29,9

Et xeko osasun lagunt za 28 %11,3 %23,9
Lagunt zako baliabideak eta 
protesikoakprotésico

26 %10,5 %22,2

Fisioterapiako tratamendua 25 %10,1 %21,4

Halako baliabideei buruzko 
informaziorik eza

24 %9,7 %20,5

Ospitaleko osasun-lagunt za 23 %9,3 %19,7

Beste bat zuk 7 %2,8 %6,0

Erant zun guztiak 248 %100 %212,0
Oharra: galdutako 112 kasu eta baliozko 117 kasu

15. taula. Norberaren osasunari buruzko 
kezken maiztasunak eta ehunekoak 
(erant zunei eta kasuei dagokienez).

Norberaren osasuna: K Erant z.% Kas. %
Osasun-egoera orokorra 108 %23,7 %55,7
Mendekotasuna 75 %16,4 %38,7
Norberaren eguneroko 
zaint zak

73 %16,0 %37,6

Norberaren muga 
funt zionalak

67 %14,7 %34,5

Minak 49 %10,7 %25,3
Sendagaiak hart zeko 
zailtasunak

33 %7,2 %17,0

Nire egoeraren onarpena 20 %4,4 %10,3
Tratamendura joateko 
zailtasunak

12 %2,6 %6,2

Beste bat zuk 19 %4,2 %9,8

Erant zun guztiak 456 %100 %235,1
Oharra: galdutako 35 kasu; baliozko 194 kasu   

16. taula. Baliabide ekonomikoei buruzko 
kezken maiztasunak eta ehunekoak 
(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Baliabide ekonomikoak K Erant z. % Kas %
Pent sioa 67 %25,9 %46,5

Independent zia ekonomikoa 51 %19,7 %35,4
Familiaren egoera 
ekonomikoa

50 %19,3 %34,7

Dirulagunt zak 36 %13,9 %25,0
Lanerako ezintasuna 24 %9,3 %16,7
Lanpostua aurkit zea 20 %7,7 %13,9
Beste bat zuk 11 %4,2 %7,6

Erant zun guztiak 259 %100 %179,9
Oharra: galdutako 85 kasu; baliozko 144 kasu 
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Laugarrenez, eta gizarte-zerbit zuen baliabi-
deei dagokienez (1�. taula), 157 kasuek emandako 
356 erant zunak ere modu heterogeneoan banatuta 
daude, atal guztien artean  Horrela, eta gainerakoe-
kiko alde handiz, erant zun kopururik handiena ai-
sialdirako eta astialdirako lagunt za-zerbit zuetarako 
da (%23,3), eta beharrizan hori elkarrizketaturiko 
pert sona guztien %52,9k dute  Aisialdia, horrenbes-
tez, ongizate-iturri nagusienetarikot zat hart zen dute 
zahart zen ari diren pert sonek, baita AUko adineko 
pert sona kopuru handiak ere  Era berean, honako 
honek ere kezka handia sort zen du: gizarte-insta-
lazioen kalitatea nahiz kantitatea (%14,0), et xeko 
lagunt za (%13,2) edo ostatu-zerbit zuak (%11,8), 
gizarte-baliabideen arlo honetako beste kezka eta 
beharrizan askoren artean  

Bosgarrenez, oztopoen inguruko kezkak (1�. 
taula), hau da, oztopo arkitektonikoen eta garraiobi-
dea lort zearen ingurukoak, modu homogeneoan ba-
nat zen dira (erant zunen %16,9 eta kasuen %43,1)  
Hala ere, biztanleria orokorraren jarduerei buruzko 
erant zunak ere jaso dira; hain zuzen ere, gizarte-oz-
topoei eta gizartearen onarpenari buruzko erant zu-
nak; izan ere, elkarrizketatuen %26,9k adierazitako 
kezka hori aint zat hartu beharrekoa da, talde honen 
gizarte-euskarri nagusienetarikoa baita  

Seigarrenez eta azkenik, nabaritutako beste 
kezka eta beharrizan bat zuei buruzko atalean (20. tau-
la), baliozko 163 kasuek emandako 365 erant zunekin, 
etorkizunean izango duten bizikidet za motari buruzko 
kezkak bilt zen dira, batik bat; hau da, etorkizunean non 
eta norekin biziko diren (%24,4) eta familiaren etorki-
zuna zein izango den (%18,6), eta kezka horiek AUko 
adineko pert sonen %54,6k eta %41,7k adierazi dituzte, 
hurrenez hurren  Talde honek bete barik dituen beste 
beharrizan bat zuk honako hauek dira: harreman pert so-
nalen urritasuna (erant zunen %15,6 eta kasuen %35,0) 
eta familiaren et xetik irtetea (erant zunen %12,9 eta 
kasuen %28,8)  Beste erant zun mota bat zuk ere ageri 
dira, baina horiek ehuneko baxuagoak dituzte  

AUko adineko pert sonek nabaritutako kezka 
eta beharrizan nagusiak azaldu ondoren, pert sona 
horiek planteaturiko soluzioak aurkezten dira, kezka 
eta beharrizanoi erant zuna emateko  

18. taula. Gizarte-zerbit zuen baliabideei buruzko 
kezken maiztasunak eta ehunekoak 
(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Gizarte-zerbit zuen 
baliabideak K Erant z.% Kas.%

Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak

83 %23,3 %52,9

Gizarte-instalazio gehiago 
eta hobeak

50 %14,0 %31,8

Et xeko lagunt za 47 %13,2 %29,9

Ostatu-zerbit zuak 42 %11,8 %26,8

Gizarte-lagunt zaren kalitatea 38 %10,7 %24,2

Administrazio-kudeaketak 
egiteko lagunt za

35 %9,8 %22,3

Halako baliabideei buruzko 
informaziorik eza

31 %8,7 %19,7

Aholkularit za juridikoa 23 %6,5 %14,6

Beste bat zuk 7 %2,0 %4,5

Erant zun guztiak 356 %100 %226,8

Oharra: galdutako 72 kasu eta baliozko 157 kasu 

19. taula. Oztopoak egoteari buruzko kezken maiztasunak 
eta ehunekoak (erant zunei eta kasuei dagokienez).

Oztopoak K Erant z.% Kas.%
Oztopo arkitektonikoak 69 %16,9 %43,1
Garraiat zeko erraztasuna 69 %16,9 %43,1
Gizarte-oztopoak 63 %15,4 %39,4
Gizartearen onarpena 61 %15,0 %38,1
Boluntarioen urritasuna 43 %10,5 %26,9
Eraikin publikoetarako 
irisgarritasuna

37 %9,1 %23,1

Lagunt za teknikoak 31 %7,6 %19,4
Familiaren onarpena 29 %7,1 %18,1
Beste bat zuk 6 %1,5 %3,8
Erant zun guztiak 408 %100 %255,0

Oharra: galdutako 69 kasu eta baliozko 160 kasu 
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20. taula. Beste kezka bat zuei buruzko kezken 
maiztasunak eta ehunekoak

Beste kezka bat zuk K Erant z.% Kas.%
Etorkizunean non eta norekin 
biziko diren

89 %24,4 %54,6

Familiaren etorkizuna 68 %18,6 %41,7
Harreman pert sonalen 
urritasuna

57 %15,6 %35,0

Familiaren et xetik irtetea 47 %12,9 %28,8
Gizarte-arazoak 28 %7,7 %17,2
Elkart ze-mugimenduaren arazoak 24 %6,6 %14,7
Aurrerakunt za teknologikoak 21 %5,8 %12,9
Babes juridikoa 18 %4,9 %11,0
Beste bat zuk 13 %3,6 %8,0
Erant zun guztiak 365 %100 %223,9

Oharra: galdutako 66 kasu eta baliozko 163 kasu 
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4.2.2.2. proposaturiko soluzioak

Proposaturiko soluzioei dagokienez (21. 
taula), baliozko 202 kasuek proposamen-aniztasun 
handia eskaini dute, 1 872 erant zunen gainean, eta 
horiek ondoren adierazitakoaren arabera banat zen 
dira  Pent sioen igoera da, zalant zarik gabe, pert sona 
kopururik handienak proposaturiko soluzioa; hain zu-
zen ere, ikerketan parte hartu duen laginaren erdiak 
baino gehiagok (%53,0) horixe proposatu du  Horren 
at zean, ant zeko hautapen-proport zioarekin, aisial-
dia eta astialdia sustat zeko zerbit zuak (47,0), nor-
beraren eguneroko zaint zetarako lagunt za (%43,1) 
eta familia-lagunt zaren hazkundea (%37,1) sart zen 
dira, AUko adineko pert sonek euren bizit zako zen-
bait arlotan detektaturiko beharrizanei eta gabeziei 
emandako erant zunt zat proposaturiko beste soluzio 
ugari eta anit zen artean  Laburt zeko, gizarte-zer-
bit zuen baliabideei (473 erant zun), baliabide eko-
nomikoei (386 erant zun) eta oztopo arkitektonikoei 
(381 erant zun) loturiko arloetan bilt zen da erant zun 
kopururik handiena  Osasun-lagunt zako baliabideei 
loturiko soluzioek (256 erant zun), soluzio komunek 
(199 erant zun) eta osasunari loturiko soluzioek (141 
erant zun) osat zen dituzte AUko adineko pert sonek 
geldit zen zaien denbora bizit zeko (gero eta kalitate 
handiagoko bizit za) proposat zen dituzten soluzioen 
mult zoa  Datu horiek guztiak aint zat hartu behar dira 
talde horretara bideraturiko baliabideak planifikat ze-
ko eta mart xan jart zeko orduan  Agerian jart zen dute 
biztanleria-se ktore horrent zat baliabide urri dagoela 
eta zahart zen ari diren AUko pert sonen beharrizanek 
estaldura handiagoa behar dutela  

4.2.2.3. Erakundeei eskatutako neurriak 
eta lagunt zak

AUko adineko pert sonek behar dituzten 
erakunde mailako neurriei eta lagunt zei dagokienez 
(22. taula), baliozko 154 kasuek 459 erant zun eman 
dituzte, eta, horien artean, hautapen-ehuneko han-
dia aint zat hartuta, aipagarriak dira udalen lagunt za 
(kasu guztien %48,1), elkarteen baliabideen hazkun-
dea (%40,9), kultura-jarduerak (%39,0) eta inguruko 
lagunt zak nahiz administrazio desberdinen arteko 
koordinazioa, azken horiek ant zeko hautapen-ehune-
koekin (hurrenez hurren %35,7 eta %35,1)  Eskaturiko 
gainerako lagunt zek hautapen-ehuneko baxuagoak 
dituzte, baina gut xienez elkarrizketaturiko pert sonen 
laurdenak hautatu ditu  

Emait zak aztert zea eta eztabaidat zeaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

21. taula. Proposaturiko soluzioen (gaika antolatuta) 
maiztasunak eta ehunekoak 

(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Proposaturiko soluzioak K Erant.% Kas.%

Norberaren osasuna:
Norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za

87 %4,6 %43,1

zaint zaile informalent zako 
lagunt za

55 %2,9 %27,2

Baliabide ekonomikoak

Pent sioen igoera 107 %5,7 %53,0
Familia-lagunt zaren 
hazkundea

75 %4,0 %37,1

Dirulagunt zen igoera 63 %3,4 %31,2
Babeseko enpleguaren 
sustapena

52 %2,8 %25,7

Lanpostuen erreserba 45 %2,8 %22,3
Erretiroaren aurrerapena 44 %2,4 %21,8

Osasun-lagunt zako baliabideak

Profesional espezializatuagoak 67 %3,6 %33,2
Osasun-instalazio gehiago
eta hobeak

57 %3,0 %28,2

Fisioterapia Gizarte Segurant zan 53 %2,8 %26,2
Osasun-lagunt zaren kalitatea 40 %2,1 %19,8
Lagunt zen hobekunt za
eta protesiak

39 %2,1 %19,3

Gizarte-zerbit zuen baliabideak
Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak

95 %5,1 %47,0

Ostatu-zerbit zuen hobekunt za 66 %3,5 %32,7
Et xeko lagunt zaren hobekunt za 64 %3,4 %31,7
Eguneko zentroak 61 %3,3 %30,2
Boluntarioen sustapena 59 %3,2 %29,2
Gizarte-instalazio gehiago 
eta hobeak

53 %2,8 %26,2

Gizarte-lagunt zaren kalitatea 45 %2,4 %22,3
Elkarteen partaidet za handiagoa 30 %1,6 %14,9
Oztopoak

Garraiat zeko erraztasunak 69 %3,7 %34,2
Oztopo arkitektonikoen 
ezabaketa

61 %3,3 %30,2

Gizartearen onarpena 56 %3,0 %27,7
Egokituriko et xebizit zen 
sustapena

52 %2,8 %25,7

Jarrerak aldat zeko programak 46 %2,5 %22,8
Lagunt za tekniko gehiago
eta hobeak

35 %1,9 %17,3

Familiaren onarpena 35 %1,9 %17,3
Irudi-kanpainak 27 %1,4 %13,4
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4.2.2.4. Etorkizunari buruzko pent samenduak
Etorkizunari buruzko pent samenduei dago-

kienez (23. taula), atal honi erant zuna eman zioten 
223 pert sonen erant zunek banaketa heterogeneoa 
dute  Horrela, AUko adineko pert sonek sarrien edu-
kit zen dituzten pent samenduak egunean bizit zea, 
bizit zen jarrait zea eta, halaber, BKrekin bizit zea dira, 
eta horiek elkarrizketatuen laurdenak baino apur bat 
ge hiagok adierazi dituzte  Pert sonen kopuru handi ba-
tek (%23,8) esan du ez duela etorkizunean pent sat zen  
Izan ere, bat zuk segurtasunik gabeko egoeran bizi 
dira (%20,2) eta beste zenbaiten kasuan ezkorta-
suna (%8,5) edo bakardade-sentimenduak (%7,6) 
nagusit zen dira, baina horiek gut xienak dira  Beraz, 
eta zahart zaroari eta urritasunari buruzko gezurrezko 
mito bat zuek diotenaren aurka, talde honetan ez da 
etorkizunaren ikuspegi negatiboa nagusit zen, eta 

bat zuek, gainera, diote etorkizuna arazo barik ikusten 
dutela (%21,1)  Elkarrizketatuen %1,8k soilik esan du 
ez duela bizit zeko ilusiorik  Agerikoa da, hortaz, gai-
nerako guztiek kalitateko bizit za lortu nahi dutela  

4.2.2.5. Adierazitako arazoak
Azkenik, adierazitako arazoei dagokienez (2�. 

taula), baliozko 186 kasuek 586 erant zun adierazi di-
tuzte  Ugarienak osasunari lotutakoak dira (%10,9), 
elkarrizketatuen herenarekin (%34,4), eta gero, era-
bakiak hart zeko zailtasuna eta segurtasunik eza, biek 
ant zeko maiztasunarekin (hurrenez hurren, %31,7 eta 
%31,2)  Ant sietateari, tent sioari eta estresari loturiko 
arazoek ere eragina dute AUko adineko pert sona kopuru 
handian  Nabarituriko gainerako arazoek oso anit zak 
dira  Arazo horien artean, aipagarriak dira bakardadea 
eta depresioa, bizit zako etapa horrekin sarritan lot zen 
diren egoera emozionalak; izan ere, ant zeko pert sona 
kopuruak aipatu ditu, hurrenez hurren, %11,8 eta %8,6, 
baina ehuneko horiek ez dira oso handiak  Osasuna, be-
raz, AUko adineko pert sonen ardura nagusien artekoa 
da, eta aint zat hartu beharra dago, kontuan hartuta 
osasun-egoera egokiaren eta BKren gorakadaren nahiz 
hobekunt zaren arteko erlazio estua  

22. taula. Erakundeek eman beharreko lagunt zen 
eta hartu beharreko neurrien maiztasunak eta ehunekoak 

(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Eskaturiko lagunt zak K Erant z.% Kas.%
Udalen lagunt za 74 %16,1 %48,1
Elkarteen baliabideak 
ugarit zea

63 %13,7 %40,9

Kultura-jarduerak 60 %13,1 %39,0
Inguruko lagunt zak 55 %12,0 %35,7
Administrazioen arteko 
koordinazioa

54 %11,8 %35,1

Komunitatearen lagunt za 51 %11,1 %33,1
Heziketa-jarduerak 48 %10,5 %31,2
Aukera-berdintasuna 46 %10,0 %29,9
Erakundeen beste lagunt za 
bat zuk

8 %1,7 %5,2

Erant zun guztiak 459 %100 %298,1
Oharra: galdutako 75 kasu eta baliozko 154 kasu 

Emait zak aztert zea eta eztabaidat zeaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

21. taula. Proposaturiko soluzioen (gaika antolatuta) 
maiztasunak eta ehunekoak 

(erant zunei eta kasuei dagokienez)

Proposaturiko soluzioak K Erant.% Kas.%
Soluzio komunak
Etorkizuneko bermeak 55 %2,9 %27,2
Lagunt za psikologikoa 53 %2,8 %26,2
Lege- eta administrazio-lagunt za 39 %2,1 %19,3
Informazio gehiago eta hobea 38 %2,0 %18,8
Baliabideei buruzko 
informazio gehiago

35 %1,9 %17,3

Beste bat zuk 14 %0,7 %6,9
Erant zun guztiak 1 872 %100 %926,7

Oharra: galdutako 27 kasu eta baliozko 202 kasu 

23. taula. Etorkizuneko pent samenduen maiztasunak 
eta ehunekoak (erant zunei eta kasuei dagokienez)

Etorkizunari buruzko 
pent samenduak K Erant z.% Kas.%

Egunean bizit zea 64 %12,7 %28,7
Bizit zen jarrait zea 60 %11,9 %26,9
Bizi-kalitatea edukit zea 56 %11,1 %25,1
Ezer ere ez, ez dute 
etorkizunean pent sat zen

53 %10,5 %23,8

Ondo, arazo barik 47 %9,3 %21,1
Kezkaz, segurtasunik 
gabeko etorkizuna

45 %8,9 %20,2

Norberaren autonomia 31 %6,2 %13,9
Konponduta 25 %5,0 %11,2
Bizit za independentea 22 %4,4 %9,9
Tristezia 19 %3,8 %8,5
Bakardadea 17 %3,4 %7,6
Elkarte-mugimenduaren 
araberakoa

17 %3,4 %7,6

Aspert zea 11 %2,2 %4,9
T xarto, negatiboa 9 %1,8 %4,0
Seme-alabekiko kezkak 8 %1,6 %3,6
Bizit zeko gogo gut xi 4 %0,8 %1,8
Etorkizunari buruzko beste 
pent samendu bat zuk

16 %3,2 %7,2

Erant zun guztiak 504 %100 %226,0
Oharra: galdutako 6 kasu eta baliozko 223 kasu 
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4.2.3. KEZKEN NAHIZ BEHARRIZANEN ETA 
“IRAGARpENEKO” ALdAGAIEN ARTEKO 
LOTURA AZTERT ZEA
Urritasuna duten pert sonen kezkak eta be ha-

rrizanak nahasita geldit zen dira, “independentea”, 
“iragarpenekoa” edo “bitartekoa” derit zen aldagaien 
elkarreraginaren ondorioz  Ikerketa honetan, alda-
gaiok honako hauek izango dira: elkarrizketa betet zen 
duen pert sona, generoa, adina, urritasun maila eta 
bizikidet za mota  

Aldi berean, aztertu beharrekoa iragarpeneko 
aldagai horiek “mendeko” edo “irizpideko” aldagaietan 
duten eragina da; kasu honetan, AUko pert sonek di-
tuzten kezkak eta beharrizanak  Aurreko kasuetan be-
zala, beharrizan hauek honako atal hauetan xehatuko 
ditugu: nabaritutako kezkak eta beharrizanak, eta, 
horien barruan, norberaren osasuna, baliabide eko-
nomikoak, osasun-lagunt zako baliabideak, gizarte-
zerbit zuen baliabideak, oztopoak eta beste kezka eta 
beharrizan bat zuk; beharrezkot zat hart zen diren so-
luzioak, erakundeei eskaturiko neurriak eta lagunt zak, 
adierazitako arazoak eta etorkizunari buruzko pent sa-
menduak  Hala ere, azterketa horiek egin orduko, men-
deko aldagaion banaketaren normaltasuna egiaztatu 
da, lagin baterako Klomogorov-Smirnov-en proba ez-
parametrikoa erabiliz  Lanaren irakurketa taulen bidez 
gehiegi ez zamat zeko, esan daiteke aldagai horiek 
ohikoak ez diren banaketak dituztela  Horrenbestez, 
kasu bat zuetan Mann-Whit ney-en U erabiliko da (T 
probaren baliokide parametrikoa), bi lagin indepen-
denteren neurketak konparat zeko, pilaketa-aldagaia 
dikotomikoa denean  Beste zenbait kasutan, Kuskal-
Wallis-en proba erabiliko da eta hori ANOVAkoaren 
baliokide ez-parametrikoa da (aldagai politomikoak 
edo hiru kategoria nahiz gehiago)  

Aurretiazko egiaztapen horien ondorioz, 
Mann-Whitney-ren U derit zonarekin edo Kruskal-
Wallis-en probarekin egindako azterketen emait zak 
adieraziko ditugu, kasuan kasukoa, iragarpeneko al-
dagai bakoit zean: “elkarrizketa bete duen pert sona”, 
“generoa”, “adina” eta “urritasun maila”  

4.2.3.1. “Elkarrizketa bete duen pert sona” 
aldagaia
Urritasuna duen pert sonaren bizi-garape-

nean lehentasunezkoak diren kezkak eta beharriza-
nak balorat zeko prozesua garrant zi handiko gaia da, 
eta ahaztu barik aztertu behar da ea inplikaturiko 
pert sonek ant zeko ikuspegiak dituzten ala ez  Dilema 
horixe planteatu zen AUko pert sona kopuru handia 
ebaluat zen saiat zeko orduan; izan ere, euren gabezia 
eta narriadura kognitiboaren eraginez (adimen-gaita-
sunaren mailari lotutakoa), pert sona horiek ezin digu-
te informaziorik eman euren kezka eta beharrizan na-
gusiei, euren arazoak aurkit zen dizkieten soluzioei edo 
behar dituzten edo jaso nahiko lituzketen lagunt zei 
buruz  Une honetan, arazo metodologikoak gero eta 
nabariagoak dira  Kasu bat zuetan, planteamendua ez 
da oinarrit zen galderak formulat zeko abstrakzio maila 
zehaztean, pert sona bat zuek galdera eta kont zepturik 
errazenak ere ez baitituzte ulert zen  Hau da, halako 
pert sonek ez dute gaitasunik euren buruari buruzko 
edozein informazio emateko  Egoera hori ikusita, zen-
bait kasutan, elkarrizketatua ondo ezagut zen duen 
pert sonaren batek erant zuten du bere ordez  

Lan honetan bidezkot zat hart zen da halako 
muga kognitiboak dituzten pert sonak sart zea; horreta-
rako, familiakoek eta profesionalek emandako informa-
zioa erabiliko dugu eta horiek adimen urriko pert sonaren 

24. taula. Adierazitako arazoen maiztasunak eta 
ehunekoak (erant zunei eta kasuei dagokienez)

Adierazitako arazoak K Erant.% Kas.%
Aspert zea 33 %5,6 %17,7
Beldurra ia gauza guztiei 29 %4,9 %15,6
Lot sa 29 %4,9 %15,6
Lagunik egin ezin izatea 28 %4,8 %15,1
Oroimen-arazoak 27 %4,6 %14,5
Gut xiegitasun-sentimenduak 25 %4,3 %13,4
Hilt zeko beldurra 22 %3,8 %11,8
Bakardadea 22 %3,8 %11,8
Nire egoerari irteerarik ez 
aurkit zea

21 %3,6 %11,3

Lorik ez egitea 21 %3,6 %11,3
Depresioa 16 %2,7 %8,6
Sexu-arazoak 13 %2,2 %7,0
Et xe barruko baldint za t xarrak 10 %1,7 %5,4
Bizit zeko gogo gut xi 8 %1,4 %4,3
Alkoholismoa 2 %0,3 %1,1
Bere buruaz beste egiteko ideiak 1 %0,2 %0,5
Beste bat zuk 17 %2,9 %9,1
Erant zun guztiak 586 %100 %315,1

Oharra: galdutako 43 kasu eta baliozko 186 kasu 
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24. taula. Adierazitako arazoen maiztasunak eta 
ehunekoak (erant zunei eta kasuei dagokienez)

Adierazitako arazoak K Erant.% Kas.%
Osasun-arazoak 64 %10,9 %34,4
Erabakiak hart zeko ezintasuna 59 %10,1 %31,7
Segurtasunik eza 58 %9,9 %31,2
Ant sietatea, tent sioa, estresa 48 %8,2 %25,8
Dibertit zeko ezintasuna 33 %5,6 %17,7
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lekuan jarrita emango dituzte erant zunak  Horretarako, 
lehentasuna emango zaio pert sonen beharrizanei eta 
kezkei buruzko informazioa lort zeari  Hala eta guztiz 
ere, hori egiteko, azterketa estatistiko zorrot zak egin 
behar dira, betet ze motaren araberako desberdintasunik 
ote dagoen egiaztat zeko, hau da, erant zunak t xosten 
motaren (autot xostena, heterot xostena) edo betet ze 
motaren (autoaplikatua, familiakoa, pert sonala-pro-
fesionala) arabera aldatu egiten diren ikusteko  Berez, 
pent sa daiteke urritasuna duten pert sonek, familiakoek 
eta zaint zen dituzten profesionalek ikuspegi desberdi-
nak dituztela gai horiei buruz  Hortaz, beharrezkoa da 
datuen azterketa estatistikoa egitea, benetan halako 
desberdintasunik ote dagoen ikusteko  Ondoren, azter-
keta hauen emait zak aurkeztuko ditugu  

Iragarpeneko “elkarrizketa bete duen pert so-
na” aldagaiari esker, lagina bi zatitan banatu ahal 
izan genuen: 

•		T xosten mota: “autot xostena” eta “hetero-
t xostena”, informazioa pert sonak berak edo 
gainerakoak ematearen arabera  

•		Betet ze mota: “autoaplikatua”, “familiakoa”, 
“pert sonala-profesionala”: hau da, interesa-
tuak berak, hurbilekoek nahiz familiakoek, edo 
urritasuna duten pert sonak zaint zen dituzten 
elkarteko langileek nahiz zentroetako edo 
erakundeetako profesionalek erant zundakoa  

Helburua, izan ere, elkarrizketa betet zen duen 
pert sonaren araberako desberdintasun nabaririk 
(erant zunetan) dagoen ala ez egiaztat zea da  T xosten 
motaren araberako desberdintasunik dagoen jakiteko 
(“autot xostena”, A, eta heterot xostena, H, derit zo-
nean dikotomizatu dugun aldagaia), Mann-Whitney-
ren probak agerian jarri du ez dagoela desberdintasun 
estatistiko nabaririk, nabaritutako kezka eta beharri-
zan kopuruan, proposaturiko soluzioetan, eskaturiko 
erakunde-lagunt zetan, adierazitako arazoetan edo 
beste ohar bat zuetan  Desberdintasun esangurat su 
bakarrak etorkizunari buruzko pent samenduak alda-
gaian daude (U=5064,500, p=0,047)  Horrela, zuzene-
ko erant zuna eman zuten pert sonen (“autot xostena”) 
batez besteko lerrunak (126,19) askoz altuagoak izan 
ziren “heterot xostenekoak” baino (108,99)  2. gra-
fikoan (pert sonen batez besteko lerrunak daude adie-
razita, mendekoa edo irizpidea aldagaietan, t xosten 
motaren arabera) argi ikusten dira oraint xe komen-
tatu ditugun emait za horiek  Etorkizunari buruzko 
pent samenduetan soilik aurkitu ditugu desberdinta-
sun nabariak  Kasu honetan, grafikoan ikusten denez, 
lerrunetako desberdintasunik handienak pent samen-
du motan agert zen dira, eta esangura estatistikoa 

p=0,047 da  Hemen, etorkizunaren inguruko kezken 
erant zunik gehienak euren buruari buruzko informa-
zioa ematen duten AUko pert sonak dira  

Halaber, jakin behar dugu ea desberdintasun 
horiek betet ze motaren arabera mantendu egiten diren 
ala ez; aldagai independente hori xehatuta gelditu da: 
“Autoaplikatua” (A), “Familiakoa” (F) eta “Pert solana-
Profesionala” (P)  Hiru kategoriako aldagai hori Krus-
kal-Wallis-en probaren bidez aztertuko da (ANOVAren 
baliokide ez parametrikoa da)  Proba horrek ez du des-
berdintasun handirik detektatu honako aldagai hauen 
artean: nabarituriko kezka eta beharrizan kopurua, pro-
posaturiko soluzioak, eskaturiko erakunde-lagunt zak, 
etorkizunari buruzko pent samenduak eta adierazitako 
arazoak  Aldiz, azterketa horiek betet ze-motaren arabe-
ra egin dira (“autoaplikatua”, “familiakoa” eta “pert so-
nala-profesionala”), honako honekiko erlazioa ikusteko: 
norberaren osasunari buruz nabarituriko kezkak eta be-
harrizanak, baliabide ekonomikoak, osasun-lagunt zako 
baliabideak, gizarte-zerbit zuen baliabideak, oztopoak 
eta beste kezka eta beharrizan bat zuk  Arlo horretan 
desberdintasun estatistiko adierazgarriak ageri dira, 
osasun-baliabideei (p=0,002) eta oztopoak egoteari 
(p=0,014) buruzko kezka kopuruaren aldagaietan; bi 
kasuotan ere, gaiari buruzko kezkarik gehien profe-
sionalek adierazi dituzte  3. grafikoan emait zak modu 
intuitiboagoan ageri dira; pert sonen batez besteko le-
rrunak ageri dira adierazita, mendekoak edo irizpidea 
aldagaietan, betet ze motaren arabera  
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2. grafikoa. Batez besteko lerrunak, t xosten motaren 
arabera, norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei 

eta abarri buruzko kezkei dagokienez
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4.2.3.2. “Genero” aldagaia
“Genero” aldagaia garrant zit sua da desber-

dintasunen iragarlet zat  Kasu honetan, banaketaren 
normaltasuna aldez aurretik egiaztat zen da, Kolmo-
gorov-Smirnov-en proba ez-parametrikoaren bidez 
(lagin baterako)  Mendeko aldagaiek ohikoa ez den 
banaketa dutenez, Mann-Whitney-ren U derit zona 
erabilt zen da, T probaren baliokide ez-parametrikoa, bi 
lagin independenteen batez bestekoak egiaztat zeko  
Emait zek agerian jart zen dutenez, kontrastaturiko sei 
aldagaietatik bitan soilik agert zen dira “genero” alda-
gaiaren arabera estatistikoki adierazgarriak diren des-
berdintasunak; hain zuzen ere, adierazitako arazoen 
kopuru osoan (U=5489,00, p=0,050) eta beste oharren 
kopuruan (U=5787,50, p=0,041)  Emakumeen batez 
besteko lerrunak (124,61) gizonenak (107,55) baino as-
koz ere altuagoak dira, adierazitako arazoetan.Gauza 
bera gertat zen da beste ohar bat zuk derit zonean ere, 
bertan emakumeen batez besteko lerrunak (119,623) 
gizonenak (109,57) baino altuagoak baitira  

Halaber, “nabaritutako kezkak eta beharriza-
nak” izeneko mendeko aldagaiaren barruan gene-
roaren barruko arloak generoaren arabera konparatuta 
ikusten denez, desberdintasun bakarrak gizarte-zer-
bit zuen baliabideak (U=5415,00, p=0,031) kezka-
atalean daude  Kezka mota honetan ere, emakumeen 
batez besteko lerrunak gizonenak baino altuagoak 
dira; hurrenez hurren, 125,35 eta 106,98)  Emait za 
hauek intuizio handiagoz ikus daitezke �. grafikoan, 
bertan pert sonen batez besteko lerrunak ikusten bai-

tira mendeko aldagaiak edo irizpidea derit zenetan 
(generoaren arabera)  Grafikoan ikusten denez, lerru-
nen desberdintasunik handienak, emakumeen kasuan, 
honako hauetan agert zen dira: gizarte-zerbit zuen 
baliabideak (p=0,031), adierazitako arazoen kopuru 
osoa (p=0,050) eta beste ohar bat zuk (p=0,041)  

Horrenbestez, “genero” aldagaiak desberdin-
tasun gut xi sort zen ditu kezken eta nabaritutako 
beharrizanen arloan  Hain zuzen ere, kezka kopurua-
ri dagokionez, desberdintasun estatistiko esangu-
rat suak honako hauetan baino ez dira agert zen: gi-
zarte-zerbit zuen baliabideak, adierazitako arazoen 
kopuru osoa eta beste ohar bat zuen kopurua  Izan ere, 
emakumeek gizonek baino kezka gehiago adierazi di-
tuzte arlo horien inguruan  

4.2.3.3. “Adina” aldagaia
“Adina” iragarpen-aldagaia garrant zi handikoa 

da kezken eta beharrizanak mailat zean eta horien in-
tent sitatean  Aurreko orrialdeetan, AUko pert sonak za-
hart zeko prozesuaren hasiera 45 urtetan finkat zearen 
zergatiak aipatu dira, eta zient zia-komunitatea ados 
dago adin hori finkat zearekin  Era berean, adinaren eta 
nabaritutako beharrizanen arteko lotura aztert zea ere 
interesgarria da, bai erabilt zaileari, bai horren fami-
liari eta bai AUko pert sonent zako zentroetako nahiz 
zerbit zuetako profesionalei dagokienez  Halaber, urri-
tasuna duten adineko pert sonek, gut xienez, gainerako 
biztanleen osasun-arazo berberak dituztela onart zen 
da  Hala ere, zahart zen ari diren pert sonen arazorik 
ohikoenetariko asko, batez ere zaharrenen kasuan 

4. grafikoa. Batez besteko lerrunak, generoaren arabera, 
norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei 

eta abarri buruzko kezkei dagokienez

3. grafikoa. Batez besteko lerrunak, betet ze motaren 
arabera, norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei 

eta abarri buruzko kezkei dagokienez
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(esate baterako, mugikortasun arazoak, sent sorialak, 
endokrinoak, kardiobaskularrak, arnas aparatukoak 
eta osteoartikularrak), nabariagoak dira AUko adineko 
pert sonen artean  Aldaketa fisiko horiei bizi-zikloaren 
barruko etapa honetan aldaketa psikologikoak gehitu-
ta, esan daiteke aldaketa horiek guztiz arazot suak di-
rela, ez sort zen duten ezerosotasunarengatik bakarrik, 
baita norberaren bizimoduan behar dituzten egokit za-
penengatik eta gainbeherako funt zionamendua kon-
pent sat zeko (zahart ze-prozesua garatu ahala) behar 
diren lagunt za gehigarriengatik ere  Horrenbestez, ja-
kin behar da ea gure ikerketan parte hartu duten AUko 
pert sonen beharrizanek urte gehiago edo gut xiago 
izatearen araberako aldagarritasunik duten  

Kasu honetan banaketaren ohikotasuna al-
dez aurretik egiaztatu dugu, Kolmogorov-Smirnov-
en proba ez-parametrikoaren bitartez  Proba hori 
erabilt zeko, lehenengo eta behin, berriro kofidikat zen 
dugu adinaren aldagaia (hasieran aldagai iraunkorra)  
Kodifikazio berri hori egin ondoren, irizpidet zat ho-
rren pert zentilak hartuta (hain zuzen ere, 33 eta 66 
pert zentilak), hiru kategoriako edo mailako aldagaia 
dugu  Lehenengo eta behin, 47 urtetik beherako AUko 
pert sonak  Bigarrenez, 47 eta 53 urte bitarteko adi-
neko pert sonak  Azkenik, hirugarrenez, 53 urtetik go-
rako pert sonak  Azterturiko aldagaiaren kasuan, AUko 
pert sonen batez besteko adina, ebaluazioa egiteko 
unean (N= 229), 51,38 urtekoa da, 6,28ko desbidera-
pen estandarrarekin (2. taula)  Guztiek dute 45 urteko 
gut xieneko adina eta gizonik zaharrenak 76 urte ditu; 
emakumerik zaharrenak, berriz, 68 urte ditu  

Kezkak eta beharrizanak, soluzioak, etab  alda-
gaia xehat zearen barruko arlo desberdinak adinare-
kin (pert zentiletan xehatuta) kontrastat zean, ez dago 
desberdintasun nabarmenik kontrastaturiko aldagaia-
ren barruko ezein ataletan  Era berean, “nabaritutako 
kezkak eta beharrizanak” aldagaia pert zentiletan 
berkodifikaturiko adinaren arabera xehat zearen ba-
rruko arloak kontratat zean ere ez da desberdintasun 
estatistiko adierazgarririk ikusten, azterturiko ezein 
aldagaitan  Emait za horiek 5. grafikoan ikusten dira; 
bertan, pert sonen batez besteko lerrunak ageri dira, 
mendekoa edo irizpidea aldagaietan, pert zent ziletan 
berkodifikaturiko adinaren arabera  Grafikoan ikusten 
denez, ez dago desberdintasun estatistiko nabaririk  

Hortaz, pent sa zitekeenaren aurka, “pert zenti-
letan berkodifikaturiko adina” iragarpen-aldagaiak ez 
du desberdintasun estatistiko nabaririk sort zen, nabari-
tutako kezketan eta beharrizanetan, soluzioetan, etab  
Horri dagokionez, dirudienez, ikerketan parte hartu 
duten AUko pert sonak nahiko homogeneoak dira, adi-
naren eraginezko beharrizanen arloan  Nolanahi ere, 
emait zak berriro eztabaidatuko ditugu aurrerago  

4.2.3.4. “Urritasun maila” aldagaia
“Urritasun maila” aldagaiak arazoak sort zen 

ditu ebaluat zeko orduan  Erabil daitekeen adierazle 
baliokidea “ofizialki onarturiko elbarritasun maila” da  
Baina horrek muga bat zuk ditu, baliozko informazioa 
ematen duen adierazlet zat erabili ahal izateko  Alde 
batetik, kasu askotan, pert sonak ez daki esleituriko 
ehunekoa, familiakoek ere ez dute gogorat zen, eta 
profesionalek bat zuetan ez dakite onartuta dagoen 
ala ez  Jakina, ziurtagiria eskat zea ez da bidezkoa  
Bestalde, kasu askotan, ziurtagiri ofizialean kaltearen 
ehunekoa baino ez da agert zen  Azkenik, balioztapen 
kasuak eta halakoak egon daitezke  Azken batean, mai-
la ofiziala horixe da, onarpen ofiziala  Hala eta guztiz 
ere, urritasun mailak kezketan eta beharrizanetan izan 
dezakeen eragina aztertu behar denez, eta kontuan 
hartuta adierazle zehat zagorik ez dugula, “ofizialki 
onarturiko elbarritasun maila” erabiliko dugu  

Oraingoan ere, Kolmogorov-Smirnov-en proba 
ez-parametrikoa aplikat zean oinarrituko gara, ba-
naketaren ohikotasuna aldez aurretik egiaztat zeko, 
banaketa hori ez baita ohikoa  Beraz, urritasun mai-
laren (aldagai iraunkorra) araberako ahalezko des-
berdintasunak aztert zeko, Kruskal-Wallis-en proba 
aplikatu behar da, baina aldagai hori berkodifikatu 
ondoren  Horren pert zent zilak ere irizpidet zat hartuta 
(hain zuzen ere, 33 eta 66 pert zentilak), hiru katego-
ria edo mailako aldagai bihurtuta geldit zen da  Lehe-
nengo eta behin, %66tik beherako urritasun ehuneko 
ofiziala duten AUko pert sonak  Bigarrenez, %66-78 
bitarteko urritasuna dutenak  Azkenik, hirugarrenez, 
%78tik gorako urritasun maila dutenak  

5. grafikoa. Batez besteko lerrunak, adinaren arabera, 
norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei eta 

abarri buruzko kezkei dagokienez
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Kezkak eta beharrizanak, soluzioak, etab. al-
dagaia urritasun mailarekin xehat zeko arlo desberdi-
nak aztertuta ikusten denez, ez dago desberdintasun 
estatistiko adierazgarririk azterketaren barruko ezein 
aldagaitan. Halaber, “kezkak eta beharrizanak” men-
deko aldagaia eta pert zentiletan berkofidikaturiko 
urritasun maila xehat zearen eraginezko aldagaien 
arteko kontrasteetan ere ez dago desberdintasun es-
tatistiko nabarmenik. Emait za horiek 6. grafikoan 
agert zen dira; bertan, mendekoa edo irizpidea alda-
gaietako batez besteko lerrunak ageri dira, pert zen-
tiletan berkodifikaturiko urritasun mailaren arabera. 
Horrenbestez, pent sa zitekeenaren aurka, “urritasun 
maila” iragarpen-aldagaiak ere ez du desberdintasun 
estatistiko nabaririk sort zen, nabaritutako kezkak eta 
beharrizanak, soluzioak eta halakoetan. Arlo hori au-
rrerago ere aztertuko dugu, baina esan behar da gure 
ikerketan parte hartu duten AUko pert sonak, dirudie-
nez, nahiko homogeneoak direla urritasunaren maila-
ren eraginezko beharrizanen aldetik. 

4.2.3.5. “Bizikidet za mota” aldagaia
“Bizikidet za mota” aldagaiak ere arazoak ditu 

ebaluazioa egiteko orduan. Hala ere, kezketarako eta 
beharrizanetarako duen garrant zia agerikoa da, zu-
zen lotuta baitago zaint zako sare informalarekin eta 
lagunt za beharrizanekin. Gainera, gure gizarte-egitu-
raren ezaugarri soziodemografikoen bilakaera zuzen-
zuzen islatuta dago familia jasaten ari den aldaketetan 

eta eraldaketetan; horrela, familia mota desberdinak 
sortu dira eta horiek oraingo bizikidet za-eredu anit zen 
mapa osat zen dute. Izan ere, aurreko orrialdeetan ikusi 
dugunez, AUko biztanleriaren ehuneko handia familia-
rekin bizi da eta euren zaint zaile nagusiak familiakoak 
dira; familiako kide horiek ere lagunt za behar dute 
AUko pert sonak zahart zeko prozesu honetan. Halaber, 
gogoratu behar da AUko pert sonek, horien familiakoek 
eta profesionalek gehien aipatu duten alderdietariko 
bat etorkizuneko ostatu-aukeren inguruko kezka dela. 

Era berean, ikerketa honen helburuetarako 
garrant zia arrazoibide gehiagoren eraginezkoa da. 
Pert sona hauek euren banakako, familiako eta gizar-
teko inguruaren barruan egotea, izan ere, poztasuna 
eta BK sort zen duen faktorea da. Adineko pert sona 
guztien eta, hain zuzen ere, urritasuna duten adineko 
pert sonen lagunt zarako jarduketen helburu nagusia 
pert sona horiek, ahal den neurrian, euren banakako, fa-
miliako eta gizarteko inguruaren barruan mantent zea 
da. Ohiko inguruaren barruko bizikidet zak eta familia-
sareen mantenamenduak BK sustat zen dute, adineko 
pert sona ez baita erreferent ziako familia-ingurua-
rekiko lotura barik geldit zen eta gizarte-lagunt zako 
sare biziagoak mantendu ahal baititu. Hala eta guztiz 
ere, egoera hori arriskuko faktore garrant zit sua ere 
izan daiteke, baldin eta familia-egiturak lagunt za eta 
zerbit zu profesional egokirik ez badu, urritasuna duen 
pert sona zaint zen eta babesten lagunt zeko. Halako 
kasuetan, hobe da pert sona horiek zentroetan sart zea, 
bertan euren egoeraren araberako beharrezko eta bi-
dezko zaint zak eta lagunt zak jasoko baitituzte. 

Bizikidet za motak (zahart zen ari diren AUko 
pert sona hauen beharrizan motan eta kopuruan) 
desberdintasun handirik eragiten duen egiaztat zeko, 
azterketa bat zuk egin ditugu. Atal egokian ikusten 
denez (8. eta 9. taulak), bilketako “bizikidet za mota” 
iragarpen-aldagaiak bilketa asko egiteko aukera eman 
digu; dena den, hemen interesat zen denaren ondo-
reetarako, lagineko bi bilketa izan dira bidezkoak: 

•		Bizikidet za mota dikotomizatua: “Helbidea” 
eta “Egoit za”, AUko pert sona et xean (“Baka-
rrik”, “Bere familia” eta “Jatorrizko fami-
lia” kategoriak bilt zearen ondoriozkoa) edo 
egoit zaren batean bizit zearen arabera. 

•		Xehaturiko bizikidet za mota: “Bakarrik/Bere 
familia”, “Jatorrizko familia”, “Beste formula 
bat zuk” eta “Egoit za-zerbit zua”. 

Orain arte bezala, orain ere erant zunetan biziki-
det za motaren arabera dauden erlazioak aztertu behar 
ditugu. Bidezko azterketa estatistikoak egin ditugu; 
lehenengo eta behin, Mann-Whitney-ren U derit zona, 

6. grafikoa. Batez besteko lerrunak, urritasun mailaren 
arabera, norberaren osasunari, baliabide ekonomikoei 

eta abarri buruzko kezkei dagokienez
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aldagai independentet zat bizikidet za mota dikotomiza-
tua hartuta, [“Helbidea” (D), “Egoit za” (R)]  Bigarrenez, 
Kruskal-Wallis-en proba, xehaturiko bizikidet za mota-
rako, eta aldagai honek lau kategoria ditu, [“Bakarrik 
/Norberaren familia” (S), “Jatorrizko familia” (F), “Beste 
formula bat zuk” (O) eta “Egoit za-zerbit zua” (R)]  

Beti bezala, banaketan normaltasunik ez da-
goela egiaztatu dugu aurretiaz, laginerako Kolmogo-
rov-Smirnov-en proba ez-parametrikoa erabiliz  Biziki-
det za mota dikotomizatu motaren arabera azterketek 
(“Helbidea”, D, “Egoit za”, R, derit zenetan dikotomiza-
turiko aldagaia, Mann-Wihtney-ren U probaren bidez) 
ez dute desberdintasun estatistiko nabaririk, nabaritu-
tako kezka eta beharrizan kopuruan, soluzioetan, neu-
rrietan eta lagunt zetan, etab , ezta nabarituriko kezkak 
eta beharrizanak xehat zean ere (norberaren osasuna, 
baliabide ekonomikoak, etab )  �. grafikoan, pert sonek 
mendekoa edo irizpidea aldagaietan dituzten batez 
besteko lerrunak daude adierazita, bizikidet za dikoto-
mizatu motaren arabera; grafiko horretan ikusten de-
nez, ez dago desberdintasun estatistiko nabarmenik  

Hala eta guztiz ere, “bizikidet za mota” alda-
gaiko aukerak lau izan daitezke, hori hobeto egokit zen 
baita errealitatera, eta, horrela, “bizikidet za mota 
dikotomizatua” izango lit zateke  Kruskal-Wallis-en 
probak ere ez du desberdintasun nabaririk ikusten 
ezein kontrastetan  8. grafikoan intuizio handiagoz 
ikusten dira emait za horiek; bertan, pert sonek men-
deko aldagaietan xehaturiko bizikidet za motaren ara-
bera dituzten batez besteko lerrunak adierazten dira  

Horrenbestez, “bizikidet za mota” iragarpen-
aldagaiak, aldagai dikotomikot zat eta xehatut zat, ez 
du desberdintasun estatistiko esangurat surik adieraz-
ten azterturiko aldagaietan  Hortaz, “bizikidet za mo-
tak” ez du desberdintasun garrant zit surik adierazten 
nabarituriko kezketan eta beharrizanetan  

4.2.4. NORBERARI EGINdAKO 
ELKARRIZKETAREN EMAIT ZAK 
LABURBILT ZEA ETA EZTABAIdAT ZEA
Ikerketan parte hartu duten AUko adineko 

pert sonen ezaugarri nagusiak aldagarritasuna eta he-
terogeneotasuna dira, alderdi soziodemografikoetan 
eta klinikoetan  Datu horrek adierazten duenez, AUko 
adineko pert sonen talde honen ezaugarri komunak 
adin talde berekoa izatea eta urritasuneko kategoria 
generiko beraren barruan egotea dira; baina berdin-
tasun horiek ez dute ekiditen edo murrizten taldea-
ren heterogeneotasuna; izan ere, taldearen barruko 
pert sonen bizi-ibilbideak desberdinak dira, beharrizan 
nahiz it xaropen desberdinak dituzte, eta, horient zat, 
BK kont zeptua aldagarria da, norberaren egoeraren 
eta gizarte- nahiz kultura-egoeraren arabera  

Laginaren adierazkortasuna aint zat hartuta, 
adinari buruzko datuek, lerrun zabala eta gehieneko 
adinak berret si egiten dute urritasuna duten bizkai-
tarren zahart zea errealitatea dela dagoeneko, eta ez 
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dela etorkizuneko errealitatea bakarrik  Aurkituriko 
datuek agerian jart zen dutenez, familia-inguru hur-
bilean egoten dira gehienbat bat halako pert sonak  
Hain zuzen ere, %60,2 zuzeneko edo hurbileko fa-
miliarekin bizi da, batez ere gurasoekin (%31,0) edo 
neba-arrebekin (%20,1)  Izan ere, bakarrik bizi dire-
nak %2,6 baino ez dira  Egoera honek interpretazio 
eta balorazio bikoit za ahalbidet zen du  Horrela, urri-
tasuna duten adin nagusikoen arduradun nagusiak 
familiakoak izatearen ondorioz, azken horiek ordu-
ra arte bizi izandako inguru berean jarrait zen dute, 
eta, horrela, erreferent zia iturri nagusiak eta lotura 
afektiboak ez dira galt zen; faktore horiek poztasuna 
eta BK eragiten eta sustat zen dute halako pert sonen 
artean  Hala ere, familian geldit zean, iraupen luze-
ko zaint zen horniduraren eginkizun nagusia familiak 
dauka, eta egoera horrek present zia dauka gure ingu-
ruko herririk gehienetan, baita asegurat ze unibert sa-
leko eskemak dituzten herrietan ere (Casado eta Ló-
pez, 2001)  Baina, familia-egitura horrek lagunt za eta 
zerbit zu profesional egokirik eduki ezean, urritasuna 
duen pert sonari zaint za eta arreta eman ahal izate-
ko, lagunt za informal horren krisia segurua da  Beraz, 
indarrak orekatu egin behar dira familiaren, sektore 
pribatuaren eta administrazioaren artean, lagunt za-
eredu honen jarraipena bermatu ahal izateko  

Norberari egindako elkarrizketaren emait zek 
ere agerian jart zen dute norberaren osasun egoerari 
loturiko beharrizanak direla (15. taula) AUko adi-
neko pert sonek gehien nabarit zen eta partekat zen 
dituztenak  Izan ere, lagina osat zen duten 229 
pert sonetatik 194k norberaren osasunaren arlo ho-
rretan nabarituriko kezkei eta beharrizanei loturiko 
456 erant zun eman dituzte  Osasun-egoera oroko-
rrak eta eguneroko bizit zako jarduerak autonomiaz 
egitea ekiditen duten muga funt zionalek kezkat zen 
dituzte gehien pert sona hauek  Halako pert sonent zat 
funt zionaltasun ona eta horren ondorioen murrizta-
pena funt sezko faktoreak dira  Ongizate fisikorik ez 
egotearen eraginez, BK aldi baterako edo behin be-
tiko galt zen da, ezegokitasuneko jokabideak sort zen 
dira eta horrek guztiak, AUko pert sonengan ez ezik, 
horien inguruan ere eragina dauka  Osasunarekin ba-
tera, oztopoak egoteak ere (19. taula) eragin handia 
dauka AUko adineko pert sonengan  Atal honetan 160 
kasuk adierazitko 408 erant zun jaso dira (hain zuzen 
ere, gehien nabaritutako bigarren beharrizan taldea)  
Oztopo horiek agerian jart zen dute halako pert sonek, 
gizarterat zeko prozesuan, oraindik ere traba handiak 
dituztela  Aukera-berdintasuneko politika aktiboek, 

errehabilitazioko teknologiak, aurrerakunt za teknolo-
gikoek, diseinu unibert salek eta abarrek, zalant zarik 
gabe, hobekunt za nabariak ekarri dituzte urrita-
suna duten adineko pert sonen BKra, baina ez dute 
na hiko estali biztanleria sektore horren beharrizanik 
garrant zit suenak  Hirigint za-oztopo arkitektonikoek, 
eraikunt zakoek, garraiokoek, komunikaziokoek, etab  
inguru osora askatasunez eta erraz iristea ekidi-
ten dute; izan ere, inkestan parte hartu dutenen 
%43,1ean dute eragina, eta gainera, horiek ezabat zea 
partaideek adierazitako bigarren soluzio nagusia da 
(%30,2)  Arlo honetan dagoen araudiaren heteroge-
neotasunak, eskumenen barreiadurak, inplikaturiko 
sektoreen aniztasunak, inplikazio ekonomikoek eta 
gizartearen pent saerak aldaketa sakona egon beha-
rrak azalt zen dute ondoen irisgarritasuneko oina-
rrizko baldint za hauen estaldura-eza (De Lorenzo, 
2003)  Baina gizarte-oztopoek kasu guztien %39,4k 
ere adierazi dituzte  Urritasuna eta, hain zuzen ere, 
AU duten pert sonekiko aurreirit ziek eta estereoti-
poek, baita zahart zaroari loturiko mito falt suek ere, 
jarrera negatiboak sort zen dituzte, batez ere ukapena 
eta bazterkeria, eta horrek eragin larria dauka pert so-
na hauen BKn  Oztopo horiek desagert zea ezinbeste-
koa da adineko pert sonak gizarterat zeko, eta, horrela, 
gainera, ongizatea eta kalitatea emango diogu euren 
bizit zari  

Halaber, gizarte zerbit zuen baliabide bat zuei 
loturiko beharrizanak (18. taula) AUko 157 pert sonak 
nabarit zen dituzte, eta horiek guztira 356 erant zun 
eman dituzte  Hain zuzen ere, aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak eta et xeko lagunt za zerbit zua 
dira bibliografia espezializatuan agerturiko beste adie-
razle bat zuk, urritasunaren eta zahart zaroaren arloan 
BKren eragilet zat (Schalock eta Verdugo, 2003), eta 
adineko pert sonek erant zun eta kasu askotan aipatu 
zuten hori  Izan ere, aisialdiko eta astialdiko zerbit zuak 
laginaren erdiak baino gehiagok nabarituriko beharri-
zanak dira (%52,9)  Jarduera horiek BKren adierazleak 
dira, pert sonak dibert sioa nahiz lagunak lort zeko eta 
gaitasunak zein trebetasunak garat zeko baliabideak 
baitira  zenbait ikerketak agerian jarri dutenez, kiro-
leko edo aisialdiko jardueretan parte hart zeak bizi-
poztasun eta osasun handiagoa dakar zahart zaroan, 
eta gizarte-autoeraginkortasuna ere areagotu egiten 
du  Dena den, aisialdia ez da helburu terapeutikoekin 
ulertu behar, pert sonak jolasaldiko jarduerez gozat ze-
ko duen eskubidet zat baizik (Badia, 2006)  Gainera, 
jarduera horiek urritasunik gabeko pert sonen aisialdi-
bizit zaren testuinguru berean kokatu behar dira  Horri 
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dagokionez, eskaint zen diren zerbit zuak eta progra-
mak normalizaziora, komunitate barruko partaidet za-
ra eta autodeterminaziora orientatu behar dira  

Et xeko lagunt za ere (18. taula) gizarte 
zerbit zuen baliabideen arloan gehien partekatu-
riko kezketarikoa eta beharrizanetarikoa da  Hain 
zuzen ere, halako pert sonen %29,9k esan du ha-
lako zerbit zuak behar direla, eta %31,7k euren au-
tonomia eta independent zia zaint zeko soluziot zat 
proposatu dute, baita familia-eremuaren barruan 
geldit zea bermat zeko soluziot zat ere (21. taula)  
Arauzko agiri guztiek nabarment zen dute lagunt za-
beharrizanak dituzten pert sonei ahalik eta lagunt za 
handiena eman behar zaiela euren et xean bizit zeko, 
egoit zen barruko bizit za ahalik eta gehien murriz-
tu behar dela eta familia-lagunt za (eta ez lagunt za 
profesionala) sustatu behar dela, eta hornit zaile eta 
zerbit zu mota desberdinak bult zatu behar direla 
ere bai; hala eta guztiz ere, hori guztia gauzat zeko 
programak oso urriak dira, eta lehentasunak eta hel-
buruak ez dituzte argi (Leichsenring, 2005)  Horixe da 
ora indik ere erant zun gabe dagoen erronketariko bat  
Baliabide-sarea sortu behar da, orain arte estaldu-
ra-indizea (zerbit zua erabilt zen duten 65 urteko eta 
hortik gorako pert sonen ehunekoa) oso baxua baita; 
izan ere, mendekotasuna duen biztanleriaren %3ren 
be harrizanak soilik betet zen dituela kalkulat zen da 
(Adineko Pert sonen Behatokia, 2006)  Iturri horren 
arabera, ordutegi-intent sitatea, hau da, erabilt zaile 
bakoit zari hilean emandako arreta-orduen kopurua, 
hilabete eta erabilt zaile bakoit zeko 16,25 ordukoa 
da, astean 4 ordu inguru  zerbit zu horien estaldura, 
horrenbestez, oso urria da; ez dira egokit zen beharri-
zan bakoit zera, ez jaso beharreko lagunt za motari eta 
ez horren intent sitateari dagokionez  Gainera, halako 
gizarte-zerbit zuak jasot zeko eskubideak ez dauka ba-
beseko estaldura eta intent sitate bera lurralde osoan, 
eta autonomia erkidegoen arteko desoreka gero eta 
handiagoa dago  Adibidet zat, esan daiteke Euskal Au-
tonomia Erkidegoan zerbit zu horien ordu-intent sita-
teak hilabete eta urte bakoit zeko ia 35 orduko batez 
bestekoa duela, eta Kanarietan ehuneko hori hilabete 
eta erabilt zaile bakoit zeko 10 ordukoa baino ez da  
Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan 1986tik 
urritasuna duten pert sonent zako gizarte zerbit zuen 
arloan indarrean dagoen araudiaren arabera, et xeko 
lagunt za lehentasunezkoa da, egoit zetan sart zea 
ekidin eta urritasuna duen pert sona familia- nahiz 
gizarte inguruan mantent zen baitu  Dena den, ez 
dago datu zehat zik zerbit zu-emateak lurraldeen ara-

bera dituen desorekak aztert zeko, eta horrela, sarri-
tan, zenbatespenak egin behar izaten dira kostuei, 
erabilt zaileei eta profesionalei buruz (SIIS, 2005)  
Iturri horren arabera, esan daiteke et xeko zerbit zuek 
B i z k a i an, urtero (intent sitate handiagoarekin edo t xi-
kiagoarekin), urritasuna duten 1 200 pert sona helduri 
ematen dietela zerbit zua (gut xi gorabehera); izan ere, 
estaldura 10 000 biztanleko 16 ingurukoa da, eta ba-
tez besteko intent sitatea asteko 3,4 ordukoa da  Mai-
lari dagokionez (estaldura eta intent sitatea batera 
hartuta adierazlerik adierazkorrena baita), B i z k a i aren 
posizioa EAEkoaren gainetik egon da 2003an, baina 
Arabakoa baino 100eko 16 baxuagoa da, eta Nafa-
rroakoa eta aipaturiko Iparraldeko herrietakoa baino 
apur bat baxuagoa 

AUko pert sonek, aisialdia eta astialdia sus-
tat zeko zerbit zuak eta et xeko lagunt za zerbit zua 
ez ezik, gizarte-baliabide mota desberdinei loturiko 
beste beharrizan bat zuk ere proposat zen dituzte 
soluziot zat (21. taula); esate baterako, ostatu zer-
bit zuen hobekunt za (kasu guztien %32,7) edo egune-
ko zentro gehiago (%30,2)  Izan ere, hemengo gizar-
te-zerbit zuek defizit handia dute, inguruko herriekin 
konparatuz gero  Mendekotasunaren Liburu zuriko 
Datuen arabera, Espainiako estatuan BPGren %0,32 
baino ez da biderat zen mendekotasuneko pert sonen 
lagunt zarako gizarte-zerbit zuetarako gastu pu-
blikora, eta zifra hori, inguruko beste herri bat zue-
takoekin konparatuta (adibidez, Italian %0,7, Espai-
nian baino bi aldiz gehiago, eta Europa erdialdean 
%1,5, Frant zia, Alemania eta Austria, edo Iparral-
deko herrietan %3), ez da inondik inora ere nahikoa  
2004rako zenbatet sitako mendeko biztanleriaren es-
talduraren azterketaren arabera, gainera, Espainiako 
indizea (%31) eta Europar Batasuneko herrien batez 
bestekoa (%50) konparatuta ikusten denez, Espainia 
19 puntu beherago dago (Bayarri i Catalán, 2006; 
Adineko Pert sonen Behatokia, 2006)  Gizarte-ba-
liabideen zerbit zu horiei dagokienez, esan behar da 
azken urteotan egindako esfort zua handia izan arren, 
oraindik ere gabezia handiak daudela  Izan ere, auto-
nomia erkidego batetik bestera desoreka handiak eta 
antolamendu desberdinak daude; gainera, zerbit zuen 
irisgarritasuna urria da, koordinazio eza it zela dago 
eta profesionalizazioa ere ez da onegia  Ildo horretan, 
SIISen ikerketak (2005) agerian jarri duenez, gizarte-
zerbit zuen sistemaren oinarrizko sarea egokitu egin 
behar da urritasuna duten bizkaitarren beharrizane-
tara  Iradokizun horiek, gainera, ikerketa honetan na-
barituriko beharrizanek euskarrit zen dituzte  
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AUko adineko pert sonek sarritan nabarituriko 
eta adierazitako beste beharrizan talde handi bat, 
izan ere, euren bizit zen etorkizuna da, batez ere fa-
miliaren lagunt zari eta horrekiko mendekotasunari 
dagokionez  Euren kezka nagusiak honako hauek dira: 
etorkizunean non eta norekin bizi (%54,6), familiaren 
etorkizuna (%41,7), harreman pert sonalen urritasuna 
(%35,5) eta familiako et xetik irtetea (%28,8)  Adosta-
sun handiko gai gerontologikoetariko bat jasotako eta 
nabarituriko familia- eta gizarte-lagunt za zahart zen 
ari den pert sona guztien BKren oinarrizko diment sioa 
izatea da, batez ere autonomia eta autodeterminazio 
baxuko pert sonen kasuan  Lagunt za horiek intent sita-
te edo kalitate egokirik izan ezean, jakina, kezka-itu-
rri garrant zit suak izango dira AUko adineko pert so-
nent zat  Ikerketa honetan, bizikidet za motari buruzko 
datuek agerian jarri dutenez, urritasuna duten adineko 
pert sonen erdia baino gehiago (%60,2) familia-ingu-
ruan bizi da, batik bat gurasoekin (%31,0) edo neba-
arrebekin (%20,1)  Egoit zetan pert sona guztien %28,4 
daude  Pert sona horiek euren banakako, familiako eta 
gizarteko inguruan egotea, berez, poztasuna eta BK 
eragiteko faktorea da  Hala eta guztiz ere, etorkizu-
neko aurreikuspenek agerian jart zen dutenez, fami-
liek gero eta aukera urriagoa izango dute zahart zen 
ari diren AUko pert sona hauen beharrizanei erant zun 
egokia emateko  Horren eragileak honako hauek dira, 
alde batetik: murriztapen demografikoa, belaunaldien 
arteko krisia, familia-egituraren aldaketa eta, horren 
eraginez, familiak zaint zarako duen gaitasunaren 
murriztapena  Bestetik, berriz, eraikit zen ari garen gi-
zarte gero eta indibidualistagoak ahuldu egiten ditu 
familia- eta gizarte-sarerik tradizionalenak  Egoit zen 
eskaria, horrenbestez, gero eta handiagoa izango 
da  Beraz, interesgarria da kultura-aldaketa berriak 
garat zea, adineko pert sonen etorkizuna jatorrizko ko-
munitatearen barruan segurtat zen duten babes- na-
hiz zaint za-formak indart zeko; halaber, komunitate 
mailako esku-hart zearen eta lagunt za-paradigmaren 
(egoit za-eredu tradizionaletatik urrunduta) araberako 
ostatu-baliabideak diseinatu behar dira  Erronka zaila 
da, baina beharrezkoa eta premiazkoa  

Osasun-lagunt zako baliabideekiko kezka 
(17. taula), hau da, osasun-arazoei erant zun egokia 
eman dieten zerbit zu eta prestazioekiko kezka, izan 
ere, norberari egindako elkarrizketan sarrien adiera-
zitako beste diment sioetariko bat da  AUko adineko 
pert sonen %37,6 kezkatuta dago eta uste du beha-
rrezkoa dela osasun-lagunt za orokorraren kalitatea 
hobet zea; gainera, ehuneko handi batek (%30,8) uste 

du osasun-instalazio gehiago eta hobeak behar direla  
Izan ere, osasun-lagunt zaren kalitateak kezka handia 
sort zen du eurengan, eta sarrien eskat zen duten so-
luzioetariko bat norberaren osasunaren gaiari lotuta 
dago batik bat (18. taula); hain zuzen ere, norbera-
ren eguneroko zaint zetarako lagunt za (kasu guztien 
%43,1) eta profesionalen espezializazioa (kasu guz-
tien %33,2)  Gehien adierazten diren arazoak euren 
osasunari lotutakoak dira, eta AUko adineko pert sona 
guztien %34,4k adierazi du hori (24. taula)  Nabari-
tutako eta adierazitako beharrizan horiei dagokienez, 
zenbait gogoeta egin daiteke  Lehenengo eta behin, 
osasun-zerbit zuen kalitatea hobet zeko, zerbit zuok 
unibert salizatu egin behar dira  Talde honek komu-
nitatean integraturiko osasun-zerbit zuen hornidura 
izan behar du, sarritan lagunt za hori egoit za-la-
gunt za espezializatuarekin ordezten baita, horrek ka-
litateko gut xieneko bermeak bete ez arren (Ruipérez, 
2003)  Bigarrenez, adineko pert sonei euren beharri-
zanen araberako kalitateko zerbit zuak eskaint zeko 
kezka gero eta handiagoak agerian jarri ditu lagunt za 
hori emateko ardura duten profesionalek lagunt zaren 
edota espezializazioaren arloan dituzten gabeziak  
Lagunt za soziosanitarioan gauza asko hobetu behar 
diren arren, premiazkoenetariko bat (zailenetarikoa 
ere bai) profesionalen ohitura eta jarrera bat zuk 
aldat zen saiat zea da (Moya, 2006)  Adibidez, adine-
ko pert sonak lankidet za urria eskaint zen duten era-
bilt zailet zat katalogat zen dituzten aurreirit ziak, edo 
ezer ulert zen ez duten erabilt zailet zat katalogat zen 
dituztenak; horren aurrean, defent sako jarrerak eta 
harreman urrunak nahiz mesfidant zakoak garat zen 
dira  Gainera, pert sona horiek osasun-lagunt zan adi-
nekoak eta adimen urritukoak izateagatik duen dis-
kriminazioak present zia dauka oraindik ere (Ruipérez, 
2003)  Sarritan, osasun-jarduketa mugatu egiten da 
adinaren eraginez (“zaharregia da dena delakorako…” 
pent sat zen da), eta ez suspert zeko benetako aukeren 
eta faktoreen eraginez  Bestalde, et xeko osasun la-
gunt za aipat zen dute adinekoek sarrien (kasu guztien 
%23,9), eta horrek nolabaiteko ukapena sort zen dute 
oinarrizko lagunt zako profesionalen artean, horre-
tarako denbora luzea erabili eta lekualdat zeak egin 
behar baitira  Hala eta guztiz ere, pert sona bizi den 
ingurua ezagut zeak informazio garrant zit sua ema-
ten du jarduketa asko egiteko; besteak beste, pre-
bent ziorako (Moya, 2006)  Arazo horiek guztiak iku-
sita, soluzio bat zuek adineko pert sonek proposaturiko 
planteamenduei eman behar diete erant zuna: profe-
sionalen eta zerbit zuen espezializazioa, tratu beroa-
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goa eta gizatiarragoa (osasun-lagunt zaren barruko 
maila guztietan), gaixoen eta zaint zaile informalen 
osasunerako hezkunt za, eta kalitatea nagusit zen du-
ten osasun-baliabideen sarea  

Azken batean, norberari egindako elkarrizke-
ta aztert zearen emait zek agerian jarri dute soluzio-
eskari handia dagoela, baita nabarituriko kezka eta 
be harrizan kopuru handia ere, eta horiek aint zat 
hartu behar dira, baldin eta zahart zen ari den AUko 
pert sonak ongizatea edukit zea nahi badugu; hain zu-
zen ere, ondasun ukigarriak edo ukiezinak eduki behar 
ditu, adibidez, babesturiko osasuna, et xea, kirola, ai-
sialdia, ingurua, berdintasuna, partaidet za, etab  Hau 
da, gero eta luzaroago bizi dira eta bizit za hori kalita-
tekoa izan behar da  Une honetara helduta, eta gure 
ikerketan parte hartu duten AUko pert sonei egindako 
elkarrizketaren bidez lorturiko emait zak azaldu ondo-
ren, familia-elkarrizketan lorturiko datuak aurkez-
tuko ditugu orain  Horri dagokionez, gogoratu nahi 
dugu norberari egindako elkarrizketaren azken zatian 
sei galdera erant si direla, familiakoek nabarituriko 
beharrizanei eta eskariei buruz dituzten irit ziak ja-
sot zeko  Interesa duten irakurleek elkarrizketa horren 
ale bat lor dezakete, autoreei eskatuta  

�.�. FAmILIA ELKARRIzKETA AzTERT zEA
Familiaren BK estu lotuta dago banakako BKren 

diment sio nagusietara, baina orain gauza asko dauka-
gu jakiteko, urritasunaren eta mendekotasunaren arlo 
honetan familiaren BK osat zen eta zehazten duten 
diment sioei eta adierazleei buruz (Schalock eta Verdu-
go, 2003)  Bi kont zeptu horiek nahasi egiten dira; izan 
ere, pert sona baten BK ezin daiteke banandu jasotako 
zaint zatik edo berori ematen duten pert sonengatik  Bi-
bliografia espezializatuan jasotako datuek egoera hori 
adierazten dute, aint zat hartuta urritasuna duten adi-
neko hiru laurden inguru familia-inguruetan bizi direla, 
bai zuzeneko familian edo bai hurbileko familian (Agua-
do eta Alcedo, 2006; IMSERSO, 2005; Puga eta Abellán, 
2004)  Beraz, hau adierazle positiboa da ongizateari eta 
BKri buruz, hau da, urritasuna duen adineko pert sona 
familiarekiko lotura barik ez geldit zea  Azken urteo-
tan, indarreko gizarte - eta osasun-politikek adineko 
eta mendeko pert sonak familia- eta gizarte-inguruan 
geldit zearen aldeko apustua egin dute  Hala eta guz-
tiz ere, Espainiako estatuan talde honen zaint zan eta 
arretan funt sezko erakundea osat zen duen gune hau 
egokitu egin behar zaio gizartearen apurka-apurkako 
aldaketa-prozesuari  Bizit zaren erritmo berriak, fami-
lien tamainaren murriztapenak, familia-tipologia be-
rrien sorrerak eta emakumea lanerat zeak murriztu egin 

dituzte zahart zen ari den biztanleriaren eskariei orain 
arte erant zuna eman dieten familia-sareak (Durán eta 
García, 2005)  Pert sona horiek euren ohiko inguruan 
mantent zea zenbait faktoreren eraginezkoa izango da; 
besteak beste, aipagarriak dira osasun-arazoak, gizarte-
lagunt za eta familien gehiegizko zama (Izal, Montorio, 
Losada, Márquez eta Alonso, 2000; Izal, Montorio, Már-
quez, Losada eta Alonso, 2001; Turnbull, 2003)  

Familia urritasuna duten pert sonen lagunt za-
ren eta arretaren funt sezko euskarria da, bizit zaren 
etapa guztietan, baita zahart zaroan ere; horrenbestez, 
bizikidet zaren egiturak eta dinamikak edozein izan 
arren, beharrezkoa eta premiazkoa da nabarituriko 
beharrizanak (batez ere, BKri dagokionez), proposatu-
riko soluzioak eta eskaturiko neurriak nahiz lagunt zak 
identifikat zea, familia horiek horri buruz duten 
pert zepzioa aint zat hartuta  Ezinbestekoak zein diren 
jakinez gero, beharrezko zerbit zuak erabili beharko 
ditugu, zaint zaile-eginkizuna modurik egokienean 
eta osasunerako nahiz bizi-proiektuetarako arrisku-
rik t xikienekin garat zeko  Baldint za horiek betet zen 
diren neurrian, urritasuna duten adineko pert sonen 
garapena, aurrerakunt za eta BK sustatuko ditugu, eta 
horixe da gure ikerketa-proiektuaren helburu nagusia  
Helburu hori kontuan hartuta, ikerketan parte hartu 
duten AUko pert sonen familiako 198 kidek erant zun 
dituzte familia-elkarrizketan jasotako galderak  

4.3.1. LAGINAREN EZAUGARRIAK
Familien lagina 198 pert sonak osat zen dute, 

batez ere neba-arrebek (%46,0) eta gurasoek (%35,4)  
Familia horien barruko AUko pert sonen batez besteko 
adina 51,5 urtekoa da, eta lerruna, berriz, 45 eta 76 
urte bitartekoa da; gizonak emakumeak baino apur 
bat gehiago dira, %58,1)  Urritasun motari dago-
kionez, fisikoa ez den etiologiadun AUko pert sonak 
nagusit zen dira; guztira 150 pert sona, hau da, %75,8  
Urritasunaren zergati nagusia sort zetikoa/jaiot za-in-
gurukoa da, kasu guztien %75,8rekin  Jatorriari da-
gokionez, %78,8 Euskadin bizi dira, hiri-inguruetan 
(%74,2), zuzeneko edo hurbileko familietan (%64,6)  
Egoit zetan pert sona hauen %26,8 daude  Euren kul-
tura edo lanbide mailari dagokionez, gehienak anal-
fabetoak dira (%52,0), lanbide-trebakunt za urriko la-
nak egin dituztenak (%50,0), pent siodunak (%44,9), 
kontribuziokoak ez diren pent sioak jasot zen dituzte-
nak (%49,0)  Familia-aldagaiei dagokienez, gehienak 
ezkongabeak dira (%98,0), ez dute seme-alabarik 
(%98,5), eta kasu guztien %40,4an gurasoak hilda di-
tuzte, hala ere, AUko pert sonen %90,0 inguruk seme-
alaba bat edo gehiago dute bizirik  
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4.3.2. EMAIT ZA NAGUSIAK
Familia-elkarrizketa honek nabaritutako eta 

bete gabeko beharrizan eta kezka kopuru handiari 
buruzko informazio garrant zit sua ere eman digu  Fa-
milietako 198 kideek emandako erant zunek agerian 
jarri dutenez, nabarituriko beharrizan eta kezka na-
gusiak (�. grafikoa) honako hauek dira: norberaren 
osasunari lotutakoak (M = 2,64), gizarte-zerbit zuko 
baliabide eza (M = 2,62), oztopoak (M = 2,03), bes-
te kezka bat zuk (M = 1,94) eta osasun-baliabideak 
(M = 1,64)  Baliabide ekonomikoen inguruko kezkak 
aukeratu dira gehien (M = 1,51)  

Hain zuzen ere, familiakoek adierazitako kezkak 
eta beharrizanak honako hauek dira: 

•		osasun egoera orokorrari, beste pert sona 
bat zuekiko mendekotasunari, norberaren 
muga funt zionalei, norberaren eguneroko 
zaint zei eta minaren present ziari lotutakoak;

•		gizarte-baliabideei lotutakoak, eta, horien 
artean, toki nagusia dute aisialdia eta astial-
dia sustat zeko zerbit zuek, et xeko lagunt zak, 
ostatu zerbit zuek eta gizarte-instalazio 
ge hiagoren eta hobeen eskariak; 

•		egokituriko garraioa, arkitektura- nahiz gi-
zarte-oztopoak eta gizartearen onarpena; 

•		AUko familiako kidea etorkizunean non eta 
norekin bizit zeari, urritasuna duen pert sonak 
familiaren et xea ut zi behar izateari eta ha-
rreman pert sonalen urritasunari loturikoak; 

•		osasun-baliabideei lotutakoak; batez ere, 
osasun-instalazio gehiago eta hobeak, ospi-
taleko osasun-lagunt zaren kalitatea, buruko 
osasunaren arloko lagunt za eta fisioterapia-
tratamendua; 

•		baliabide ekonomikoei lotutakoak; hau 
da, pent sioen zenbatekoa, independent zia 
ekonomikoa, dirulagunt zak eta familiaren 
egoera ekonomikoa  

Beharrizan eta kezka horiei erant zuna ema-
teko, AUko adineko pert sonen familiakoek propo-
sat zen dituzten soluzioen artean, aipagarriak dira 
pent sioen igoera (kasuen %66,5), aisialdia eta astial-
dia sustat zeko zerbit zuak (%53,1), familia-lagunt za-
ren hazkundea (%44,5) eta norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt zak (%44,0), beste soluzio asko 
eta anit z bat zuen artean; horiek 35 kategoriaren 
inguruan bilt zen dira eta familiakoen arazoei nahiz 
beharrizanei erant zuna emateko aukera eskaint zen 
dute  Gizarte-zerbit zuko baliabideei buruzko atalean 
jaso da erant zunik gehien, guztira, 561; gero, 430 
erant zunekin, baliabide ekonomikoen gaia dator, on-
doren oztopoen arloa (398 erant zun), jarraian soluzio 
komunak (311 erant zun), osasun-baliabideak (280 
erant zun) eta, azkenik, norberaren osasunari loturiko 
soluzioak, 163 erant zunekin  Hain zuzen ere, honako 
soluzio hauek planteatu dituzte: 

•		gizarte-zerbit zuen baliabideei buruzko pro-
posamenak, batez ere aisialdia eta astialdia 
sustat zeko, ostatu-zerbit zuak hobet zeko 
eta eguneko zentroak eta gizarte-instalazio 
ge hiago zein hobeak sort zeko; 

•		proposamen ekonomikoak; batik bat pent sio en 
igoera, familia-lagunt zaren ha zkundea nahiz 
dirulagunt za gehiago, eta babesturiko enple-
guaren sustapena; 

•		oztopoak ezabat zeari loturiko proposamenak, 
bai oztopo arkitektonikoak eta bai gizarte-oz-
topoak; halaber, garraiat zeko erraztasuna eta 
egokituriko et xebizit zen sustapena; 

•		informazio gehiago eta hobea emateko pro-
posamenak, gehienbat lagunt zei buruz, eta 
lege- zein administrazio-lagunt za; 

•		osasun-lagunt zako baliabideen proposa-
menak; esaterako, profesional espeziali-
zatuagoak edukit zea, Gizarte Segurant zak 
fisioterapia-zerbit zua eskaint zea, lagunt za 
kalitatekoa izatea eta osasun-instalazio ge-
hiago eta hobeak edukit zea; 
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9. grafikoa. Familia-lagina: norberaren osasunari, 
baliabide ekonomikoei eta abarri buruzko 

kezken erant zunen maiztasunak



39

•		norberaren osasunari buruzko proposame-
nak; hain zuzen ere, norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za eta zaint zaile infor-
malei emandako lagunt za. 

Era berean, bederat zi kategoriatan banaturiko 
587 erant zunen bitartez, adit zera eman dute behar 
diren erakunde mailako neurriak eta lagunt zak ho-
nako hauek direla: elkarteetarako baliabide gehia-
go (kasuen %60,2), udaletarako lagunt za (%57,2) 
eta administrazio desberdinen arteko koordinazioa 
(%41,6). Etorkizunari buruzko pent samenduei da-
gokienez, atal honetan jasotako 445 erant zunak 
kategoria desberdinetan eta anit zetan banat zen 
dira. Batik bat, zahart zen ari den AUko pert sonaren 
etorkizunak kezkat zen ditu; izan ere, familiako kide 
horien %39,1en ustez, etorkizun hori segurtasunik 
gabea da; halaber, zahart zen ari den urritasuneko 
pert sonak BK ona edukit zea ere nahi dute, eta hori 
familiako kideen herenak adierazi du (%35,0). Era 
berean, gainerako biztanleen ohiko pent samenduak 
ere ageri dira; esate baterako, egunean bizit zea, 
etorkizunean ez pent sat zea edo seme-alabekin 
kezkatuta egotea. Etorkizunari buruzko gainerako 
pent samenduek hautapen-ehuneko baxuagoak di-
tuzte. 

Azkenik, kezken nahiz beharrizanen eta ira-
garpen-aldagaien (“generoa”, “adina”, “urritasun 
maila” eta “bizikidet za mota”) arteko erlazioei da-
gokionez, horiek it xuraz ez dira desberdinak. Hau da, 
pent sa daitekeenaren aurka, ikerketan parte hartu 
duten AUko pert sonen familietan, xehetasun bat zuk 
kenduta, ez dago desberdintasun garrant zit surik eta 
estatistikoki adierazgarririk, iragarpen-aldagaiei da-
gokienez. Hain zuzen ere, adinik handieneko kideen 
familiek ez dute arazo edo beharrizan gehiagorik 
adierazi. Generoaren eta urritasun mailaren kasuan 
gauza bera gertat zen da. Beste modu batera esate-
ko, lagin honetan aldagaiok ez dute desberdinta-
sunik sort zen. Zalant zarik gabe, laginaren ezaugarri 
soziodemografikoek eragiten dituzte emait za horiek. 
Nolanahi ere, azalpena edozein izan arren, argi dago 
ikerketan parte hartu dutenek (pert sonak eta fami-
liakoak) ez dutela bestelako beharrizanik “generoa”, 
“adina”, “urritasun maila” eta “bizikidet za mota” al-
dagaien eraginez. 

Emait za horiek aint zat hartuta, esan daiteke 
AUko adineko pert sonen familiakoek BKri loturiko 
beharrizan asko eta anit zak (bete gabeak) naba-
rit zen dituztela, eta, horrenbestez, soluzio asko eta 
anit zak ere eskat zen dituzte. Gainera, sintonia eta 

adostasun handia ikusten da azterturiko arlo guz-
tietan (beharrizanak, soluzioak, neurriak nahiz la-
gunt zak eta etorkizunari buruzko pent samenduak), 
AUko adineko pert sonen eta horien familiakoen 
artean. Guztiak ere kezkatuta daude baliabide eko-
nomikoen inguruan, eta familiakoen %57,7k adie-
razi du hori; halaber, garrant zit sut zat hart zen dute 
pent sioen igoera, berori baita erant zun- eta kasu-
ehunekorik handiena izan duen kezka. Izan ere, zu-
zeneko familiako kide horien %66,5ek baliabide hori 
proposat zen dute, familiei emandako lagunt zaren 
hazkundearekin batera (kasu guztien %44,5). Datu 
horiek adierazten dutenez, AUko adineko talde ho-
nek baliabide ekonomiko gut xi dauka. INEren inkes-
tak ere arazo hori jaso eta agerian jarri du 50 urtetik 
gorako urritasuneko pert sonarik gehienak 400-800 
€ bitarteko diru-sarrerako et xebizit zetan bizi direla 
(Puga eta Abellán, 2004). Arazo ekonomiko horiek 
asko mugat zen dituzte urritasunaren eraginezko 
ondorioak arint zeko baliabideak eta estrategiak. 

Familien adierazitako beste beharrizan 
bat zuk eta proposaturiko beste zenbait soluzio nor-
beraren osasunaren gaiari lotuta daude; bai men-
dekotasun-egoera eta bai norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za, eta kezka horiek elkarriz-
keta erant zun duten familiako kideen ia erdiak 
dituzte. AUko adineko pert sona horiek dituzten 
osasun-arazoek muga funt zionalak sort zen dizkiete 
eta familiakoek erant zuna eman behar diete muga 
horiei, baina sarritan ez dute baliabide egokirik eta 
nahikorik horretarako. Horrenbestez, familiakoen 
%40,00k baino gehiagok norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za eta zaint zaile informalen 
lagunt za aipatu dute. Ikerketa askok agerian jarri 
dutenez, zaint zaile horien osasun fisikoak eta psiko-
logikoak gero eta arazo gehiago dauka. Lagunt za-
eskari iraunkor horien eta zaint zaileek jasandako 
presio handiaren ondorioz, bat zuetan tratu t xarrak 
ematen zaizkio mendekotasuna eta urritasuna duen 
adineko pert sonari (Durán eta García, 2005). Hala 
eta guztiz ere, nagusitasuna dute et xean eta in-
guruan oinarrituriko lagunt za-eskaerek, eta horiek 
zahart zen ari den AUko pert sona familian geldit zea 
sustat zen eta ahalbidet zen dute. Funt zionaltasun 
eza konpent sat zen duten baliabideak eskura edu-
ki nahi dituzte, beste pert sona batekiko erabateko 
mendekotasuna saihesteko eta gizarte-harremanak 
errazteko. Dena den, dirudienez, oraingo baliabideek 
ez diete estaldura zabalik eta eraginkorrik ematen 
talde horren beharrizanei. Datu bat zuek agerian 
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jarri dutenez, familien %80k et xean zaint zen di-
tuzte mendeko pert sonak  Azken urteotan halako 
zerbit zuek hazkunde handia izan arren, esku-hart ze 
beharrizanak oraindik ere handiak dira (Gaztela eta 
Leongo Bat za, 2003; Lan eta Gizarte zerbit zuen Mi-
nisterioa, 2005)  Erronka koordinazio soziosanitario 
egokian oinarrit zen da, bai sektore anit zeko ingu-
ruan eta bai erakundeen artean, halako zerbit zuen 
planifikazioan, zahart zaroari, mendekotasunari eta 
urritasunari lagunt za integrala eskaini ahal izateko 
(Durán eta García, 2005; Leichsenring, 2005)  

Familiakoek aisialdia eta astialdia sustat ze-
ko zerbit zuen gairako erant zunen eta kasu ga-
rrant zit suen ehunekoa ere adierazi dute  Beharri-
zan hori familien %50,0k nabaritu eta kasu guztien 
%51,3k soluziot zat proposatu dute  Familiek naba-
rituriko beharrizanak izateaz gain, pent sioen igoera-
rekin batera gehien zahart zen ari diren AUko pert so-
nek gehien eskat zen duten soluzioa ere bada  Datu 
horiek agerian jarri dute aisialdiak halako pert sonen 
bizit zan gero eta garrant zi handiagoa duela  Jar-
duera horiek ongizate iturri nagusienetarikoak dira, 
adin guztietako edozein pert sonarent zat, eta AUko 
adineko pert sonen kasuan osasun fisikoa nahiz 
burukoa eta gizarte-lagunt za mantent zeko balio 
handiko baliabidea da  Aisialdiak berdinen taldeare-
kiko harremanak ahalbidetu, gizarte-loturak estutu, 
pert sonaren motibazioari eragin, gaitasun- nahiz au-
tokontrol-sentimenduak eman eta eragin positiboa 
dauka familiaren eta gizartearen arloan (García eta 
Hombrados, 2002; Martínez, 2004)  Hortaz, aisialdi 
integrat zailearen aldeko apustua egin behar da hor-
niduretan, programetan, zerbit zuetan, produktue-
tan eta jardueretan  Egiturak eta prozesuak aldatu 
egin behar dira, AUko adineko pert sonak aisialdia 
sustat zeko eta bult zat zeko zerbit zuak eskurat zeko 
(komunitatean ematen diren zerbit zuak)  Horreta-
rako, irisgarritasun fisikoa, komunitarioa eta soziala 
bermatu behar zaie aisialdi-testuinguru guztiei  

Azken batean, eraginpeko pert sonak eta fa-
miliakoak bat datoz baliabide jakinak lort zeko auke-
ra ematen duten neurri nahiz lagunt za sozialak eta 
ekonomikoak eskat zeko orduan; halaber, erakundeei 
lagunt za eta osasun mailako lagunt zak eskat zen 
di zkiote, AUko adineko pert sonen taldearen kezkei 
eta beharrizanei erant zun egokia emateko  Urrita-
suna duten Pert sonent zako II. Ekint za Plana 2003-
2007 (IM SERSO, 2003), oraint su onet sitako Norbe-
raren Autonomia Sustat zeari eta Mendekotasuna 
duten Pert sonei nahiz Familiei Lagunt zeari buruzko 

Legea: halako agiri garrant zit suek mendekotasuna 
babesteko eredu integral hori sortu beharko dute, 
eta, bertan, zahart zen ari diren AUko pert sonen eta 
horien familiakoen diskriminaziorik eza eta ekint za 
positiboa sartuko dira  

Familiei egindako elkarrizketa azaldu eta 
aztertu ondoren, hurrengo atalean erakunde-elka-
rri zketan lorturiko emait zak azalduko ditugu  

�.�. ERAKUNDE ELKARRIzKETA 
AzTERT zEA
Ez dakigu AUko pert sonek zahart zeko pro-

zesua nola hautematen duten, euren beharriza-
nak zein diren eta beharrizan horiek zein neurri-
tan dauden beteta; pert sona horien beharrizanei 
buruz dakiguna, gainera, zerbit zu lagunt zaileen eta 
pert sonokin harreman iraunkorra, zuzena nahiz lu-
zea duten pert sonen bidez dakigu (Izal, Montorio, 
Márquez, Losada eta Alonso, 2001)  Informazio hori 
edukit zea garrant zi handikoa da; izan ere, AUko 
pert sonek BKri buruz duten irit zian, profesionalen 
lana oso garrant zit sua da (Schalock eta Verdugo, 
2003)  Aditu horien irit ziek informazioa eta irado-
kizunak eskaint zen dizkigute, ahalezko jarduketa-
ildoei buruz, biztanle horien beharrizanei erant zun 
egokia eman ahal izateko  

Ildo honetan, AUko adineko pert sonen be-
harrizanen ebaluazioa osat zeko, komenigarrit zat 
jo dugu halako pert sonak dituzten elkarteen eta 
erakundeen irit ziak jasot zea  Horretarako, erakun-
deei zuzendutako elkarrizketa egin dugu; horren 
barruan, erakundeei buruzko datuak ematen di-
tuzten hamabost galdera daude, espezializazioari, 
lurralde-eremuari, barruko profesionalei, elkartuei 
emandako zerbit zuei nahiz elkartu horiek egindako 
eskariei, beharrezkot zat hart zen diren soluzioei, 
erakundeek hartu beharreko neurriei zein eman be-
harreko lagunt zei eta elkartuen etorkizunaren gai-
neko pent samenduei buruz  (Gogoratu elkarrizketa 
horren ale bat autoreei eskatuta lor daitekeela)  
Ondoren, erakunde-elkarrizketan jasotako ezaugarri 
nagusiak azalduko ditugu; elkarrizketa hori pert so-
na talde honekin lan egiten duten 70 zuzendarik 
eta profesionalek bete dute  Erant zunak adierazle 
garrant zit suak izango dira, AUko adineko pert sonek 
nabarituriko beharrizanei soluzio egokiak eta era-
ginkorrak bilt zeko  

4.4.1. LAGINAREN EZAUGARRIAK
Gorago esan dugunez, elkarrizketa honen 

lagina 70 pert sonak osat zen dute, gehienbat AUko 
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pert sonei lagunt zeko elkarteetan eta erakundeetan 
lan egiten duten profesionalek (%52,9); hain zuzen 
ere, psikologiako, pedagogiako, medikunt zako, eri-
zaint zako, fisioterapiako, logopediako eta abarreko 
profesionalak dira eta Bizkaiko erakundeetan egiten 
dute lan; horien egoit zak 10 000 biztanletik gorako 
herrietan kokaturik daude (kasuen (%94,3), batez 
ere AUko pert sonak (%68,6) nahiz urritasun fisikoa 
(GP) duten pert sonak (%60,0) zaint zen dituzte, ge-
hienbat psikologian espezializaturiko zentroetan 
(%82,6), eta gehien eskaint zen dituzten zerbit zuak 
psikologia (%78,6) eta aisialdia nahiz astialdia 
(%70,0) dira  

�.�.2. EmAIT zA NAGUSIAK
Urritasuna duten adineko pert sonei la-

gunt zeko elkarteetan eta erakundeetan lan egiten 
duten profesionalek adierazitako kezken eta beha-
rrizanen azterketak agerian jarri duenez, partekatu-
riko batez besteko kezkarik ugarienak beste bat zuk 
kategoriakoak dira (M = 4,74), eta gero honako 
hauek: oztopoak (M = 3,59), norberaren osasuna (M 
= 3,23), gizarte-zerbit zuko baliabideen urritasuna 
(M = 3,21) osasun-zerbit zuen urritasuna (M = 2,69) 
eta, azkenik, baliabide ekonomikoak (M = 2,06)  Er-
lazio horiek 10. grafikoan ikusten dira  

Norberari eta familiari egindako elkarrizkete-
tan bezala, hemen ere zehat zago aztertu dira pro-
fesionalek adierazitako kezka eta beharrizan hauek  
Erant zunek agerian jarri dutenaren arabera, honako 

hauek (adierazitako ordenan) dira kezka eta beharri-
zan garrant zit suenak: 

•		AUko adineko pert sonek etorkizunean izan-
go duten bizikidet za mota, lagunt za inte-
grala eta banakakoa, lagunt za ematen duten 
profesionalen heziketa nahiz birziklapena 
eta halako pert sonen harreman pert sonalen 
urritasuna; 

•		oztopoak, bai oztopo arkitektonikoak eta 
bai gizarte mailakoak; garraioaren inguruko 
be harrizanak eta gizartearen onarpena; 

•		norberaren osasun egoerari lotutakoak; ba-
tez ere osasun egoera orokorra, norberaren 
muga funt zionalak, norberaren eguneroko 
zaint zak eta beste pert sona bat zuekiko 
mendekotasuna; 

•		gizarte-zerbit zuko baliabideen urritasuna; ba-
tik bat, ostatu-zerbit zuak, aisialdiko nahiz as-
tialdiko zerbit zuak, et xeko lagunt zakoak eta, 
orokorrean, gizarte-lagunt zaren kalitatea; 

•		osasun-lagunt zako baliabideak; gehienbat 
buruko osasunerako lagunt za hobet zea, fi-
sioterapiako tratamendua gehiago hedat zea, 
eta osasun-lagunt zaren eta, hain zuzen ere, 
ospitaleko lagunt zaren kalitatea hobet zea  

•		baliabide ekonomikoak; beharrizan nagu-
siak dirulagunt zak, familiaren egoera eko-
nomikoa, independent zia ekonomikoa eta 
pent sioen igoera dira  

Erakunde hauetako elkartuek sarrien egin-
dako eskariei dagokienez, lagineko langile ia guztiek 
emandako 742 erant zunetatik baliozko 68 kasu, ai-
sialdiko eta astialdiko jarduerei buruzkoak (%5,3) 
gehien eskat zen direnak dira; elkarrizketari erant zun 
dioten pert sonen erdiak baino gehiagok (%57,4) esan 
dute elkartuek halako baliabideak eskat zen dituzte-
la gehien  Horien at zetik honako hauek dira, ordena 
honexetan: egoit za-zerbit zuak (kasuen %54,4), diru-
lagunt zak eta oztopo arkitektonikoen nahiz gizarte 
mailakoen ezabaketa (%50)  Gainerako erant zunak 
hautapen-ehuneko baxuagoekin bilt zen dira, 29 ka-
tegoriatan  

Erakundeetatik beharrizan eta eskari horiei 
erant zuna emateko proposat zen diren soluzioak 
aint zat hartuta, emait zek agerian jart zen dutenez, 
AUko adineko pert sona horiei lagunt za ematen die-
ten profesionalek gehien aipat zen dituztenak honako 
hauek dira, besteak beste: oztopo arkitektonikoen eza-
baketa (kasu guztien %64,7), egokituriko et xebizit zen 

Emait zak aztert zea eta eztabaidat zeaZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

10. grafikoa. Erakunde-lagina: norberaren osasunari, 
baliabide ekonomikoei eta abarri buruzko kezken 

erant zunen maiztasunak

Norberaren osasuna

B. ekonomikoak

Osasun b.

Gizarte-zerb. b.

Oztopoak

Beste batzuk

100

200

50

0

300

350

227250

150
144

188

232
251

332



�2

sustapena (%55,9) eta banakako lagunt za (%52,9)  
Erdiek baino gehiagok diotenez, soluzio egokiak 
eta lehentasunezkoak dira  Norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt zak eta aisialdia nahiz astialdia 
sustat zeko zerbit zuek berriro ere hautapen-ehuneko 
altuak dituzte, hurrenez hurren, %45,6 eta %44,1  

Profesional horiek proposaturiko soluzioen 
azterketa zorrot zago batek agerian jart zen due-
nez, ehuneko eta kasurik gehien duen atala so-
luzio komunak izenekoa da (guztira 310 erant zun, 
bertan eragin zuzena duten galeren ingurukoak); 
zentroen eta erakundeen estaldurari eta barne-
funt zionamenduari buruzko gaiak dira, esate ba-
terako, erakundeen arteko koordinazioa, banakako 
lagunt za, esku-hart ze programa egokiak, etab  Ho-
rien at zetik gizarte-baliabideetan oinarrituriko so-
luzioak datoz (159 erant zun), eta bertan, aisialdia 
nahia astialdia sustat zeko zerbit zuak eta ostatu-
zerbit zuen hobekunt za hautatu dira ge hien  Ondo-
ren, atal bakoit zean 115 erant zunekin, oztopoei eta 
osasun-baliabideei buruzko soluzioak daude; oso in-
teresgarria da, alde batetik, oztopo arkitektonikoak 
ezabat zea eta egokituriko et xebizit zak sustat zea, 
eta bestetik, Gizarte Segurant zan fisioterapia-zer-
bit zuen estaldura handiagoa edukit zea, baita pro-
fesional espezializatuagoak edukit zea ere  Erakunde 
hauetako langileek AUko adineko pert sonen beha-
rrizanak betet zeko emandako gainerako soluzio-
ak honako hauek dira: baliabide ekonomikoak (110 
erant zun) eta norberaren osasunaren sustapena (53 
erant zun)  Ge hien eskat zen direnak, izan ere, diru-
lagunt zen nahiz pent sioen igoera eta norberaren 
eguneroko zaint zetarako lagunt zak dira  

Erakundeen lagunt zei eta neurriei dago-
kienez, baliozko 65 kasuek emandako 341 erant zu-
netatik, ehunekorik handiena erakundeen arteko 
ko ordinazioari, elkarteen baliabideak handit zeari 
eta heziketa-jarduerei buruzkoak dira (elkarrizke-
taturiko profesionalen %61,5ek adierazitakoak)  
Gainerako neurriak, batik bat, lagunt zak bilat zeari 
lotutakoak dira, erakundeetan, inguruan, udaletan, 
komunitatean, etab , urritasunaren aldeko xedape-
nak eta baliabideak lortu ahal izateko  

Elkartuei etorkizunean eman beharreko 
lagunt zari buruzko pent samenduei dagokienez, 
baliozko 68 kasuek emandako 244 erant zunetatik 
sarrien aipat zen dena zahart zen ari diren AUko 
pert sonen BK da (%54,4), eta gero, etorkizunarekiko 
kezka eta banan banako lagunt za (biok elkarrizke-
tatuen herenak aipatuta)  Gainerako erant zunetatik 

gehienetan, zerbit zuen espezializazio eta profesio-
nalen trebakunt za handiagoa aipat zen da, eta, arlo 
horretan, asoziazionismoari garrant zi handia ema-
ten zaio  Gainera, talde horrent zako etorkizun ar-
gia edo arazorik gabea ikusten duten profesionalak 
gut xi izan arren (%5,9), etorkizun horren gaineko 
ikuspegi ezkorra edo negatiboa ere ez da oso altua 
(kasu guztien %8,8)  

Azkenik, urritasuneko pert sonen etorkizunari 
buruzko pent samenduei dagokienez (profesiona-
lek gehien aipaturikoak), elkartuen taldeak komen-
taturikoen oso ant zekoak dira  Guztiek diotenaren 
arabera, etorkizunean interesgarria da zahart zen ari 
diren urritasuneko pert sonen BK bermat zea, zer-
bit zu berezien, berariazko lagunt zen, banan banako 
lagunt zaren, prestakunt za handiagoko profesiona-
len eta zerbit zu espezializatuagoen bidez (adminis-
trazio guztien lagunt zarekin eta asoziazionismoaren 
eginkizun garrant zit suarekin)  

Horrenbestez, adineko pert sonen biztanleria 
orokorraren kasuan bezala, AUko adineko pert sonen 
kasuan ere zahart zeari buruz emandako erant zunak 
baliabide askorekin moldeaturik daude, batez ere 
baliabide sozialekin, lagunt zakoekin eta materiale-
kin (Fontecilla eta Calvete, 2003; Muela, Torres eta 
Peláez, 2002; Adineko Pert sonen Behatokia, 2003)  
Aipagarria da ostatu-zerbit zuen eskari handia; hain 
zuzen ere, ikerketa honetan parte hartu duten profe-
sionalen eta langileen %62,1ek eskatu dute; halaber, 
profesional horien %54,4k diotenez, elkartuek gehien 
egiten duten eskarietariko bat da, eta profesional 
horien %39,7k diote soluzioa behar duen beharriza-
nik premiazkoenetarikoa dela  Egoit za-lagunt zako 
zerbit zu horiek, adineko pert sonei lagunt zeko zer-
bit zuen sisteman garapenik handiena dutenak izan 
arren, oraindik ere estaldura-indize baxuak dituzte  
Estatuan, adineko pert sonen egoit za-lagunt zaren 
barruan baliabide desberdinak sart zen dira: egoit za-
zentroak, aldi baterako egonaldien zerbit zu publikoa, 
babesturiko et xebizit zak, familia-harrerarako zer-
bit zu publikoa eta egoit za-apartamentuak  Egoit za-
zentro horietako %80 titulartasun pribatukoak dira 
eta euren egoit za-plazen eskaint zaren %75aren ku-
deaketa ere pribatua da (gut xi gorabehera 212 517)  
Gainerako egoit za-zentroen %20k titulartasun eta 
kudeaketa publikoa dute  zentro hauek 70 707 pla-
za dituzte, hau da, plaza guztien %25  Autonomia 
erkidegorik gehienek egitura horixe dute  Egoit za-
zentroetan mendekotasuna duten pert sonent zat es-
kainitako plaza kopuruari dagokionez, 2005eko ur-
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tarrilean kopuru hori 137 621 plazakoa zen (Adineko 
Pert sonen Behatokia, 2003; 2006)  Bestalde, auke-
rako ostatu-sistemat zat katalogaturiko zerbit zuei 
dagokienez (esate baterako, babesturiko et xebizit za 
publikoak edo familia-lagunt zako zerbit zua), horiek 
ia ez dira aint zat hart zen adineko pert sonent zako 
gizarte-zerbit zuen sarearen barruan, eta gainera, 
ezarkunt za desberdintasun handiak dituzte auto-
nomia erkidego batetik bestera  Ostatu-zerbit zuen 
estaldura urri horrek justifikatu egiten du AUko adi-
neko pert sonei lagunt zen diharduten erakundeek 
eta zentroek planteaturiko kezka eta eskaria, eta 
beharrizan hori ikerketan parte hartu duten familiek 
ere nabaritu dute  

Berriro ere eskari handia eta iraunkorra duen 
beste gizarte-baliabide bat, izan ere, aisialdia eta 
astialdia sustat zeko zerbit zua da  Bildutako datuek 
agerian jarri dutenez, ikerketan parte hartu duten 
erakundeen %70ek zerbit zu hori eduki arren, estal-
dura ez da nahikoa, profesionalen %58,6k nabari-
turiko beharrizana nahiz kezka baita eta %44,1ek 
soluziot zat planteat zen baitute; aldi berean, era-
bilt zaileen eskari nagusienetarikoa da  Gizabanakoa 
sozializat zeko prozesuak hain garrant zit suak eta 
adierazgarriak diren jarduera horiek, zahart zaroaren 
etapa honetan BKren faktore erabakigarriak dira, 
osasun eta ongizate orokorra sustat zen dutelako  
Lehen esan dugunez, halako jardueren oinarrizko 
funt zioak at sedenaldiari, dibert sioari eta norbera-
ren garapenari lotuta daude  zahart zarora iristen 
diren AUko pert sona askorent zat, aisialdiko jardue-
rak funt sezkoak dira komunitatean integraturik ja-
rrait zeko; aldi berean, mendekotasuna konpent satu 
eta lorpen nahiz autorrealizazio sentimenduak sus-
tat zen dituzte (Wahl, Schilling, Becker eta Burmedi, 

2003; zoerink, 2001)  Horrenbestez, be harrizan horri 
berehala eman behar zaio erant zuna  zahart zarora 
bideraturiko politiken barruan, premia zko neu-
rrit zat, aisialdiko eta astialdiko zerbit zuen sorrera 
eta zabalkundea sortu behar da, betiere integratua, 
partaidet zakoa eta indarreko aukera guztietara ire-
kia den aisialdiaren ikuspegitik  

Profesionalek kezkei eta beharrizanei 
erant zuna emateko beharrezkot zat hart zen dituz-
ten soluzioei dagokienez, gaiaren garrant zia aint zat 
hartuta, parte hartu duten langileen %38,2k propo-
saturiko soluzio bat aipatu behar da, hau da, pro-
fesional espezializatuagoak eduki behar izatea  Gai 
hori arlo oso desberdinetatik aipatu da aspaldion, 
adineko pert sonen eta, hain zuzen ere, AUko pert so-
nen ongizatea eta BK hobet zeko baldint zat zat  Pro-
fesional horietariko bat zuek ez dute trebakunt zarik 
AUko adineko pert sonei lagunt za emateko, eta ho-
rri berehalako erant zuna eman behar zaio (Belsky, 
1999; Hogg, Lucchino, Wang eta Janicki, 2002; Izal, 
Montorio, Losada, Márquez eta Alonso, 2000; Scha-
lock eta Verdugo, 2003; World Health Organization, 
2000)  Urritasunari nahiz zahart zeari buruzko ikas-
taro bereziaren bidezko trebakunt za eta geriatriako 
espezializazioa planteamendu eraginkorrak dira, 
osasun-lagunt zaren kalitatea hobet zeko (Clark, 
1997; Thorpe, Davidson eta Janicki, 2000)  

Norberari, familiei eta erakundeei egindako 
elkarrizketaren emait zak azaldu ondoren (gure iker-
keta euskarrit zeko zutabeetariko bat), hurrengo ata-
lean hiru elkarrizketa moten arteko konparazio-az-
terketan dauden koint zident zien eta dibergent zien 
panoramika orokorra eskaint zen da  
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5.1. nabarituriko kezkak eta 
beharrizanak
Oro har, nolabaiteko sintonia ikusten da, ba-

tez ere pert sonen eta familien artean, eta profesio-
nalek ikuspegi osagarria eskaini dute. Izan ere, bi 
talde horien artean, norberaren osasunari emandako 
le hentasunezko garrant zia aint zat hartuta, aipaga-
rria da gainerako beharrizanen lehentasun-ordenaren 
ant zekotasun handia, hautapenaren batez bestekoak 
kontuan hartuta. 

Hiru taldeek aurkezturiko kezkei dagokienez 
(25. taula), aipagarria da AUko pert sonek kezka eta 
beharrizan gehiago adierazi dituztela norberaren 
osasunari lotuta; gero, oztopoak eta gizarte-zer-
bit zuen baliabideak aipatu dituzte. Familiek, berriz, 
gizarte-zerbit zuak aipatu dituzte oztopoen aurretik, 
eta eurent zat ere kezka eta beharrizan nagusia nor-
beraren osasuna da, AUko pert sonen kasuan beza-
la. Desberdintasunak daude, bestalde, talde honekin 
harremanetan dauden profesionalen erant zunaren 
maiztasunean. Izan ere, beste lehentasun-orde-

na bat adierazi dute, batez ere beste kezka bat zuei 
emandako lehentasunari dagokionez: atal horri es-
kaini diote arretarik handiena, eta gero, oztopoei, 
gizarte-zerbit zuko baliabideei eta osasun egoerari. 
Azken batean, profesionalen ikuspegia osagarria da, 
pert sonek eta familiek eskainitakoari dagokionez. 

Atal bakoit zean nabaritutako kezken eta 
be harrizanen konparazio-azterketa eginez, 11. gra-
fikoan norberari, familiei eta erakundeei egindako 
elkarrizketetan nabarituriko erant zunen maizta-
sunak bilt zen dira. 

Lehenengo eta behin, eta osasun egoera 
orokorrari dagokionez, koint zident zia aipagarri bat 
dago, osasun egoera orokorrari emandako lehen-
tasunezko hautapen-ordena eta, beraz, garrant zi 
handia; kasuen ehunekoak oso handiak dira: AUko 
pert sonen %55,7, familien %69,8 eta erakundeen 
%75,5. 

5. Pert sonak, FaMiLiak eta  
ProFesionaLak: koint ziDent ziak 
eta  DiberGent ziak

11. grafikoa. Norberari, familiari eta erakundeei  
egindako elkarrizketetako norberaren osasunari, 

baliabide ekonomikoei eta abarri buruzko 
kezken erant zunen maiztasunak

Pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziak

25. taula.  Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako kezken erant zunen maiztasuna

Kezkak eta 
beharrizanak Pert s. Familiak Profesionalak

Norberaren osasuna 456 523 227
Baliabide ekonomikoak 259 298 144
Osasun-lagunt zako 
baliabideak

248 329 188

Gizarte-zerbit zuen 
baliabideak

356 520 232

Oztopoak 408 400 251
Beste kezka bat zuk 365 384 332
Guztira 2.094 2.454 1.374
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Bigarrenez, AUko pert sona taldeari dagokio-
nez, kasuen ehunekorik altuena, lehen esan dugu-
nez, osasun egoera orokorrari buruzkoak duena da 
(26. taula), eta gero honako hauek: mendekotasuna, 
norberaren eguneroko zaint zak eta norberaren muga 
funt zionalak. Ondoren, erant zunen beherakada dago 
minei buruzko erant zunetan, eta oraindik ere behe-
rakada handiagoa egoeraren onarpenean eta tra-
tamendura joateko zailtasunetan. Familien taldeari 
dagokionez, aurreko taldearekiko paralelismo han-
dia dago; izan ere, gehienek hautatu dutena osasun 
egoera orokorra da, eta gero gainerako aldagaiak, 
ordenaren eta ehunekoen aldaketekin. Profesionalek 
emandako erant zunek, lehenengo eta behin, osasun 
egoera orokorra aipat zen dute, baina hortik aurrera, 
aukera desberdinei emandako garrant zia aldatu egi-
ten da; hain zuzen ere, bigarren lekuan norberaren 
muga funt zionalak jarri dute eta beste taldeek baino 
garrant zi askoz ere handiagoa eman diete sendagaiak 
hart zeko zailtasunei. 

27. taulan, norberari, familiei eta erakundeei 
baliabide ekonomikoen gainean egindako elkarriz-
ketetan nabaritutako kezken eta beharrizanen ehu-
nekoak agert zen dira. Lehenengo lekuan pent sioa 
dago, pert sonen eta familien irit ziz, eta profesionalen 
ustez, ordea, garrant zit suenak dirulagunt zak dira. 

Independent zia ekonomikoari eta familiaren egoera 
ekonomikoari emandako lekuan ia koint zident zia 
dago. Dibergent ziat zat, aipagarria da profesionalek 
lanpostua aurkit zeari emandako garrant zia. 

28. taulan batera agert zen dira norberari, 
familiei eta erakundeei osasun-lagunt zako baliabi-
deen gaineko elkarrizketetan nabaritutako kezken eta 
beharrizanen ehunekoak. Lehenengo lehentasunt zat, 
pert sonek osasun-lagunt zako kalitatea aipatu dute, 
familiek osasun-instalazio gehiago eta hobeak, eta 
profesionalek, azkenik, buruko osasunerako lagunt za. 
Harrigarria izan arren, profesionalek erakunde mailako 
espezializazioak egin beharra aipatu dute (adibidez, 
buruko osasuna, fisioterapia eta ospitaleko osasun 
lagunt za). 

Pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

26. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako norberaren osasunari buruzko 

kezka-kasuen ehunekoak

Norberaren osasuna Pert sonak Familiak Profesionalak
Osasun-egoera 
orokorra

%55,7 %69,8 %75,5

Mendekotasuna %38,7 %59,3 %67,3
Norberaren 
eguneroko zaint zak

%37,6 %49,5 %69,4

Norberaren muga 
funt zionalak

%34,5 %50,5 %71,4

Minak %25,3 %20,9 %46,9
Sendagaiak hart zeko 
zailtasunak

%17,0 %14,3 %42,9

Nire egoeraren 
onarpena

%10,3 %9,9 %55,1

Tratamendura 
joateko zailtasunak

%6,2 %5,5 %28,6

Beste bat zuk %9,8 %7,7 %6,1
Galdutako kasuak 35 16 20
Baliozko kasuak 194 182 49
Erant zun guztiak 456 523 227
Kasuen ehunekoa %235,1 %287,4 %463,3

27. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako baliabide ekonomikoei buruzko 

kezka-kasuen ehunekoak

Baliabide 
ekonomikoak Pert sonak Familiak Profesionalak

Pent sioa %46,5 %57,7 %34,5
Independent zia 
ekonomikoa

%35,4 %42,3 %44,8

Familiaren egoera 
ekonomikoa

%34,7 %32,7 %44,8

Dirulagunt zak %25,0 %35,3 %70,7

Lanerako ezintasuna %16,7 %11,5 %19,0

Lanpostua aurkit zea %13,9 %5,8 %29,3

Beste bat zuk %7,6 %5,8 %5,2

Galdutako kasuak 85 42 12

Baliozko kasuak 144 156 58

Erant zun guztiak 259 298 144

Kasuen ehunekoa %179,9 %191,0 %248,3

28. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako lagunt zako osasun-baliabideei 

buruzko kezka-kasuen ehunekoak

Osasun-lagunt zako 
baliabideak Pert sonak Familiak Profesionalak

Osasun-lagunt zaren 
kalitatea

%37,6 %37,2 %45,3

Osasun-instalazio 
gehiago eta hobeak

%30,8 %39,5 %39,6

Buruko osasun-
lagunt za

%29,9 %33,3 %52,8

Et xeko osasun-
lagunt za

%23,9 %25,6 %43,4

Lagunt zako baliabideak 
eta protesikoak

%22,2 %25,6 %35,8
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29. taulan ere batera agert zen dira norberari, 
familiei eta erakundeei gizarte-zerbit zuko baliabi-
deen gaineko elkarrizketetan nabaritutako kezken eta 
beharrizanen ehunekoak. Aisialdia eta astialdia sus-
tat zeko zerbit zuak nabarmendu dituzte hiru taldeek 
(hurrenez hurren, %52,9, %50,0 eta %58,6). Dena 
den, profesionalek bigarren lekuan jarri dute, ostatu-
zerbit zuen at zetik, kasuen %62,1ekin. 

30. taulan ere batera adierazi dira norbera-
ri, familiei eta erakundeei oztopoen gaineko elka-
rrizketetan nabaritutako kezken eta beharrizanen 
ehunekoak. Ehuneko oso desberdinekin (%43,1 eta 
%74,5), pert sonen eta profesionalen ustez kezka-
garrienak oztopo arkitektonikoak dira, eta familien 
irit zian kezkagarrienak garraiorako zailtasunak dira. 
Gizarte-oztopoek eta gizartearen onarpenak ere leku 
garrant zit sua dute hiru taldeen artean. 

Aldi berean, 31. taulan batera agert zen dira 
beste kezka bat zuen kasuen ehunekoak. Hiru tal-
deak ia erabat datoz (hurrenez hurren, %54,6, %65,8 
eta %66,1) urritasunaren eta, hain zuzen ere, AUren 
arloan inplikaturiko guztien kezka nagusienetariko 
batean: kezka nagusia, etorkizunean non eta norekin 
bizi. Kezka nagusi hori ez ezik, profesionalek adie-
razitako beste kezka eta beharrizan bat zuen artean, 
aipagarriak dira lagunt za integrala eta banakakoa 
(kasu guztien %59,7), norberaren trebakunt za eta 
birziklapena (%59,7), profesional gehiagoren beharra 
(%48,4), etab. 

Azken batean, kezken eta beharrizanen gaian, 
hiru taldeek nolabaiteko sintonia dute, batez ere 
pert sonen eta familien artean, eta profesionalek, be-
rriz, ikuspegi osagarria eskaini dute. 

Pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

28. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako lagunt zako osasun-baliabideei 

buruzko kezka-kasuen ehunekoak

Osasun-lagunt zako 
baliabideak Pert sonak Familiak Profesionalak

Fisioterapiako 
tratamendua

%21,4 %31,8 %50,9

Halako baliabideei 
buruzko informazio eza

%20,5 %31,8 %35,8

Ospitaleko osasun-
lagunt za

%19,7 %25,6 %47,2

Beste bat zuk %6,0 %4,7 %3,8
Galdutako kasuak 113 68 17
Baliozko kasuak 117 129 53
Erant zun guztiak 248 329 188
Kasuen ehunekoa %212,0 %205,0 %354,7

29. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako gizarte-zerbit zuen baliabideei 

buruzko kezka-kasuen ehunekoak.

Gizarte-zerbit zuen 
baliabideak Pert sonak Familiak Profesionalak

Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak

%52,9 %50,0 %58,6

Gizarte-instalazio 
gehiago eta hobeak

%31,8 %40,8 %51,7

Et xeko lagunt za %29,9 %43,7 %53,4

Ostatu-zerbit zuak %26,8 %41,4 %62,1
Gizarte-lagunt zaren 
kalitatea

%24,2 %34,5 %53,4

Administrazio 
kudeaketetarako 
lagunt za

%22,3 %25,3 %36,2

Baliabide hauei buruzko 
informazio eza

%19,7 %30,5 %41,4

Aholkularit za juridikoa %14,6 %25,9 %32,8

Beste bat zuk %4,5 %6,9 %10,3

Galdutako kasuak 72 24 12

Baliozko kasuak 157 174 58

Erant zun guztiak 356 520 232

Kasuen ehunekoa %226,8 %298,2 %400,0

30. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako oztopoei buruzko 

kezka-kasuen ehunekoak.

Oztopoak Pert sonak Familiak Profesionalak
Oztopo 
arkitektonikoak

%43,1 %42,3 %74,5

Garraiat zeko 
erraztasuna

%43,1 %47,7 %67,3

Gizarte-oztopoak %39,4 %40,3 %69,1
Gizartearen 
onarpena

%38,1 %37,6 %60,0

Boluntario kopuru 
t xikia

%26,9 %36,9 %45,5

Eraikin publikoetarako 
irisgarritasuna

%23,1 %22,1 %43,6

Lagunt za teknikoak %19,4 %22,8 %50,9
Familiaren onarpena %18,1 %14,8 %40,0

Beste bat zuk %3,8 %4,0 %5,5

Galdutako kasuak 69 49 15

Baliozko kasuak 160 149 55

Erant zun guztiak 408 400 251
Kasuen ehunekoa %255,0 %268,5 %456,4
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5.2. ProPosaturiko soLuzioak
Norberari, familiei eta erakundeei egindako 

elkarrizketetan proposaturiko soluzioen ehunekoak 
ere batera jaso dira 32. taulan; hain zuzen ere, guz-
tiz baliozkoak diren proposamenen mult zoa jaso da 
bertan.

Norberaren osasunaren gaian, esleituriko 
ehunekoak guztiz bat etorri ez arren, “norberaren 
eguneroko zaint zetarako lagunt za” eta “zaint zaile 
informalei emandako lagunt za” nagusit zen dira 
hiru laginen lehentasunen artean. Baliabide ekono-
mikoen gaiari dagokionez, pert sonek eta familiek 
gehien aukeraturiko soluzioa “pent sioen igoera” da. 
Osasun-lagunt zako baliabideen gaian, “profesional 
espezializatuagoak” behar izatea da hiru taldeek 
gehien baloratu dutena, baina profesionalek “Gi-
zarte Segurant zako fisioterapia-lagunt za” nagusi-
tu dute. Gizarte-zerbit zuen baliabideen gaian, hiru 
laginek lehentasuna eman diete “aisialdiko eta as-
tialdiko zerbit zuei”. Oztopoak egoteari dagokionez, 
hiru taldeen irit ziz lehentasunezko lekuetan (ordena 
desberdinarekin) “garraiat zeko erraztasunak” eta 
“oztopo arkitektonikoen ezabaketa” daude. Soluzio 

komunak izeneko gaiaren arloan, hiru laginek le hen-
tasunezkot zat harturiko soluzioa “etorkizuneko ber-
meak” da. 

5.3. erakunDeei eskaturiko 
LaGunt zak
Aldi berean, norberari, familiei eta erakundeei 

egindako elkarrizketetako erakundeen neurrien eta 
lagunt zen kasuen ehunekoak ere batera jasota dau-
de 33. taulan. Ordena-lehentasun desberdinarekin, 
hiru gaik dute lehentasuna hautaturiko kasuen ar-
tean; hain zuzen ere, “udalen lagunt za”, “elkarteen 
baliabideen hazkundea” eta “administrazioen arteko 
koordinazioa”. Kuantifikazioa alde batera ut zita, diru-
dienez, guztiek hautatu dituzte hurbileko erakundeen 
lagunt zak (udalak eta elkarteak), baina administrazio 
guztien arteko koordinazioa ahaztu barik. 

31. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako beste kezka bat zuei buruzko 

kezka-kasuen ehunekoak

Bestek ezka bat zuk Pert sonak Familiak Profesionalak
Etorkizunean non eta 
norekin bizi

%54,6 %65,8 %66,1

Familiaren etorkizuna %41,7 %37,3 %32,3
Harreman pert sonal 
gut xi

%35,0 %29,8 %53,2

Et xetik irten %28,8 %32,9 %40,3
Gizarte-arazoak %17,2 %10,6 %35,5
Elkarte-mugimenduaren 
arazoak

%14,7 %19,9 %24,2

Aurrerakunt za 
teknologikoak

%12,9 %12,4 %24,2

Babes juridikoa %11,0 %23,0 %35,5
Beste bat zuk %8,0 %6,8 %11,3
Galdutako kasuak 66 37 8
Baliozko kasuak 163 161 62
Erant zun guztiak 365 384 332
Kasuen ehunekoa %223,9 %238,5 %535,5

Oharra:  
Profesionalek “Arreta integrala eta banan-banakoa” (%59,7), 

“Norberaren heziketa eta birziklapena“ (%59,7), 
“Profesional gehiagoren beharrizana” (%48,4) 

eta “Erakundeen arteko koordinazioa” (%45,2) aipat zen dituzte.

Pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

32. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetan proposaturiko soluzio-kasuen ehunekoak

Proposaturiko soluzioak Pert sonak Familiak Profesionalak
Norberaren osasuna
Norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za %43,1 %44,0 %45,6

Zaint zaile informalei 
lagunt zea %27,2 %41,4 %32,4

Baliabide ekonomikoak

Pent sioen igoera %53,0 %66,5 %36,8
Familia-lagunt zaren 
hazkundea %37,1 %44,5 %33,8

Dirulagunt zen igoera %31,2 %42,9 %42,6
Babesturiko lanaren 
sustapena %25,7 %30,9 %23,5

Lanpostuen erreserba %22,3 %19,4 %25,0
Erretiroaren aurrerapena %21,8 %20,9 %27,9
Osasun-lagunt zako baliabideak
Profesionalik 
espezializatuenak %33,2 %34,0 %38,2

Osasun-instalazio 
gehiago eta hobeak

%28,2 %28,3 %33,8

Fisioterapia Gizarte 
Segurant zan

%26,2 %32,5 %41,2

Osasun-lagunt zaren 
kalitatea

%19,8 %29,3 %32,4

Lagunt zen hobekunt za 
eta protesiak

%19,3 %22,5 %20,6

Gizarte-zerbit zuen baliabideak
Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak

%47,0 %51,3 %44,1

Ostatu-zerbit zuen 
hobekunt za

%32,7 %43,5 %39,7
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5.4. etorkizunari buruzko 
Pent saMenDuak
Azkenik, etorkizunari buruzko pent samen-

duen kasuen ehunekoak, norberari, familiei eta 
erakundeei egindako elkarrizketetan adierazi direnak, 
batera jasota daude 34. taulan. Parentesi barruan, 
esan behar da profesionalen laukit xoetan bi ehune-
koak agertu direla, kasuan kasuko elkarrizketan egin-
dako bi galeren eraginez: 

Zer pent sat zen dute elkartuen arretaren etor-
kizunari buruz? eta

Zer pent sat zen dute urritasuna duten 45 urte-
tik gorako pert sonen arretaren etorkizunari buruz?

Ikuspegi orokor batetik begiratuta, koint zi-
dent zia nabaria dago hiru laginen artean. Izan ere, 
AUko pert sonen, familien eta profesionalen ustez, 
ezkortasuneko erant zunak (tristezia, bakardadea, 
aspert zea, t xarto, belt za, bizit zeko gogo gut xi) ez dira 
nagusiak. Etorkizunari buruzko beste pent samendu 
bat zuek (adibidez, “egunean bizit zea” eta “bizi-kali-
tatea izatea”) lehentasun handiagoa dute. 

Pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

32. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetan proposaturiko soluzio-kasuen ehunekoak

Proposaturiko soluzioak Pert sonak Familiak Profesionalak

Gizarte-zerbit zuen baliabideak

Et xeko lagunt zaren 
hobekunt za

%31,7 %33,0 %38,2

Eguneko zentroak %30,2 %40,3 %39,7
Boluntarioen 
sustapena

%29,2 %37,2 %27,9

Gizarte-instalazio 
gehiago eta hobeak

%26,2 %37,7 %38,2

Gizarte-lagunt zaren 
kalitatea

%22,3 %29,3 %26,5

Elkarteen partaidet za 
handiagoa

%14,9 %21,5 %19,1

Oztopoak

Garraiat zeko 
erraztasunak

%34,2 %36,6 %39,7

Oztopo arkitektonikoak 
ezabat zea

%30,2 %30,9 %64,7

Gizartearen onarpena %27,7 %30,9 %30,9
Egokituriko 
et xebizit zen sustapena

%25,7 %34,6 %55,9

Jarrerak aldat zeko 
programak

%22,8 %22,0 %42,6

Lagunt za tekniko 
gehiago eta hobeak

%17,3 %21,5 %27,9

Familiaren onarpena %17,3 %12,6 %22,1

Irudi-kanpainak %13,4 %19,4 %27,9

Soluzio komunak

Etorkizuneko bermeak %27,2 %36,6 %42,6

Lagunt za psikologikoa %26,2 %26,2 %42,6
Lege- eta 
administrazio-lagunt za

%19,3 %27,2 %30,9

Informazio gehiago 
eta hobea

%18,8 %28,8 %27,9

Baliabideei buruzko 
informazio gehiago

%17,3 %35,6 %26,5

Beste bat zuk %6,9 %8,4 %10,3

Galdutako kasuak 27 7 2

Baliozko kasuak 202 191 68

Erant zun guztiak 1.872 2.143 968

Erant zun guztiak %926,7 %1.122,0 %1.423,5

Oharra: Profesionalek hauxe proposat zen dute: “Banan-banako 
arreta” (%52,9), “Esku hart zeko programa egokiak” (%44,1), 

“Erakundeen arteko koordinazioa” (%44,1), “Eguneko zentroak” 
(%39,7), “Lanbide-jarduera eta baliabide komunitario gehiago” 

(%38,2), “Osasun-lagunt zaren hazkundea” (%23,5). 

33. taula. Norberari, familiari eta erakundeei 
egindako elkarrizketetan erakundeei eskaturiko  

lagunt za-kasuen ehunekoak

Eskaturiko lagunt zak Pert sonak Familiak Profesionalak

Udalen lagunt za %48,1 %57,2 %32,3
Elkarteen baliabideak 
ugarit zea

%40,9 %62,0 %61,5

Kultura-jarduerak %39,0 %36,1 %21,5

Inguruko lagunt zak %35,7 %34,3 %41,5
Administrazio 
desberdinen arteko 
koordinazioa

%35,1 %41,6 %61,5

Komunitatearen 
lagunt za

%33,1 %39,8 %26,2

Heziketa-jarduerak %31,2 %37,3 %61,5

Aukera-berdintasuna %29,9 %38,6 %38,5
Erakundeen beste 
lagunt za bat zuk

%5,2 %6,6 %6,2

Galdutako kasuak 75 32 5

Baliozko kasuak 154 166 65

Erant zun guztiak 459 587 341

Kasuen ehunekoa %298,1 %356,3 %524,6
Oharra: Profesionalek hauxe eskat zen dute: 

“Administrazioaren inplikazio handiagoa” (%53,8), 
“Beharrezko zentroen eta baliabideen sorrera” (%50,8), 

“Profesionalen irit zia aint zat hart zea” (%40,0), 
“Gizarte-zerbit zuak berrantolat zea” (%29,2). 
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�.�. HAUTAPEN EHUNEKORIK 
ALTUENAK DITUzTEN ERANT zUNAK
��. taulako koadroan, norberari, familiei eta 

erakundeei egindako elkarrizketetan hautapen-ehu-
nekorik handienak izan dituzten erant zunak daude 
laburbilduta  Lehenengo hautapen-irizpidea: %50etik 
gorako ehunekoak  Taula horretako lehenengo pi-
laketetan, aipagarriak dira hiru laginetako kasuen 
%50ek baino gehiagok aukeraturiko erant zunak  
Koint zident zia handi hori hiru gaitan gertatu da eta 
gaiok, aldi berean, hiru beharrizan, eskari edota so-
luzio adierazten dituzte: “osasun-egoera orokorra”, 
“etorkizunean non eta norekin bizi” eta “aisialdia 
eta astialdia sustat zeko zerbit zuak”  

Ondoren, bigarren pilaketan, lau gai ageri 
dira, “norberaren muga funt zionalak”, “mendekota-
suna”, “pent sioen igoera” eta “elkarteei emandako 
baliabideen hazkundea”, eta horiek %50etik gorako 
ehunekoak hart zen dituzte laginetariko bitan  Ondo-
ren, hirugarren pilaketan, lagin bakarrean %50etik 
gorako hautapen-ehunekoak izan dituzten bi gai 
daude  Azkenik, bi gai zenbait erant zunetan agertu 
dira, izen desberdinekin; baina, pilatuz gero, taularen 
oineko oharrean egin denez, lekurik garrant zit suenak 
hartuko lituzkete: “pent sioa” (“pent sioarekiko kezka” 
eta “pent sioen igoera”) eta “dirulagunt zak” (“dirula-
gunt zak” edo “dirulagunt zen igoera”)  

�.�. ELKARRIzKETATUEK 
NABARmENDUTAKO BEHARRIzANAK 
ETA ESKARIAK
Norberaren eta familiaren elkarrizketaren ba-

terako alean ageri denez, hasierako datuen orrialdean, 
“NORBERAREN FIT xA (LABURPENA)” izenburuarekin, 
galdera hauxe dago, letra belt z eta guzti: 

“Nabaritutako beharrizanak (Adierazi garran-
t zit suenak):”

Erakunde-elkarrizketaren alean ere ant zeko 
galdera egiten da: 

“Nabaritutako beharrizan nagusiak:”
Galdera horien bidez, aukera eman nahi da 

elkarrizketa erant zuten duen pert sonak, familiakoak 
edo profesionalak bere ustez garrant zit suenak, aipa-
garrienak eta aint zat hartu beharrekoak diren beha-
rrizanak nabarment zeko edo laburbilt zeko  

36. taulan AUko pert sonen eta familien 
onarpenik handiena izan duten erant zunak ageri 
dira  Ikusten denez, interesatuek, pert sonek edo fa-
miliakoek honako hauei eman diete lehentasuna: 
“norberaren osasuna”, “aisialdiko jarduerak”, “etor-
kizunean non eta norekin bizi”, “oztopoak ezabatu”, 
“norberaren lagunt za”, “lagunt za ekonomikoak” eta 
“zentro espezializatuen sorrera”  Aldi berean, ��. tau-

pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

34. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako etorkizunari buruzko 

pent samendu-kasuen ehunekoak

Etorkizunari 
buruzko 
pent samenduak

pert sonak familiak profesionalak

Saihespen-galderak

Egunean bizit zea %28,7 %13,7 %7,4 / %5,9

Bizit zen jarrait zea %26,9 %18,3 %5,9 / %4,4
Ezer ere ez, ez 
du etorkizunean 
pent sat zen

%23,8 %2,5 %2,9 / %1,5

Kezka
Kezkatuta, 
segurtasunik 
gabeko etorkizuna

%20,2 %39,1 %33,8 / %33,8

Seme-alabekiko 
kezka %3,6 %13,2 %11,8 / %7,4

Ezkortasuna

Tristezia %8,5 %10,2 %1,5 / %1,5

Bakardadea %7,6 %9,1 %2,9 / %1,5

Aspert zea %4,9 %5,1 %2,9 / -

T xarto, belt z %4,0 %8,1 %1,5 / %1,5

Bizit zeko gogo gut xi %1,8 %0,5 - / %1,5

Baikortasuna

Ondo, arazo barik %21,1 %19,8 %5,9 / %2,9

Konponduta %11,2 %11,2 - / -

Beste erant zun bat zuk:

Bizi-kalitatea %25,1 %35,0 %54,4 - %47,1
Norberaren 
autonomia %13,9 %8,6 - / -

Bizit za 
independentea %9,9 %4,6 %20,6 / %14,7

Elkarte-
mugimenduaren 
araberakoa

%7,6 %12,2 %8,8 / %13,2

Etorkizunari buruzko 
beste pent samendu 
bat zuk

%7,2 %14,7 %4,4 / %7,4

Galdutako kasuak 6 1 2 / 2
Baliozko kasuak 223 197 68 /68 
Erant zun guztiak 504 445 244 / 266

Erant zun guztiak %226,0 %225,9
%385,8 / 
%391,2

Oharra: Profesionalek hauxe aipatu dute: 
“Banan-banako arreta” (%33,8/%45,6), “Lagunt za berezien 

beharrizana” (%32,4/%44,1), “zerbit zuaren espezializazio eta 
pert sonalizazio handiagoa” (%30,9/%38,2), 

“zerbit zu bereziak” (%26,5/%38,2), 
“Profesionalen prestakunt za hobea” (%25,0/%26,5), 

“Administrazioaren inplikazio handiagoa” (%25,0/%30,9) 
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lan erakunde-elkarrizketetan iradokitako erant zunak 
ageri dira  Hemen ere, profesionalek iradokizun be-
rriak egin dituzte  Ikusten denez, “urritasuna duten 
3. adinekoetarako baliabideak” eta “egoit zen eta 
eguneko zentroen sorrera” lautan hautatu dira, eta 
“norberaren osasuna”, “oztopoak egotea” eta “pro-
fesional espezializatuagoak”, berriz, bitan  Azkenik, 
behin bakarrik hautaturiko gainerako aukeren ba-
rruan, aipagarriak dira, originaltasuna aint zat hartu-
ta, “erakundeen arteko koordinazioa”, “beharrizane-
tara bideraturiko zerbit zuak”, “erabilt zaileek euren 
bizi-baldint zekin eta egoerarekin duten poztasunaren 
ebaluazioa” eta “kalitatezko osasun-lagunt za”  

Ikerketan parte hartu duten AUko adineko 
pert sonek, euren familiek eta profesionalek eta elkar-
teetako nahiz erakundeetako langileek nabaritutako 
beharrizanak azaldu ondoren, hurrengo atalean gure 
ikerketaren laburpena egingo dugu  

pertsonak, familiak eta profesionalak: kointzidentziak eta dibergentziakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

35. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetan gehien aukeratu diren erant zunak.

Erant zunak pert sonak familiak profesionalak
%> 50 elkarrizketa batean
Et xeko lagunt za %29,9 %43,7 %53,4
Gizarte-lagunt zaren 
kalitatea %24,2 %34,5 %53,4

Harreman gut xi %35,0 %29,8 %53,2
Buruko osasuneko 
lagunt za %29,9 %33,3 %52,8

Gizarte-instalazio 
gehiago eta hobeak %31,8 %40,8 %51,7

Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak %47,0 %51,3 %44,1

Fisioterapia- 
tratamendua %21,4 %31,8 %50,9

Lagunt za teknikoak %19,4 %22,8 %50,9
Dirulagunt za gehiago %31,2 %42,9 %42,6

Oharra: pent sioaren gaia gehien eskat zen denetarikoa da: 
“pent sioarekiko kezka” (%46,5, %57,7 eta %34,5) 

eta “pent sioen igoera” (%53,0, %66,5 eta %36,8) aipat zen dira  
Ehuneko horiek guztiak batuta, pent sioak lehenengo lekua hart zen 

du  Dirulagunt zen kasuan ere ant zeko zerbait gertat zen da  Izan 
ere, “dirulagunt zak” (%25,0, %35,3 eta %70,7) eta “dirulagunt zen 

hazkundea” (%31,2, %42,9 eta %42,6) aipat zen dira 

35. taula. Norberari, familiari eta erakundeei egindako 
elkarrizketetan gehien aukeratu diren erant zunak.

Erant zunak pert sonak familiak profesionalak
%> 50 hiru elkarrizketetan
Osasun egoera orokorra %55,7 %69,8 %75,5
Etorkizunean non eta 
norekin biziko diren %54,6 %65,8 %66,1

Aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak %52,9 %50,0 %58,6

%> 50 elkarrizketetariko bitan
Norberaren muga 
funt zionalak %34,5 %50,5 %71,4

Mendekotasuna %38,7 %59,3 %67,3
Pent sioen igoera %53,0 %66,5 %36,8
Elkarteen baliabideak 
ugarit zea %40,9 %62,0 %61,5

%> 50 elkarrizketa batean
Oztopo arkitektonikoak %43,1 %42,3 %74,5
Dirulagunt zak %25,0 %35,3 %70,7
Norberaren eguneroko 
zaint zak %37,6 %49,5 %69,4

Gizarte-oztopoak %39,4 %40,3 %69,1
Garraiat zeko erraztasuna %43,1 %47,7 %67,3
Oztopo arkitektonikoen 
ezabaketa %30,2 %30,9 %64,7

Ostatu-zerbit zuak %26,8 %41,4 %62,1
Administrazioen 
arteko koordinazioa %35,1 %41,6 %61,5

Trebakunt za-jarduerak %31,2 %37,3 %61,5
Gizartearen onarpena %38,1 %37,6 %60,0
Pent sioa %46,5 %57,7 %34,5
Udalen lagunt za %48,1 %57,2 %32,3
Egokituriko 
et xebizit zen sustapena %25,7 %34,6 %55,9

Nire egoeraren 
onarpena %10,3 %9,9 %55,1

Bizi-kalitatea %25,1 %35,0 %54,4

36. taula. Pert sonek eta familiek nabarmendutako 
eta laburbildutako kezkei nahiz beharrizanei 

buruzko erant zunen maiztasuna. 

Beharrizan nagusiak K
Norberaren osasuna 11
Astialdiko jarduerak 8
Etorkizunean non eta norekin bizi 7
Oztopoak ezabat zea 7
Norberaren lagunt za 7
Lagunt za ekonomikoak 6
zentro espezializatuen sorrera 6
Harreman pert sonal hobeak 5
Integrazioa 5
Familiaren etorkizuna 3
zentroetako arreta hobea 3
Independent zia beharrizana 3
Osasun-lagunt zaren kalitatea 2
Familia-lagunt za 2
Profesional gehiago 2
Familiaren et xetik irtetea 1
Bere ondasunak administrat zea 1
Garraiat zeko erraztasuna 1
Egoit zetako egonaldiak 1
Lagunt za teknikoak 1
Norberaren kezkak 1
Irakaskunt zaren lorpena 1
Lanpostua 1
Erant zun guztiak 85
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Emaitzen laburpena eta ondorioakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak



��

Zahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

Lehenengo eta behin, lorturiko emait za nagu-
siak laburbildu eta, gero, ondorioak atera eta irado-
kizunak egingo ditugu, ikerketaren barruko biztanle-
riaren kasuan (zahart zen ari diren AUko bizkaitarrak) 
hautemandako eta detektaturiko beharrizanetarako 
lagunt za- nahiz arreta-neurri egokiak abiat zeko aha-
lezko jarduketa-ildoak finkatu ahal izateko  Aurrenik, 
ikerketako emait zarik garrant zit suenak laburbilduko 
ditugu  

38. taulan, gairik garrant zit suenak daude 
laburbilduta, aint zat hartuta behin eta berriro ai-
patu direla, euren inguruko eskari asko egin direla, 
soluziot zat proposatu direla eta, azken batean, iker-
ketan parte hartu duten AUko pert sonen, familien eta 
profesionalen irit zian garrant zi handia dutela  

�.1. EmAIT zEN LABURPENA
Ikerketa-t xosten honen egiturari dagokio-

nez, lehenengo atalean aurkezpena egin ondoren, 
bigarrenean AUko pert sonak zahart zearen inguruko 
kont zeptuak euskarrit zen dituzten oinarri teorikoak 
ikuskat zen dira  Joan den mendeko aldaketa demo-
grafiko handien eraginez, AUko adineko pert sona 
kopuruak hazkunde it zela izan du eta, horrenbestez, 
esku-hart ze programak abiatu behar dira pert sona 
horien BK sustat zeko, bai mendekotasun-egoeren 
prebent zioa eginda, bai beharrizanak beteta eta nor-
beraren autonomia sustatuta  Baina alderdi horiek, 
sarritan, ahaztu eta baztertu egin dira  Horrenbes-
tez, ez dago euskarri enpiriko egokirik beharrizan 
horiek zorrot z eta zehat z ezagut zeko, zahart zen ari 
diren AUko pert sonen BKren funt sezko adierazleak 
izan arren  Egoera hori oztopo handia da zerbit zu-
sare egokia garat zeko, eta sare hori baliabide ekono-

mikoen, materialen eta giza baliabideen planifikazio 
egokian oinarritu behar da, talde horren oraingo eta 
etorkizuneko beharrizanei erant zuna eman eta arre-
ta eskaini ahal izateko  

AUko pert sonak zahart zeko prozesua euska-
rrit zen duten oinarri teorikoak azaldu ondoren, hiru-
garrenez, landa-ikerketaren metodologia orokorrari 
loturiko prozedura mailako alderdiak zehaztuko dira; 
hau da, ebaluaziorako erabilitako tresnak eta lagina 
hautat zeko nahiz datuak bilt zeko prozedura  

Emaitzen laburpena eta ondorioakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

�. EmAIT zEN LABURPENA ETA 
ONDORIOAK

37. taula. Profesionalek nabarmendutako eta 
laburbildutako kezkei nahiz beharrizanei 

buruzko erant zunen maiztasuna

Beharrizan nagusiak K
Urritasuna duten 3  adineko pert sonent zako baliabid 4
Egoit zen eta eguneko zentroen sorrera 4
Norberaren osasuna 2
Oztopoak 2
Profesional espezializatuagoak 2
Etorkizunean non eta norekin bizi 1
Aisialdiko eta astialdiko programak 1
Familiaren etorkizuna 1
Erakundeen arteko koordinazioa 1
Harreman pert sonalak 1
Beharrizanetara bideraturiko zerbit zuak 1
Gizarte-zerbit zuen lagunt zak eta baliabideak 1
Baliabide ekonomikoak 1
Et xeko lagunt za 1
Babes juridikoa 1
Egokituriko garraiobideak 1
Erabilt zaileek euren bizi-baldint zekin eta egoera 
pert sonalarekin duten poztasun maila

1

Osasun fisikorako eta burukorako lagunt za 1
Kalitateko osasun-lagunt za 1
Lanbide-etorkizuna 1
Erretiroak 1
Erant zun guztiak 30



��

Proiektu honen helburu nagusia B i z k a i an bizi 
eta zahart zen ari diren AUko pert sonek nabaritutako 
beharrizanak ikert zea da  Helburuak honako alderdi 
hauetan laburbilt zeko modukoak dira: 

•		Nabaritutako beharrizanak detektat zea, ba-
tik bat honako alderdi hauen ingurukoak: 
norberaren osasunaren gaineko kezka nahiz 
beharrizan orokorrak, baliabide ekonomikoak, 
osasun-lagunt zako baliabideak, gizarte-zer-
bit zuko baliabideak, oztopo arkitektonikoak 
zein gizarte-oztopoak, beharrezkot zat pro-
posat zen diren soluzioak, erakundeek hartu 
beharreko neurriak eta eman behar dituzten 
lagunt zak, eta etorkizunari buruzko pent sa-
menduak eta ikuspegia  

•		Nabaritutako beharrizan nagusien eta BKren 
azterketa diferent ziala, betet ze motaren 
arabera  

•		zahart zen ari diren pert sonen familiek na-
baritutako beharrizan nagusiak aztert zea  

•		AUko adineko pert sonen talde honi lagunt za 
ematen dioten profesionalek eta zuzendariek 
nabaritutako beharrizan nagusiak aztert zea  

•		Era desberdineko aldagaien arteko balizko 
lotura (aldagai soziodemografikoak, geogra-
fikoak eta ingurumenekoak) eta benetako 
beharrizanak edo nabaritutakoak arakat zea  

•		Ikerketan azterturiko biztanleriaren beha-
rrizanei erant zuna emateko aukera ematen 
duten lagunt za- nahiz arreta-neurri egokiak 
abiat zeko jarduketa-ildoak proposat zea  

•		Azterturiko arlo guztietan “beharrizanen 
mapa” mugat zea eta, horrela, informazio 
nahikoa ematea, AUko adineko pert sonei 
lagunt zeko zerbit zuek ikerketan hauteman-
dako arazoen prebent ziorako estrategiak 
sortu ahal izateko  

Era berean, hirugarren atal honetan zahart zen 
ari diren urritasuneko pert sonen BK eta nabaritu-
tako beharrizanak aztert zeko erabilitako ebaluazio-
tresnak azaldu dira  Hain zuzen ere, bizi-kalitatea 
ebaluat zeko eskala eta modalitate desberdineko es-
kala erdi egituratuak (urritasuna duten pert sonent zat, 
familient zat eta profesionalent zat) eraiki dira ad hoc  
Gainera, honako hau ere egin da: 

•		Norberari egindako elkarrizketa erdi egitura-
tua; 94 galdera ireki eta it xi konbinatu eta 
informazioa bilt zen du, urritasunari loturiko 
azalpen-aldagaiei eta aldagai soziodemo-
grafikoei nahiz ingurumenekoei buruz  

•		Familiei egindako elkarrizketa, norberari 
egindako elkarrizketaren amaieran jaso-
takoa; 6 galdera ditu, familiek nabaritutako 
beharrizanei eta eskariei buruz dituzten 
irit ziak jakiteko  

•		Erakundeei egindako elkarrizketa erdi egitura-
tua; 17 galdera ireki eta it xi konbinatu eta da-
tuak bilt zen ditu elkarteari edo zentroari, la-
gundutako biztanleriari, emandako zerbit zuei 
zein beharrizanei, soluzioei eta erakundeek 
hartutako neurriei zein emandako lagunt zei 
buruz, zahart zen ari diren AUko pert sonei 
lagunt za ematen dieten profesionalek eta 
langileek planteaturikoan oinarrituz  

38. taula.  Gai nagusien laburpena.

Gai nagusiak

Norberaren 
osasunaren 

egoera

Osasun-egoera orokorra

Norberaren muga pert sonalak

Mendekotasuna

Norberaren eguneroko zaint zak

Et xeko lagunt za

Etorkizuna
Etorkizunean non eta norekin bizi

Bizi-kalitatea

Etorkizuneko bermeak

pent sioak / 
dirulagunt zak

Pent sioa

Pent sioen igoera

Dirulagunt zak

Dirulagunt za gehiago

Elkarteen baliabideak ugarit zea

Aisialdia eta 
astialdia

Aisialdia eta astialdia sustat zeko 
zerbit zuak
Gizarte-instalazio gehiago eta hobeak

Gizarte-lagunt zaren kalitatea

Oztopoak

Oztopo arkitektonikoak

Oztopo arkitektonikoak ezabat zea

Garraiat zeko erraztasuna

Gizarte-oztopoak

Gizartearen onarpena

Egokituriko et xebizit zen sustapena

Ostatu-zerbit zuak

Beste bat zuk

Administrazioen arteko koordinazioa

Udalen lagunt za

Berme eta babes juridikoak

Informazio gehiago eta hobea
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Laugarren atalean, lagineko pert sonek, fa-
miliek eta elkarteek nahiz erakundeek nabaritu-
tako be harrizan nagusien prebalent zia aztert zearen 
emait zak daude jasota  

Lagina aukerat zeari dagokionez, helburu na-
gusia hori nahiko heterogeneoa izatea eta 45 ur-
tetik gorako AUko biztanleria ordezkat zea izan da  
Hautapenerako, batez ere, B i z k a i an (lanaren eremu 
geografikoa) AUko pert sonekin harremanetan dauden 
eta horiei lagunt za ematen dioten elkarte eta erakun-
de publikoetara eta pribatuetara jo dugu gehienbat  
Lagina, azkenean, adimen-urritasunen bat duten 45 
urtetik gorako 229 pert sonak, 198 familiak eta 70 
profesionalek osatu dute  

Norberari egindako elkarrizketari dagokio-
nez, eta aint zat hartuta ikerketan parte hartu duten 
pert sonen ezaugarriak adierazten dituzten ezaugarri 
soziodemografikoak, daturik garrant zit suenak ondo-
ren adierazitakoaren arabera laburbildu ahal dira: 

•		51,3 urteko batez besteko adina, 6,28ko 
desbiderapen estandarrarekin; nahiko homo-
geneoa generoaren aldetik, hain zuzen ere, 
gizonek 51,5 urte eta emakumeek 51,1 urte  

•		Gizonak gehit xoago dira; hau da, 129 gizon 
eta 100 emakume 

•		Egoera zibilari dagokionez, ezkongabeak 
nagusit zen dira (225)  

•		Elkarrizketa betet zeko lekurik ohikoena nor-
beraren et xebizit za izan da (kasu guztien 
%35,8), eta gero zentroak eta elkarteak  

•		Erant zun duten kasuen ia bi heren AUko 
adineko pert sonatik hurbileko pert sonak 
(%65,1), familiak (%40,6) eta zentroetako 
(%11,4) zein elkarteetako (%8,3) langileak 
izan dira; azkenik, 80 autot xosten eta 149 
heterot xosten egin dira 

•		Gehienak Euskadikoak izan (%79,4) eta guz-
tiak B i z k a i an bizi dira 

•		Gehienak (%73,4) 10 000 biztanletik gorako 
hiriguneetan bizi dira 

•		Bizikidet za motarik ohikoena familia da 
(%60,2), batez ere gurasoekin (%31,0) edo 
neba-arrebekin (%20,1)  AUko pert sonen 
%28,4 egoit zetan daude  

•		Kasurik gehienetan, kultura maila oso baxua 
da; izan ere, analfabetoen (%50,7) eta irakur-
le berrien (%27,5) ehuneko handia dago  

•		Lanbide mailari dagokionez, gehienek lanbi-
de-trebakunt za baxuko lanak egin dituzte 
(%50,7), edo inoiz ere lanik egin ez duten 
AUko adineko pert sonak dira (%44,5)  

•		Lan-egoerarik ohikoena pent siodunena da 
(ia %45,0), baina lanean dabilen pert sona 
kopuru garrant zit sua ere badago (%33,6)  

•		Familia-egoerari dagokionez, kasu guztien 
%43,7an gurasoak hilda daude, eta kasuen 
%87,8an neba-arreba bat edo gehiago di-
tuzte  

AUko 229 pert sonen ezaugarri klinikoei dago-
kienez, honako hauek dira garrant zit suenak: 

•		Adimen-at zerapen desberdineko pert sonak 
dira; gehienek (172 pert sona) adimen-urri-
tasuna dute (AU) eta horren barruan, era be-
rean, Down sindromearen present zia handia 
dago (32), baita urritasun fisikoaren mota 
bat zuk ere (UF), hain zuzen ere, at zerapene-
ko garuneko paralisia edo adimen-urritasuna 
(UF GP), 56 pert sonarekin, eta garuneko bes-
te gaixotasun mota bat eta adimen-urrita-
suna duen beste kasu bat (UF GHI, Garuneko 
Hodietako Istripua)  

•		Urritasunaren zergatiei dagokienez, gehien 
aipatu direnak sort zetiko jaiot za-inguruko 
faktoreak dira (kasu guztien %76,4), eta 
Down sindromeko pert sonen talde osoa, 
Down ez den AUko pert sona kopuruaren 
erdia (%65,7) eta garuneko paralisia duten 
pert sonen %60,7 kategoria horretan daude  

•		Urritasuna hart zeko batez besteko adinak 
0,32 urteko balioa eta 1,18 urteko desbide-
rapen estandarra ditu  

•		Urritasuna bilakat zeko aldia 51,07 urtekoa da, 
6,42 urteko desbiderapen estandarrarekin  

•		Onarturiko batez besteko elbarritasun mai-
la %72,85ekoa da, 15,49ko desbiderapen 
estandarrarekin, eta horrek larritasun maila 
nahiko altua adierazten du  

Laugarren atal honetan, halaber, egindako 
azterketetan lorturiko emait zak azalt zen dira, AUko 
adineko pert sona taldearen ezaugarriak zehazteko, 
nabaritutako beharrizan kopuruaren eta motaren 
arabera; hain zuzen ere, beharrizanen nahiz kezken, 
proposaturiko soluzioen, erakundeek hartu beharre-
ko neurrien eta eman behar dituzten lagunt zen eta 
etorkizunari buruzko pent samenduen eta adierazi-
tako arazoen arabera  
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Nabaritutako beharrizanen azterketan ikusten 
denez, pert sonarik gehienen kezkak eta beharrizanak, 
batez ere, norberaren osasunari, oztopoei eta balia-
bide sozialik, ekonomikorik eta osasun mailakorik ez 
egoteari lotutakoak dira  Hain zuzen ere: 

•		Norberaren osasunaren gaian, norberaren 
osasun egoerari, gainont zekoekiko mende-
kotasunari, norberaren eguneroko zaint zei 
eta norberaren muga funt zionalei lotutakoak 
nagusit zen dira  

•		Oztopoei dagokienez, oztopo arkitektonikoek 
(eraikinetan eta leku publikoetan sart zeko 
arazoak) eta gizarte-oztopoek (ukapen-, ez-
jakintasun- eta bazterkeria-egoerak) sort zen 
dituzte kezkarik handienak  

•		Era berean, honako kezka hauek ere agertu 
dira: etorkizunean non eta norekin bizi, fami-
liaren etorkizuna, harreman pert sonal gut xi 
edukit zea eta familiaren et xetik irtetea  

•		Gizarte-baliabideen aldetik, kezkarik handie-
na sort zen dutenak aisialdia nahiz astialdia 
sustat zeko zerbit zuak, gizarte-instalazio 
ge hiago eta hobeak edukit zea, et xeko la-
gunt za-zerbit zua eta ostatu-zerbit zuak dira  

•		Baliabide ekonomikoei dagokienez, arazo 
nagusiak pent sioen zenbatekoa, indepen-
dent zia ekonomikoa, familiaren egoera eko-
nomikoa eta dirulagunt zak dira  

•		Osasun-zerbit zuei lotuta, kezka nagusiak 
osasun-lagunt zaren kalitatea, osasun-insta-
lazio gehiago eta hobeak eduki behar izatea, 
buruko osasun-lagunt za eta et xeko osasun-
lagunt za dira  

AUko adineko pert sonek soluzio asko eta oso 
anit zak adierazi dituzte, koherent zia handiz, lehen 
adierazitako kezkei eta beharrizanei aurre egiteko eta 
erant zuna emateko; soluziorik gehienak norberaren 
osasunari, baliabide ekonomikoei, osasun-lagunt zako 
baliabideei, gizarte-zerbit zuko baliabideei eta ozto-
poei lotutakoak dira  Esate baterako: 

•		Pent sioen igoera; zalant zarik gabe, pert sona 
kopuru handienak proposaturiko soluzioa  

•		Ant zeko hautapen-proport zioarekin, aisial-
dia nahiz astialdia sustat zeko zerbit zuak, 
eguneroko zaint za pert sonaletarako la-
gunt za eta familia-lagunt zaren hazkundea 
daude, AUko adineko pert sonek nabaritutako 
eta proposaturiko beste soluzio ugariren eta 
anit zen artean  

•		Gaika bilduta, erant zunik gehien bildu di-
tuztenak gizarte-zerbit zuko baliabideei lo-
tutakoak dira; gero, baliabide ekonomikoak, 
oztopo arkitektonikoak, osasun-lagunt zako 
baliabideak, soluzio komunak eta osasune-
koak, ordena horrexetan  

•		Gizarte-zerbit zuko baliabideei lotutako so-
luzioen artean, aipagarrienak aisialdia eta 
astialdia sustat zeko zerbit zuak, ostatu-
zerbit zuen nahiz et xeko lagunt zaren hobe-
kunt za eta eguneko zentroen sorrera dira  

•		Soluzio ekonomikoak ere proposatu dituzte, 
adibidez, pent sioen igoera eta familia-la-
gunt zaren nahiz dirulagunt zen hazkundea  

•		Oztopoei dagokienez, garraiat zeko errazta-
sunak, oztopo arkitektonikoen ezabaketa eta 
gizartearen onarpena dira interesgarrienak  

•		Hobekunt zak planteat zen dituzte osasun-
lagunt zako baliabideen kalitatean eta kan-
titatean; esaterako, profesional espezializa-
tuagoak edukit zea eta Gizarte Segurant zan 
fisioterapia zerbit zu egokiak eta nahikoak 
edukit zea  

•		Etorkizunerako bermeak, lagunt za psikolo-
gikoa eta lege- nahiz administrazio-lagunt za 
ere eskat zen dituzte, ohiko beste soluzio 
bat zuen artean  

•		Norberaren eguneroko zaint zetarako la-
gunt zak eta zaint zaile informaletarako la-
gunt za ere eduki nahi dituzte  

Gainera, AUko adineko pert sonek erakunde 
mailako neurrien gabezia nabaritu dute; esate bate-
rako, udalen lagunt za, elkarteen baliabideen hazkun-
dea, kultura-jarduerak eta inguruko lagunt zak  

Etorkizunari buruzko pent samenduei dago-
kienez, emandako erant zunen arabera, egunean 
bizit zeari, bizit zen jarrait zeari eta bizi-kalitatea-
ri lotutakoak nagusit zen dira  Halaber, bat zuek ez 
dute etorkizunean pent satu nahi eta ezkortasuneko 
erant zunen kopurua ez da oso handia  

AUko adineko pert sonek sarrien aipaturiko 
arazoen artean, aipagarriak dira osasun fisikoari lotu-
takoak (pert sonen herena baino gehiagok adierazita), 
erabakiak hart zeko zailtasuna, segurtasunik eza eta 
ant sietatea, urduritasuna nahiz estresa  

Norberari egindako elkarrizketan, beharrizanen 
eta elkarrizketa bete duten pert sonen arteko lotura ere 
aztertu dugu; hau da, pert sonek betet ze motaren eta 
t xosten motaren arabera emandako erant zunen ar-

Emaitzen laburpena eta ondorioakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak



��

Emaitzen laburpena eta ondorioakZahart zen ari diren adimen urriko Bizkaitarren beharrizanak

teko desberdintasunak, informazioa AUko pert sonek 
edo gainerakoek, familiek eta elkarteetako langileek 
nahiz lagunt zako profesionalek ematearen arabera  

T xosten motaren arabera (autot xostena, hete-
rot xostena), etorkizunari buruzko pent samenduetan 
soilik ikusten dira desberdintasun adierazgarriak  zu-
zeneko erant zuna eman zuten pert sonek (“autot xos-
tena”) batez besteko lerrun altuagoak dituzte, “hete-
rot xostena” egin dutenek baino, eta horrek esan nahi 
du euren buruari buruzko informazioa eman duten 
AUko pert sonek etorkizunari buruzko kezka gehiago 
adierazi dituztela  

Halaber, jakin behar da ea desberdintasun ho-
riek betet ze motaren arabera mantendu egiten diren 
ala ez; aldagai hori “Autoaplikatua” (A), “Familiakoa” 
(F) eta “Pert sonala-Profesionala” (P) kategorietan 
xe hatuta dago  Kruskal-Wallis-en probak bi alda-
gairen arteko desberdintasun adierazgarriak aurki-
tu ditu; hain zuzen ere, osasun-baliabideei loturiko 
kezken eta oztopoak egoteari loturiko kezken arte-
koak  Bi kasu horietan, profesionalek AUko pert sonek 
eta familiakoek baino kezka gehiago adierazi dituz-
te  Emait zek agerian jarri dutenez, “elkarrizketa bete 
duen pert sona” iragarpen-aldagaiak ia ez du desber-
dintasunik sort zen nabaritutako kezketan eta be ha-
rrizanetan  Beharrizan horiek, norberari egindako 
elkarrizketan jasotakoaren arabera, aldaketa bat zuk 
dituzte, erant zulearen eraginezkoak, baina uste izan-
dakoak baino desberdintasun gut xiago agertu dira, 
AUko adineko pert sonak elkarrizketako erant zunetan 
ordezteko maitasuna kontuan hartuta  

Desberdintasunaren balizko eragilet zat iker-
tu den beste aldagaietariko bat “generoa” izan da  
Kontrastaturiko aldagai guztien artean, hirutan soilik 
agertu dira desberdintasun estatistiko garrant zit suak; 
hain zuzen ere, gizarte-zerbit zuko baliabideen, adie-
razitako arazoen eta beste ohar bat zuen kopuru osoan  
Emakumeen batez besteko lerrunak gizonenak baino 
altuagoak dira aldagai hauetan  Hortaz, “generoa” al-
dagaiak desberdintasun gut xi sortu ditu nabaritutako 
kezketan eta beharrizanetan  

“Adina” iragarpen-aldagaia ere garrant zi 
handikoa izan daiteke, kezken mailakat zean eta 
intent sitatean  Beraz, ikerketan parte hartu duten 
AUko pert sonek adinaren arabera nabaritutako des-
berdintasunak aztertu dira  Adinaren aldagaia hiru 
kategoriatan edo mailatan berkodifikatu zen  Lehe-
nengo eta behin, 47 urtetik beherako AUko pert so-
nak  Bigarrenez, 47 eta 53 urte bitarteko lerrunean 
daudenak  Azkenik, 53 urtetik gorako pert sonak  

Pent sa zitekee naren aurka, “adina pert zentiletan ber-
kodifikatuta” iragarpen-aldagaiak ez du desberdinta-
sun estatistiko garrant zit surik sort zen, nabaritutako 
kezketan eta beharrizanetan, soluzioetan, erakundeek 
hartu beharreko neurrietan, etab  Ikerketan parte har-
tu duten AUko pert sonak nahiko homogeneoak dira, 
adinaren eraginezko beharrizanei dagokienez  

“Adina” aldagaiaren kasuan, laginaren lerru-
na zabala izan arren eta 76 urteko AUko pert sona 
bat jasot zen badu ere, laginaren zatirik handienaren 
barruko biztanlerik gehienak zahart ze-prozesuaren 
hasierako urteetan daude, eta hori autonomia eta 
funt zionaltasun maila altuagoei lotuta egon daite-
ke  Horrek, neurri batean, desberdintasunik ez ego-
tea azalt zen du  Aldi berean, biztanle horiek naba-
ritutako beharrizanak jakiteko aukera ematen digu, 
horiek zahart ze-prozesuak aurrera egin ahala izango 
dituzten beharrizanak planifikatu ahal izateko  Bai-
na, AUko biztanleria osoari erant zuna emateko, eta 
AUko pert sonen bizi-it xaropena gero eta altuagoa 
dela aint zat hartuta, ikerketa hau adin nagusiagoko 
AUko pert sonei (lagunt za-beharrizan handiagoa du-
ten pert sonak) buruzko informazioarekin osatu ahal 
da  Horrela, badirudi zent zuzkoa dela zahart zen ari 
diren urritasuneko pert sonen beharrizanei buruzko 
ikerketaren panoramika osoaren barruan adin-tar-
te desberdineko datuak jasot zea: 45-60 urte, 61-75 
urte, 76 urte baino gehiago  

Halaber, bizikidet za motak zahart zen ari di-
ren AUko pert sonek nabaritutako beharrizan motan 
eta kopuruan desberdintasun garrant zit surik sort zen 
duen ala ez jakiteko, ikertu egin dugu hori  Emait zek 
agerian jarri dutenez, “bizikidet za mota” iragar-
pen-aldagaiak, ez aldagai dikotomikot zat egindako 
azterketan (“Et xea” / “Egoit za”) eta ez xehaturiko 
aldagait zat egindakoan (“Bakarrik / Norberaren fami-
lia”, “Jatorrizko familia”, “Beste formula bat zuk” eta 
“Egoit za-zerbit zua”), ez du desberdintasun estatis-
tiko aipagarririk adierazten, azterturiko aldagaien ka-
suan  Ondoriot zat, pent sa zitekeenaren aurka, AUko 
pert sona lagin honetan “bizikidet za mota” aldagaiak 
ez du desberdintasun adierazgarririk ezart zen nabari-
tutako kezketan eta beharrizanetan  

Azkenik, urritasun mailaren araberako ba-
lizko desberdintasunak aztertu ziren, aldagai hori 
desberdintasunen eragile izan daitekeelako  Horren 
pert zentilak irizpidet zat hartuta, aldagai horrek 
hiru kategoria edo maila ditu  Lehenengo eta behin, 
%66tik beherako urritasun-ehuneko ofiziala duten 
AUko pert sonak  Bigarrenez, %66-78 bitarteko le-
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rruna dutenak  Azkenik, hirugarrenez, %78tik gorako 
ehunekoak dituzten pert sonak  Egindako azterketetan 
ez da ikusi desberdintasun estatistiko adierazgarririk, 
aldagaia xehatu duten gaietan (kezkak eta beharri-
zanak, soluzioak, etab )  Horrenbestez, esan behar da 
ikerketa honetan parte hartu duten AUko pert sonak 
nahiko homogeneoak direla, urritasun mailaren era-
ginezko beharrizanen aldetik  

familia-elkarrizketa, bestalde, lehenen-
go mailako ahaidetasuna duten 198 pert sonak 
erant zun dute, batez ere neba-arrebek eta gura-
soek, eta horiek AUko familiakoei buruzko infor-
mazioa eman dute; euren etiologia anit za da eta 
urritasunaren zergati nagusia sort zetikoa/jaiot za-
ingurukoa da; gizonak gehit xoago dira, 51,5eko 
batez besteko adina dute, Euskadikoak dira eta 
Bizkaiko hiriguneetan bizi dira; oro har, kultura 
maila baxua dute, gehienak analfabetoak dira eta 
lanbide-trebakunt za urria dute; askok ez dute inoiz 
lanik egin, kontribuziokoa ez den ordainketa mota 
jasot zen dute, ezkongabeak dira, ez dute seme-ala-
barik, gurasoak bizirik dituzte, neba-arrebak ere bai, 
eta jatorrizko familiarekin bizi dira  

198 familia horiek garrant zit sut zat harturiko 
kezkei eta beharrizanei dagokienez, ugarienak honako 
hauek dira, ordena honetan: norberaren osasunari lo-
tutakoak, gizarte-zerbit zuen baliabideen urritasuna, 
oztopoak, beste kezka bat zuk eta osasun-baliabideak  
Baliabide ekonomikoen inguruko kezkak izan dira 
ugarienak  Hain zuzen ere: 

•		osasun-egoera orokorrari lotutakoak; ba-
tez ere, beste pert sona bat zuekiko mende-
kotasuna, norberaren muga funt zionalak, 
norberaren eguneroko zaint zak eta minen 
present ziarekiko kezka; 

•		gizarte-baliabideen ingurukoak; aipaga-
rrienak aisialdia eta astialdia sustat zeko zer-
bit zuak, et xeko lagunt za, ostatu-zerbit zuak 
eta gizarte-instalazio gehiago eta hobeak 
dira; 

•		oztopoei buruzko kezka; aipat zekoak dira ego-
kituriko garraioa, oztopo arkitektonikoak eta 
gizarte-oztopoak eta gizartearen onarpena  

•		AUko familiakoa etorkizunean non eta no-
rekin biziko den, familiaren etorkizuna, 
urritasuneko pert sonak familiaren et xea 
ut zi behar izatea eta harreman pert sonalen 
urritasuna; 

•		osasun-baliabideei lotutakoak; batez ere, 
osasun-instalazio gehiago eta hobeak, ospi-

taleko osasun-lagunt zaren kalitatea, buruko 
osasunerako lagunt za eta fisioterapia-tra-
tamendua; 

•		baliabide ekonomikoen ingurukoak; hain 
zuzen ere, pent sioen zenbatekoa, indepen-
dent zia ekonomikoa, dirulagunt zak eta fa-
milien egoera ekonomikoa  

Proposaturiko soluzioei dagokienez, osasun 
pert sonalari, baliabide ekonomikoei, osasun-la-
gunt zako baliabideei, gizarte-zerbit zuko baliabideei 
eta oztopoei lotutako erant zun asko eman dituzte  Fa-
milien adostasunik handiena lortu dutenak, zahart zen 
ari diren urritasuneko pert sonen familien arazoei eta 
beharrizanei erant zuna emateko baliabide egokienak 
izateari dagokionez, pent sioen igoera, aisialdia nahiz 
astialdia sustat zeko zerbit zuak eta norberaren egu-
neroko zaint zetarako lagunt za dira  Hain zuzen ere, 
honako soluzio hauek aipatu eta proposatu dituzte, 
adierazitako ordenan: 

•		gizarte-zerbit zuko baliabideen inguruko 
proposamenak; batez ere, aisialdia eta as-
tialdia sustat zeko zerbit zuen sorrera, ostatu-
zerbit zuen hobekunt za, eguneko zentroen 
sorrera eta gizarte mailako instalazio nahiz 
baliabide gehiago eta hobeak  

•		proposamen ekonomikoak; batik bat, pent sio en 
igoera, familia-lagunt zaren ha zkundea eta 
dirulagunt za gehiago; 

•		oztopoak ezabat zeari loturiko proposame-
nak; esate baterako, oztopo arkitektonikoak 
nahiz gizarte-oztopoak, garraiat zeko erraz-
tasunak eta egokituriko et xebizit zen susta-
pena; 

•		informazio gehiago eta hobea lort zeko pro-
posamenak, batez ere, baliabideei dagokie-
nez, eta lege- eta administrazio lagunt za; 

•			osasun-lagunt zako baliabideen proposa-
menak; adibidez, profesional espezializa-
tuagoak, Gizarte Segurant zan fisioterapia-
zerbit zua sart zea, kalitateko lagunt za eta 
osasun-instalazio gehiago eta hobeak; 

•		norberaren osasunari buruzko proposame-
nak; hain zuzen ere, norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt za eta zaint zaile infor-
malei emandako lagunt za  

Beharrezko neurriak eta lagunt zak kontuan 
hartuta, familien irit ziz aipat zekoak dira elkarteetarako 
baliabideen hazkundea, udalen lagunt za, administra-
zioen arteko koordinazioa eta inguruko lagunt zak  
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Azkenik, etorkizunari buruzko pent samenduei 
dagokienez, kezkagarriena zahart zen ari den AUko 
pert sonaren etorkizuna, familien ustez etorkizun hori 
ez baita segurua; halaber, zahart zen ari den urrita-
suneko pert sonak bizi-kalitate ona edukit zeak ere 
kezka sort zen du  Era berean, biztanleen ustez, ga-
rrant zit suak dira egunean bizit zea eta etorkizunean 
ez pent sat zea  

Familia-laginean, elkarrizketa pert sonalean 
bezala, kezken eta beharrizanen arteko lotura eta al-
dagai “iragarleak” aztertu dira  Pent sa zitekeenaren 
aurka, ikerketan parte hartu duten AUko pert sonen 
familietan ia ez da desberdintasun garrant zit surik eta 
estatistikoki adierazgarririk aldagai horien eraginez  
Baliabide ekonomikoen inguruko kezketan eta beha-
rrizanetan soilik ikusten dira desberdintasunak; izan 
ere, alde batetik, 53 urteko AUko adineko pert sonen 
familiek kezka gehiago agertu dituzte halako baliabi-
de ekonomikoei buruz  Bestetik, galera-ehuneko t xi-
kiagoko (%66) AUko pert sonen familiek kezka gehia-
go agertu dituzte norberaren osasunari eta oztopoak 
egoteari buruz  Azkenik, “et xean” bizi diren AUko 
pert sonen familiek beste kezka bat zuk arloko kezka 
gehiago eta ohar gehiago agertu dituzte, egoit zetan 
bizi direnen familiek baino  Pent sa daiteke et xean bizi 
diren AUko pert sonen familiek adierazitako kezka ko-
puru handiago hori estu lotuta egon daitekeela oi-
narrizko zaint zailearen berezko estresari  Bestalde, 
emait zek agerian jarri dutenez, familia-lagin honetan 
“generoa”, “urritasun maila” eta “bizikidet za mota” 
aldagaiek ez dute desberdintasunik sort zen  

Laugarren atalean erakunde-elkarrizketaren 
emait zak daude jasota; bertan, zahart zen ari diren 
AUko pert sonen taldearekin lanean diharduten 70 
zuzendarik eta profesionalek emandako informa-
zioa bilt zen da  Elkarrizketa, batez ere, urritasuneko 
pert sonei lagunt za ematen dieten elkarteetako eta 
erakundeetako profesionalek bete zuten; hain zuzen 
ere, honako arlo hauetako profesionalek: psikologia, 
pedagogia, medikunt za, erizaint za, fisioterapia, lo-
gopedia, etab  Elkarte eta erakundeak Bizkaikoak dira 
eta egoit zak 10 000 biztanletik gorako hiriguneetan 
daude; gehienbat, AUko eta urritasun fisikoko pert so-
nei ematen diete lagunt za, espezialitate nagusit zat 
psikologia duten zentroetan, halaber, zentroetako 
zerbit zu-sorta zabalaren barruko zerbit zurik ohikoe-
nak lagunt za psikologikoa eta aisialdiko nahiz astial-
diko zerbit zuak dira  

Erakunde eta elkarte horiek adierazitako kezka 
eta beharrizan nagusiak, ordena honetan, oztopoak 

egoteari, norberaren osasunari, gizarte-zerbit zuko 
baliabide nahikorik ez egoteari eta baliabide ekono-
mikoei buruzkoak dira  Hain zuzen ere: 

•		AUko adineko pert sona hauek etorkizunean 
izango duten bizikidet za mota, arreta inte-
grala eta banakakoa, lagunt zako profesio-
nalen trebakunt za nahiz birziklapena eta 
pert sona hauen harreman pert sonalen urri-
tasuna; 

•		oztopoak egotea (oztopo arkitektonikoak 
eta gizarte-oztopoak), garraiat zeko errazta-
sunari loturiko beharrizanak eta gizartearen 
onarpena; 

•		norberaren osasun egoerari lotutakoak; ba-
tez ere, osasun-egoera orokorra, norberaren 
muga funt zionalak, norberaren eguneroko 
zaint zak eta beste pert sona bat zuekiko men-
dekotasuna; 

•		gizarte-zerbit zuko baliabide nahikorik ez 
egoteari lotutakoak; gehienbat, ostatu-zer-
bit zuak, aisialdiaren eta astialdiaren susta-
pena, et xeko lagunt za eta gizarte-lagunt za-
ren kalitatea; 

•		lagunt za- eta osasun-baliabideen ingu-
rukoak; hain zuzen ere, buruko osasun-
lagunt zaren hobekunt za, fisioterapiaren 
tratamendu hedatuagoa eta osasun-la-
gunt zaren eta ospitaleko lagunt zaren kali-
tate handiagoa; 

•		baliabide ekonomikoei lotutakoa; batez ere, 
dirulagunt zak, familien egoera ekonomikoa, 
independent zia ekonomikoa eta pent sioen 
igoera  

Elkarteetako elkartuek eta zentro nahiz erakun-
deetako (bertako langileek elkarrizketari erant zun 
diotenean) erabilt zaileek sarrien egiten dituzten es-
kariak aztert zean ikusitakoaren arabera, aipagarriak 
dira aisialdiko eta astialdiko jarduerak (gehien eskatu 
direnak), egoit za-zerbit zuak, lagunt za ekonomikoak 
eta oztopo arkitektonikoen zein gizarte-oztopoen 
ezabaketa  

Erakunde horiek komentatu diren beharri-
zanei eta kezkei erant zuna emateko beharrezkot zat 
proposat zen dituzten soluzioei dagokienez, urrita-
suna duten adineko pert sona horiei lagunt za ematen 
dieten profesionalek gehien aipatu dituztenak, izan 
ere, dirulagunt zen hazkundea, aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak, profesional espezializatuagoak 
eta osasun-lagunt zaren kalitatea dira  Soluzio horiek 
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ondoren adierazitakoaren arabera eta ordena ho-
nexetan banatuta daude: 

•		banakako lagunt za, esku-hart ze programa 
egokiak, erakundeen arteko koordinazioa eta 
lagunt za psikologikoa lort zeko proposamenak; 

•		gizarte-zerbit zuko baliabideei buruzko pro-
posamenak; batez ere, astialdia eta aisialdia 
sustat zeko zerbit zuak, ostatu-zerbit zuen 
hobekunt za, gizarte-instalazio gehiago eta 
hobeak, eta et xeko lagunt zaren hobekunt za; 

•		oztopo arkitektonikoak ezabat zea, egokitu-
riko et xebizit zak sustat zea, jarrerak aldat ze-
ko programak eta garraiat zeko erraztasunak 
lort zeko proposamenak; 

•		osasun-lagunt zako baliabideak lort zeko 
proposamenak; esate baterako, Gizarte 
Segurant zan fisioterapia-zerbit zua sart zea, 
profesional espezializatuagoak, osasun-
ins talazio gehiago eta hobeak, eta kalitateko 
lagunt za  

•		proposamen ekonomikoak; batez ere, diru-
lagunt za gehiago, pent sioen igoera, fami-
lient zako lagunt za gehiago eta lanpostuen 
erreserba; 

•		norberaren osasunari lotutako proposa-
menak; esaterako, norberaren eguneroko 
zaint zetarako lagunt zak eta zaint zaile infor-
malei emandako lagunt za  

Erakundeek harturiko neurriei eta emandako 
lagunt zei dagokienez, gehien aipatu direnak erakun-
deen arteko koordinazioa, elkarteen baliabideen 
ha zkundea eta trebakunt za jarduerak dira  

Azkenik, elkartuen etorkizunari buruzko 
pent samenduen aldetik ikusten denez, gehien aipatu 
dena zahart zen ari diren AUko pert sonen BKri lotu-
takoa da, eta gero, segurtasunik gabeko etorkizunari 
eta banakako lagunt zari lotutako kezka  

Bosgarren atalean, norberaren, familien eta 
erakundeen hiru elkarrizketa moten arteko konpa-
razio-azterketan agert zen diren koint zident zien eta 
dibergent zien ikuspegi orokorra aurkezten da  Naba-
ritutako beharrizanei eta kezkei dagokienez, honako 
ondorio hauek atera daitezke: 

•		oro har, nolabaiteko sintonia ikusten da, ba-
tez ere pert sonen eta familien artean, eta 
profesionalen ikuspegia osagarria da; 

•		hiru taldeek aipaturiko kezkei dagokie-
nez, AUko pert sonen kezka eta beharrizan 
ge hienak norberaren osasunaren ingurukoak 

dira; gero, oztopoak eta gizarte-zerbit zuko 
baliabideak egotearen ingurukoak; 

•		familien irit zian, arazo nagusia norberaren 
osasuna da, AUko pert sonen kasuan bezala, 
baina gero kezka handiagoa sort zen dute gi-
zarte-zerbit zuen oztopoek baino; 

•		talde honekin harremanetan dauden pro-
fesionalek beste lehentasun-ordena bat 
adierazi dute, batez ere beste kezka bat zuei 
emandako lehentasunari dagokionez, atal 
horrexetan egin baitute ekarpenik gehien; 
gero, oztopoak eta gizarte-zerbit zuko balia-
bideak aipatu dituzte, eta ondoren osasun-
egoera; 

•		osasun-egoera orokorra lehenengo lekuan 
dago, AUko pert sonen eta horien familien 
irit ziz; 

•		baliabide ekonomikoen arloan, lehenengo 
lekuan pent sioa dago, pert sonen eta fa-
milien irit zian; profesionalen ustez, ordea, 
le henengo lekuan dirulagunt zak daude; 

•		osasun-lagunt zako baliabideei dagokie-
nez, lehentasun nagusia, pert sonen kasuan, 
osasun-lagunt zaren kalitatea da; fami-
lien kasuan, osasun-instalazio gehiago eta 
hobeak, eta, azkenik, profesionalen kasuan, 
buruko osasun-lagunt za; 

•		gizarte-zerbit zuko baliabideen gaian, hiru 
taldeen irit zietan aisialdia eta astialdia 
sustat zeko zerbit zuak nagusitu dira; dena 
den, profesionalek bigarren lekuan ut zi dute 
hori, eta lehenengo lekuan, berriz, ostatu-
zerbit zuak jarri dituzte; 

•		oztopoak egoteari dagokionez, pert sonen 
eta profesionalen ehunekoak desberdinak 
izan arren, kezkarik handiena sort zen du-
tenak oztopo arkitektonikoak dira; familien 
kasuan, lehentasuna garraiat zeko zailta-
sunek dute; gizarte-oztopoek eta gizartea-
ren onarpenak leku garrant zit sua dute hiru 
taldeen kasuan; 

•		beste kezka bat zuen kasuan, hiru taldeak 
bat datoz; izan ere, urritasunaren eta, hain 
zuzen ere, AUren arloko inplikatu guztien 
kezka nagusia etorkizunean non eta norekin 
bizi da 

Hiru laginek proposaturiko soluzioen konpara-
zio-azterketan hauxe aipatu behar da: 
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•		oro har, nolabaiteko sintonia ikusten da, ba-
tik bat pert sonen eta familien artean, eta 
berriro ere, profesionalek ikuspegi osagarria 
eskaini dute; 

•		AUko pert sonek eta horien familiek gehien 
eskat zen duten soluzioa pent sioen igoera 
da; profesionalek gehien eskatu dutena, be-
rriz, oztopo arkitektonikoen ezabaketa da; 

•		aisialdia eta astialdia sustat zeko zerbit zuak 
lehenengo lekuan daude, AUko pert sonek, 
familiek eta profesionalek egindako hauta-
penean; 

•		leku garrant zit sua dauka, hiru laginetan 
ant zeko hautapen-ehunekoekin, norbe-
raren eguneroko zaint zetarako lagunt zak, 
zahart zen ari diren AUko pert sonen arazoe-
tarako soluzio garrant zit sut zat; 

•		osasun-lagunt zako baliabideei dagokienez, 
lehentasun nagusit zat, pert sonek eta fami-
liek profesional espezializatua behar izatea 
aipatu dute, eta profesionalek ere horixe 
adierazi dute, baina azken horiek Gizar-
te Segurant zan fisioterapia sart zea sartu 
dute  

•		oztopoen atalean, pert sonek, familiek eta 
profesionalek garraiat zeko erraztasunei 
eman diete garrant zirik handiena, eta azken 
horiek egokituriko et xebizit zen sustapena 
eta jarrerak aldat zeko programak ere aipatu 
dituzte; 

•		gizarte-zerbit zuko baliabideen gaian ere 
guztien arteko sintonia handia dago; hain 
zuzen ere, ostatu-zerbit zuak, et xeko la-
gunt za eta eguneko zentroak hobetu beha-
rra aipatu dute; 

•		azkenik, soluzio komunen proposamenei 
dagokienez, lehenengo lekuan etorkizuneko 
bermeak dago, hiru laginen lehentasun-or-
denan; halaber, lagunt za psikologikoan eta 
lege- nahiz administrazio-lagunt zan ere 
sintonia handia egon da hiruren artean  

Norberari, familiei eta erakundeei egindako 
elkarrizketetako erakundeen neurriak eta lagunt zak 
ataleko ehunekoen konparazio-azterketan ikusten 
denez, lehenengo lekuan (familien eta profesionalen 
kasuan) elkarteen baliabideen hazkundea dago, eta, 
AUko pert sonen kasuan, berriz, neurri hori bigarren 
lekuan dago  Horren at zetik, udalen lagunt za eta ad-
ministrazioen arteko koordinazioa daude  

Azkenik, etorkizunari buruzko pent samenduen 
kasu-ehunekoaren konparazio-azterketari dagokio-
nez, AUko pert sonek gehien aukeraturiko erant zunak 
egunean bizit zea, bizit zen jarrait zea edo etorkizunean 
ez pent sat zea dira  Aldiz, familiek eta profesionalek 
segurtasunik gabeko etorkizunaren inguruko kezka 
aipatu dute, eta gai horretan ere sintonia handia dute 
eraginpeko pert sonekin eurekin  

Gure ikerketan enpirikoa jasotako emait za na-
gusiak azaldu ondoren, esan daiteke sintonia nahiko 
handia dagoela ikerketan parte hartu duten AUko adi-
neko 229 pert sonen, 198 familien eta erakundeetako 
70 profesionalen nahiz langileen artean, nabaritutako 
beharrizanei nahiz kezkei, planteaturiko soluzioei, 
erakundeei eskaturiko neurriei zein lagunt zei, arazoei 
eta etorkizunari buruzko pent samenduei dagokienez  
Koint zident ziak handiak dira eta, dibergent ziak dau-
denean, horiek ez dira sistematikoak eta norabide be-
rekoak  Emait zak aint zat hartuta, esan daiteke gure 
ikerketa baliozkoa dela eta emait zak orokortu egin 
daitezkeela  

�.2. ONDORIOAK
Inoiz egondako gizarte zahartuenetarikoa 

da geurea, eta oraindik ere gehiago zahartuko da  
zahart ze-prozesu horrek orain arte ezezagunak izan 
diren erronkak eta egoerak sortu ditu  Horien artean, 
aipagarria da AUko pert sonek bizi-it xaropen luzeagoa 
edukit zea  zahart ze-prozesuak, batez ere, talde ho-
rretan dauka eragina, urritasun egoerari zahart zearen 
berezko ondorioak gehit zen zaizkiolako  Horri loturiko 
patologia kopurua gero eta handiagoa da, eta, horrela, 
ahultasun eta zaurgarritasun maila handitu egiten da  
Halaber, nabarmendu egiten dira isolamenduko, baz-
terkeriako eta gizarte-rola galt zeko arazoak  Bestalde, 
urritasunak mendekotasuna sort zen du  Beharrizanen 
hazkundearen eta autonomia galt zearen ondorioz, 
AUko pert sonak arrisku iraunkorrean zahart zen dira  
Eskariak gero eta handiagoak dira eta ezinbestekoa da 
arreta-sistemak nahiz zerbit zuen hornidura handit zea  

Egoera hori ikusita, erakundeek programa-
neurriak planteatu eta arautu dituzte, zahart zearen, 
urritasunaren eta mendekotasunaren eraginezko on-
dorioak babesteko eta horien prebent zioa egiteko  
Izan ere, mendeko pert sonen politiketan egindako 
gizarte-gastuak hazkunde iraunkorra izan du azken 
urteotan  Hala ere, oraindik ere gauza asko daude ja-
kiteko, biztanle horien beharrizanei erant zun egokia 
emateko baliabiderik egokienei eta eraginkorrenei 
buruz  Gainera, garaturiko esperient zia asko ere ez 
dira nahiko baloratu  
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Europako Kont seiluak mendeko pert sonen 
aldeko print zipio orokorrak onartu ditu, eta, garatu 
beharreko neurrien artean, pert sona horien beha-
rrizanak ebaluatu beharra onartu du, diziplina eta 
ikuspegi anit zeko hurbilketa eginez, mendekotasuna 
duen pert sonaren hurbilekoek parte hartuta (Euro-
pako Kont seilua, 1998; 2006)  Ildo horretan garatu da 
t xosten honetan aurkeztu dugun ikerketa, eta horren 
emait zek agerian jarri dute nabaritutako be harriza-
nak, kezkak eta eskariak komunak direla AUko adi-
neko pert sonei loturiko arlo guztietan, eta, gainera, 
zahart zaroan dauden biztanleen eta oraindik ere 
zahart zarora irit si ez diren urritasuneko pert sonen 
interesekoak direla  Horrela, alde batetik, pent sioen 
igoera, gizarte-zerbit zuen kantitatea nahiz kalitatea 
eta BKrekin bizit zea sistematikoki aipat zen dira, iker-
ketarik gehienetan, adineko biztanleen BK eragiten 
duten faktoret zat  Horrenbestez, alderdi komunak dira 
zahart zen ari diren edozein pert sonaren esperient zian  
Gure ikerketan jasotako datu bat zuk bat datoz, bes-
talde, urritasuna duten gazteen taldeak sarrien aipa-
turiko zenbait kezkarekin eta beharrizanekin  Norbe-
raren osasun-egoera eta oztopo arkitektonikoak nahiz 
gizarte-oztopoak, izan ere, urritasuneko pert sonaren 
bizit zaren barruko etapa guztietan present zia duten 
kezkak dira  Pert sona horient zat, bizit za zoriont sua 
eta betea eramateko, ezinbestekoa da, besteak bes-
te, osasun ona edukit zea, gizarteak aurreirit zirik 
nahiz jarrera negatiborik ez edukit zea eta inguruak 
integrazioa zein gizarte-partaidet za ahalbidet zea  
Halaber, emait za harrigarriak edo bit xiak ere agertu 
dira  Horien artean, aipagarria da aisialdia eta astial-
dia sustat zeko zerbit zuen eskaria, eta emait za hori 
errepikatu egin da gure taldeak egin eta IMSERSOk 
(Aguado et al , 2001, 2002, 2003 eta 2006) babestu 
duen ikerketaren fase guztietan; bibliografia espezia-
lizatuan ez dugu halakorik aurkitu, behint zat halako 
modu sistematikoan  Adineko pert sonen biztanleria 
orokorraren kasuan bezala, AUko pert sonen taldeak 
ere astialdiaz gozat zeko eta hori garat zeko aukera 
ematen duten jarduerak eskat zen ditu  

Gure ikerketan, era berean, sintonia handia 
dago AUko adineko pert sonen, familien eta profe-
sionalen artean, nabaritutako beharrizan askotan, 
proposaturiko soluzioetan eta eskaturiko neurrietan 
zein lagunt zetan  Datu hori ez da ahaztu behar  Urri-
tasunaren arloa euskarrit zen duten oinarrizko hiru 
zutabeek (Turnbull, 2003) hartu dute parte beharriza-
nen ebaluazioan  Alde batetik, zahart zen ari den AUko 
pert sona, eskubideen subjektut zat eta bere beharriza-

nak betet zeko ekint za guztien jasot zailet zat  Beste-
tik, familia, pert sona horien euskarri nagusit zat  Eta, 
bi horien inguruan, erakundeak eta elkarteak, gizartea 
aldat zeko eragilet zat, soluzioen sustat zailet zat eta 
talde horren eskubideen defendat zaile iraunkort zat  
Horiek guztiak bat datoz bete gabeko beharrizanetan; 
gainera, soluzio oso ant zekoak eskatu eta zerbit zu 
gehiago nahiz hobeak eduki beharra nabarmendu 
dute, zerbit zu horietan kalitatea nagusituta  

�.�. IRADOKIzUNAK ETA BALIzKO 
jARDUKETA ILDOAK
Iradokizunak eta balizko jarduketa-ildoak 

gaika antolatuko ditugu  
Lehenengo eta behin, gizarte mailako baliabi-

deei eta zerbit zuei dagokienez, ikerketa honen emait zek 
agerian jarri dutenez, premiazkoak dira zahart zen ari di-
ren AUko pert sonek nabaritutako beharrizanetara ego-
kituriko jarduketak eta soluzio ak (oraindik bermatuta 
ez daudenak)  Batez ere, kalitateko zerbit zuen kantitate 
handia eman behar da, horrexek bermat zen baitu on-
doen halako pert sonen eskubideak euren be harrizanen 
eta helburuen arabera betet zen direla  Halaber, ez da 
ahaztu behar zerbit zua eta horren prestazioa ez ezik, 
sistemaren kudeaketa bera ere kalitatekoa izan behar 
dela; izan ere, bertan esku hart zen duten erakundeen 
aniztasuna kontuan hartuta, gardentasun- eta sines-
garritasun-parametroak nagusitu behar dira, berori 
ahalbidet zen duten tresnak erabilita, informazio ob-
je ktiboa eta fidagarria erabiliz (IMSERSO, 2005)  Gaine-
ra, zerbit zuen arteko koordinazioa nagusitu behar da, 
horiek beharrizanen jarraipenean iraunkorrak izateko; 
izan ere, arreta ko herentea eta koordinatua emango 
zaie, zerbit zuok eman behar dituzten organoak beste 
sail edo administrazio batekoak izan arren  Planea-
mendu hauetan oinarrituz, jarduketa-ildoak adiera-
ziko ditugu, ikerketan azterturiko biztanleriaren BKren 
hobekunt za sustat zeko  zenbait arlo barruan hart zen 
dituzten iradokizun hauek, bestalde, honako esku-
hart ze jarraibide hauetan oinarrit zen dira  

•  Orokorrean, komenigarriak dira AUko pert so-
nen beharrizanei egokituriko baliabideak, 
eta, ahal izanez gero, t xikiak izan daitezke  

•  Et xean edo inguruan oinarrituriko lagunt zak, 
eskuarteko zerbit zu anit zak konbinatuz 
(et xeko lagunt za, telelagunt za, eguneko 
zentroak, arnasaldi-zerbit zuak, familiei eta 
zaint zaileei lagunt zeko programak)  

•  Et xeko lagunt zaren lehentasuna, erabilt zai-
leen eta familien beharrizanetara egokituta; 
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beraz, malguak izango dira ordutegien eta 
lanen aldetik, eta, horrela, AUko adineko 
pert sona familian geldit zeko erraztasuna 
emango dute  

•  Aisialdiko eta astialdiko zerbit zuak, komuni-
tatean dauden baliabideen barruan integra-
tuta; anit zak eta egokituak izango dira, eta 
AUko pert sonei ahalik eta aktiboen egoteko 
aukera emango diete  

•  Lagunt za integrala eta iraunkorra zaint zaile 
nagusiari; horren poztasuna sustatuko da, 
lanari dagokionez, eta diziplina anit zeko 
taldearen barruko partaidet za eragingo da  
Azken batean, zaint zaileek zaint za-siste-
maren ezinbesteko partaidet zat duten ga-
rrant zia eta balioa onartu behar da  

•  Egoit za-aukerak, talde honen beharrizan 
anit zei erant zun egokia emateko  Esate ba-
terako, batera bizit zeko egitura bateratuak 
ahalbidet zen dituzten egoit zak: urritasunik 
gabeko adineko pert sonak eta AUko adi-
neko pert sonak batera bizit zea; ordaindu-
tako familia-harrera, etab  Egoit za-auke-
ra horien edo ant zeko ezaugarriak dituen 
besteren bat zuen hobari nagusia (egoit za-
zentroetan sart zeari dagokionez), izan ere, 
familia-inguruan eta, kasu bat zuetan, AUko 
adineko pert sonaren ohiko inguru fisikoan 
geldit zea da  

Aipagarria da oinarrizko gizarte-zerbit zuek 
zahart zen ari diren urritasuneko pert sonen lagunt za-
beharrizanei erant zuteko zerbit zuen kudeaketan izan 
dezaketen eginkizuna: 

•  Et xeko lagunt za-zerbit zua, eguneroko zaint ze-
tarako eta lagunt za-beharrizanetako lagunt za  

•  Telelagunt za; oso erabilgarria da zahart zen 
ari diren AUko pert sonen eta zahart zen ari 
diren zaint zaileen kasuan  

•  Ostatu-baliabideak: egoit zei dagokienez, Eu-
ropako jarraibideek planteaturiko kalitate-
parametroetako iradokizunak jarrait zearen 
komenigarritasuna (tamaina t xikia, komuni-
tateko inplementazioa, etab ) eta babespeko 
et xebizit zen sustapena, familia-egoit zen 
ordezkot zat  

Bigarrenez, osasunaren eta osasun-lagunt zako 
baliabideen arloan: 

•  Gizonen eta emakumeen arteko osasun-al-
derdi bereizgarriak, aint zat hartu behar di-

renak (lagundutako menopausia) eta diag-
nostiko egokia behar dutenak (biztanleria 
horrekiko espezializazioa)  

•  Prebent zioko ikuskapenak: protokolo es-
pezializatuak, AUko pert sonen patologia edo 
disfunt zio jakinen nagusitasunaren arabera  
zient zia-komunitateak gaiari ematen dion 
arduraldiari eta ikerketari estu lotuta  

•  Prebent zioko errehabilitazioa: batez ere, 
mugikortasun urriko edo mendekotasun 
egoerako biztanleriaren kasuan (mobiliza-
zioak eta fisioterapia aringarria, et xekoa 
edo zentroetakoa)  Bi gai oso kezkagarri na-
barmendu dira: buruko osasun-lagunt za eta 
fisioterapia  

•  AUko pert sonen eta osasun-langileen harre-
manei eskainitako arreta  

•  Osasunerako hezkunt za (gaikunt za-pro-
gramak: elikadura, higiene eta bizimodu 
osasunt suak)  

•  zerbit zu komunitarioen erabilera (anbulato-
rioa, ospitaleak, etab ) eta et xeko erizaint za-
eremu berezien gaikunt za, mugitu ezin di-
ren edo lekualdat zeko arazoak dituzten 
pert sonent zat  

•  Eguneko edo Lanbideko zentroak eremu 
pribilegiatuak izan daitezke, komentaturiko 
ekint za bat zuk garat zeko (osasun-kanpai-
nak, aldian behingo ikuskapenak, pre-
bent zioko errehabilitazioa, etab )  

•  Narriaduraren prebent zioa: fisikoa, kogniti-
boa, funt zionala eta inguruarekiko erlazio-
koa, batez ere pert sonen arteko harremanei 
dagokienez  

•  Osasun-zerbit zuen eta gizarte-zerbit zuen 
arteko koordinazioa, biztanle horien beharri-
zanak hobeto betet zeko  Helburua zerbit zu-
emate integratua eta gizarte- nahiz osasun-
zerbit zuen osagarritasuna izan behar da  

•  Osasun-zerbit zuen masifikazioa ekiditea eta 
profesionalen eta gaixoen arteko harreman 
beroagoak eta gizatiarragoak sustat zea  

•  Errehabilitazioan eta prebent zioan oinarri-
turiko lagunt za soziosanitarioko eredu bat 
garat zea, urritasunaren eta mendekota-
sunaren hazkundea ekiditeko  

•  Ospitaletan geriatriako unitateak sort zea, 
adineko pert sonengan zahart zaroan eragina 
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duten gaixotasun kronikoak azkar eta sasoiz 
osat zeko; hori lagungarria izango lit zateke 
urritasunari erant sitako mendekotasun 
egoera asko arint zeko  

•  Talde-lanarekiko eta partaidet za sustat zeko 
konpromisoa, garat zen diren programa eta 
ekint za guztietan inplikaturiko eragile guz-
tiei dagokienez  

Hirugarrenez, baliabide ekonomikoak sus-
tat zeko estrategiei dagokienez: 

•  AUko pert sonarent zat eta zaint zailearent zat 
erabilgarrienak eta eraginkorrenak izan dai-
tezkeen baliabideak lort zeko aukera ematen 
duten zerbit zuen kontratazioari loturiko 
prestazio ekonomikoak  

•  Familia-inguruko zaint zen eraginezko kon-
pent sazio ekonomikoa, urritasuna duen adi-
neko pert sona familia-inguruan geldit zeko  

•  Banakako lagunt zaren ondoriozko presta-
zioa; adibidez, zerbit zu-t xekea  

•  Kasu bat zuetan, familiaren ekonomiari la-
gunt zeko diru-sarrerak ahalbidet zen dituen 
lanerat zea, edo diru-sarrerak zenbateko ja-
kineraino handit zeko aukera ematen duen 
jardueraren baten garapena eta pent sioak 
baterat zeko formulak  

•  Mendekotasuna duen AUko pert sona guz-
tien babes ekonomikoa, pert sona horiek 
diru-sarrerarik ez dutenean edo diru-sarrera 
finkorik ez dutenean  

•  Biztanle horien segurtasun ekonomikoa 
handit zeko politiken sustapena; esate ba-
terako, aldez aurreko erretiroa, zerga-des-
grabazioa, zaint zaileent zako salbuespen eta 
baimen bereziak, etab  

Laugarrenez, edozein oztopo mota gaindit zea-
ri dagokionez: 

•  Inguruak pert sona horien gaitasunetara 
egokitu behar dira, euren independent zia 
hobet zeko  AUko adineko pert sonak orain-
dik ezin dira eremu publiko askotara heldu  
Diseinu egokia oraindik ez da araua, ingu-
ruen eraikunt zan eta egokit zapenean, ezta 
halako pert sonak edukit zeko berariaz erai-
kitako inguruetan ere  

•  Jarrera- eta gizarte-oztopoak  Aukera bat, 
izan ere, kultura-aldaketak sort zea da, 
hezkunt zaren bitartez  Gazteak eta helduak 

hezi egin behar dira, denont zako ongizate-
gizartearen lorpenean, eta bertan, AUko adi-
neko pert sonak egongo dira, parte hartuko 
dute eta kontuan hartuko dira  

Bosgarrenez, heziketaren arloan, programek 
aint zat hartuko dituzte zaint zaile informalak, zuze-
neko lagunt zako zaint zaile profesionalak eta profe-
sional espezializatuak: 

•  zaint zaile informalent zat, heziketa-curricu-
lumaren barruan, informazio– eta heziketa-
atal oso bereziak sartu behar dira familient zat 
eta eraginpeko pert sonent zat, horiek jardue-
ra osasunt suak ezagut zeko eta aplikat zeko, 
elikaduraren, higienearen, ariketa fisikoaren, 
farmakoen kont sumoaren eta abarren ar-
loan  

•  zuzeneko lagunt zako zaint zaile profesiona-
lent zat, eta profesional horien ezaugarriak, 
gaitasunak eta ezagupenak oso desberdinak 
direla aint zat hartuta, baterat ze eta araut ze 
ahalik eta egokiena egin behar da  Hau da, 
oraingo heziketa-panorama homogeneizatu 
egin behar da, gaur egungo eskaint za askok 
ez baitituzte heziketaren arloko gut xieneko 
edukiak, lanbide-profil hori garatu ahal iza-
teko  

•  Profesional espezializatuent zat, premiazkoa 
da AUko pert sonen lagunt zan inplikaturiko 
unibert sitate-titulazioen oinarrizko curri-
culuma ikuskat zea  Profesional horiek in-
formazio zehat zagoa eta osatuagoa eduki 
behar dute, AUko adineko pert sonengan 
eragina duten gaiei buruz  

Seigarrenez, eta AUko pert sonak zahart zearen 
inguruko gaiko ikerketari dagokionez: 

•  Oinarrizko ikerketaren koordinazioa  

•  Jardueren, jarduketen eta programen ikus-
kapena eta balorazioa, horien eraginkorta-
suna jakiteko  

•  Ikerketen emait zen zabalkundea, arlo des-
berdinetan  

•  Esperient zien trukearen sustapena  

zazpigarrenez, zahart zeari eta lan-ingurua-
ri buruzko gaiari dagokionez, zahart zeak eguneroko 
jarduera lan-inguruan (Enplegu zentro Berezia) egi-
ten duten pert sonen ehuneko handian izan dezakeen 
garrant zia kontuan hartuta, beharrezkoa da eragin 
hori murrizteko lagungarriak diren jarduketa-il-
doak aipat zea  Norberaren lagunt zaren eta pert sona 
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bakoit zari erant zuteko banakako ibilbideen arloan, 
langileari ondoen egokit zen zaion aukera ezarri behar 
da: lan-jarduera aldat zea, oraingo lan-jardueran al-
daketak egitea, aldez aurretiko erretiroa hart zea edo 
lanbide-jarduerara igarot zea  

Horretarako, alde batetik, igarot ze-mekanis-
moak inplementatu behar dira; esaterako, lanaldien 
malgutasuna, lanaldi murriztuak eta zatikako ardu-
raldiak; eta, bestetik, lagunt zako zerbit zu espezia-
lizatuen lorpena erraztu behar da, pert sonarengan 
eragina izan duten arloak indart zeko (narriaduraren 
prebent zioa, komunikazio-gaitasunen sustapena, 
etab )  Aukera langileen mugikortasuna izanez gero 
(enpresako beste arlo edo sail bat zuetara), agian, bir-
ziklapeneko edota gaikunt zako baliabideak beharko 
dira, baita lanpostu berrirako heziketa eta lanpostu 
berrira egokitu arteko monitorizazio hurbilagoa ere  
Ordaindutako lan-jarduera mantendu ezin bada, 
ibilbide malguak ezarriko dira, Lanbide zentro bateko 
jarduerarant z  

Azken batean, Langileria Egokit zeko zer-
bit zuen (LEz) lanak eta eginkizunak garatu edo gaur-
kotu behar dira, babesturiko lana araut zen duen lege-
gint za-arloaren hasieratik jasotakoak, langile horiek 
zahart zeko prozesuak dituzten beharrizanak aint zat 
hart zeko  Bestalde, neurri horiek mart xan jart zeko, 
kostu gehigarriak sor daitezke enpresarent zat, eta, 
horiei aurre egiteko, arlo horretan eskumena duten 
erakundeen finant ziazioa beharrezkoa izan daiteke  

Azkenik, ikerketa-proiektuari berari dagokio-
nez, landa-ikerketa egiteko aldia laburra izan dela 

kontuan hartuta, lorturiko lagina pent satutakoa bai-
no t xikiagoa izan da; beraz, lanean jarrait zea komeni 
da  Horrenbestez, hauxe proposat zen da: 

•  Horrekin jarrait zea, lagina handituta, eta 
aint zat hartuta adin-tarte handiagoak eta 
autonomiaren eta mendekotasun-egoeraren 
maila objektibagarriagoak 

•  Metodologia kualitatiboan oinarrituriko bes-
te ikerketa-ildo bat zuekin osat zea  Te knika 
nagusien artean, aipagarriak dira zuzeneko 
behaketa egitea (partaidet zako behaketa, 
norbere buruaren behaketa), aho zko joka-
bide dokumentu-material bihurt zea (egitu-
raturiko elkarrizketen bidez, laginetik atera-
tako informat zaile adierazgarriei irekitako 
elkarrizketak, taldeko eztabaidak) eta doku-
mentu-materiala aztert zea (agiri pert sona-
lak, erregistro biografikoak)  

Azken ohart zat, hemen aurkeztu duguna 
bezalako ikerketen bidez (zahart zeari buruzko Na-
zioarteko Ekint za Planean eta oraint su onet sitako 
Mendekotasun Egoerako Pert sonen Autonomia eta 
Arreta Sustat zeari buruzko Legean planteaturikoaren 
arabera), AUko adineko pert sonen biztanleriak naba-
ritutako beharrizanak biztanleria horren BK hobet ze-
ko politiken eta neurrien arloan jasoko dira; gainera, 
beste lagunt za bat zuk ere abiatuko dira, mendekota-
sun egoeren prebent ziorako, beharrizanak betet zeko 
eta norberaren autonomia sustat zeko, horrek guztiak 
erraztu eta sustatu egiten baitu zahart zen ari diren 
AUko pert sonak gizarterat zea 
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