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Adikzioetako programarako gida berriak 

 
Izaskun Eraña 

 
2019ko irailetik 2021eko azarora bitartean, 

pandemia garaian hain zuzen ere, arlo 

komunitarioko adikzioetako erizainak lanean 

aritu dira honako gidak prestatzen: 

 

 “Erizaintzako esku-hartze gida Substantziak 

Erabiltzeagatiko Nahasmenduan: alkohola” 

 “Erizaintzako esku-hartze gida Substantziak 

Erabiltzeagatiko Nahasmenduan: opioideak” 

Erizainek eurek ikusi zuten beren jarduera 

aurrera eramateko gidalerro baten beharra. 

Orduan, Zuzendaritzak deitu zituen zerbitzu 

horietan garai hartan lanean ari ziren erizainak, 

sinetsita haiek zirela profesionalik egokienak eta 

prestatuenak gidak sortzeko, eta horiek tresna-

gisa erabiltzeko, zerbitzu horietara jotzen duten 

pertsonei arreta emate aldera. 

 

Bi lantalde eratu genituen, arlo komunitarioko 

erizaintzako 4 begiraleak buru zituztela, eta 

erizaintzako kontsulten ohiko jarduera berrikusi 

zuten, jarduteko irizpideak adosteko, zainketen 

kalitatea hobetzeko, segurtasun klinikoa 

areagotzeko (irisgarritasun- eta ekitate-irizpideak 

txertatuz), eta genero ikuspegia aplikatzeko. Hori 

guztia ebidentzia zientifikoan oinarrituta eta 

Rodrigo Oraak (adikzioetako psikiatra 

arduraduna) eta Maria Silvak (Barakaldoko 

adikzioetako zentroko psikiatra burua) 

berrikusita.  

 

Nabarmentzekoa da elkarrizketa motibazionala 

gehitu dela gidetan tresna nagusitzat.  

 

Hauek dira ardatzik behinenak: 

 Desintoxikazioari heltzea, informazio 
objektiboa eta baliozkotua oinarri hartuta. 

 Deshabituazioari heltzea: farmakoterapia eta 
berriro gaixotzearen prebentzioa, gizarte-

trebetasunetan entrenatzea, kalteak 
gutxitzea eta osasunari buruzko hezkuntza. 

 Zainketa-plana: pazientearen egoera 
motibazionala zein den ikusita, nola esku 
hartu. 
 

Gainera, bi gida hauek eskaintzen dituzten 

euskarri-tresna errazek ahalbidetzen diote 

pazienteari modu aktiboan parte hartzea. 

 

Gidak berariaz daude eginda adikzioetan lan 

egiten duten erizainentzat, baina oso 

interesgarriak dira osasun mentaleko edozein 

erizainarentzat. Horregatik, nahiz eta adikzioetan 

lanik ez egin, animatzen zaituztet horiek 

irakurtzera. Izan ere, dokumentu zorrotz eta xehe 

hauetan garrantzizko informazioa aurkituko 

duzue.  

 

Aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko, 

Zuzendaritzaren eta nire izenean ere,  gida 

hauetan lan egin duten erizain guztiei, euren 

lanpostuei ondo lotuta dagoen lanketa honetan 

egindako ahaleginagatik eta izandako 

inplikazioagatik. Hauek izan dira erizainak:  

Aitziber Mestraitua Sanchez (Novia Salcedoko 

Adikzioak), Alicia Duro Sanchez (Manuene-

Adikzioetako EO), Endika Alabau Sarasola 

(Durangoko OMZ), Idoia Alda Etxebarria 

(Barakaldoko Adikzioak), Ivan Ballester Molina 

(Barakaldoko Adikzioak), Margarita Diaz Sanz 

(Uribeko Adikzioak), Nerea Bellido Etxebarrieta 

(Bermeoko OMZ), Sarai Miguel Mendez, Silvia 

Magunagoicoechea Abaunza (Otxarkoagako 

OMZ), Verónica Gonzalez Herrero (Uribeko 

OMZ), Sonia Herrera Anaya (Bilboko 

gainbegiralea), Jose Diaz Perez (Ezkerraldeko 

gainbegiralea), Amaia Arzubia Aroma 

(Barrualdeko gainbegiralea) eta Aurora Oña 

Garcia (Uribeko gainbegiralea) * 

*Langileak lanpostu horietan zeuden lantaldeetan jardun 

zutenean. 
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