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 Manueneko paziente talde batekin 

elkartu gara; urtarrilaren batean eguneko 

ospitalea estreinatu zutenekin, hain zuzen ere. 

Eta pozik daude uste baitute giro honetan tratu 

ona lortu dutela kideekin, hezitzaileekin eta 

senitartekoekin. 

 Hemen lanpetuta daude, edozein arazori 

buruz hitz egin ahal dute eta badakite entzungo 

zaiela euren kontuez mintzatu nahi dutenetan. 

Hori bai, altzariak zaharberritzen dituztenez, 

lorezaintzan aritzen direnez eta aldi berean 

argazkilaritza eta sukaldaritza-klaseak hartzen 

dituztenez, uste dute ordainetan titulu bat 

eskuratzea ongi legokeela, lana aurkitzen 

errazteko. 

 Asteburuetan seguru sentitzen dira, 

eskura dutelako guardia-telefonoa. Bestaldean 

hezitzaileetako bat edo psikologo bat dute, 

txandaka ibiltzen direlako, eta horrek kontsumo 

arriskua jaisten du nabarmen. Hala ere, Iñakiren 

esanetan, alarma jo behar bada, lehenago 

arrebari deituko lioke. 

 Hilabete hauetan “ohitura zintzoak lortu 

dituzte eta nolabait berriro bizitzen hastea”; 

izan ere, bizi-ohitura onak berreskuratu dituzte, 

ordutegi finkoekin aritu, eguneko denbora bete, 

eta baita ariketa fisikoa egiteko gogoa berpiztu 

ere. Sergio, adibidez, egunero heltzen da pixka 

bat lehenago pisuak egiteko: “hemen zaintzen 

zaituzte eta horrek bultzatzen zaitu zure burua 

are gehiago zaintzera”. 

 Sendiari dagokionez, Iñaki harrituta 

dago, orain barkamena ere eskatzen duelako 

etxean. Beste aldetik, Roberto, ez da etxera 

heltzen dena jateko prest daukatenean, aspaldi 

honetan parte hartzen du bazkaltzeko gauzak 

prestatzen ari direnean. 

 Tratamendu honek lagunak 

berreskuratzen laguntzen du, Sergioren aburuz; 

eta gehitu du: “betiko lagun-taldearekin 

itzultzeko lotsa zara eta zaila da ospitalean 

zaudela aitortzea, baina, azkenean esan esaten 

duzu eta errespeta dezaten saiatzen zara”. 

Robertoren ustez, begiramendu hori , esate 

baterako, ondokoan datza: norbait erretzen ari 

bada, zuri porrorik ez pasatzea; eta aitzitik,  

gainerako gauzetan zure parte hartzea eska 

diezazuten. 

 Sendiak ikusten du tratamenduari eusten 

diotela eta horrek poztu egiten du; batzuetan 



 

www.Lmentala.net nº 8. Mes abril 2013.                                                                                                                                                         
2 

ordez, zenbait paziente kexu dira egunero 

etortzea neketsua delako, “batzuetan ostegunak 

astelehena dirudi”.  Beste batzuek diotenez, 

berriz, lan erraza da Igorretik etortzea edo 

egunero autoz 100 kilometro egitea; azken 

finean, ”hemen dagoena ez da diruz 

ordaintzen”. 

 “Aukera ematen dizutenean aprobetxatu 

behar da”, baieztatu du Estebanek, honako hau 

izan daitekeelako azken trena beretzat; eta 

jarraitzen laguntzen dio zera pentsatzeak: 

“lehen beti zirudien amildegiaren ertzean 

zeundela; orain aldiz, aurre egin ahal diezu 

arazoei”. 

 Hona heldurik Estebanek barre eragiten 

digu, zeren lehen muturreko bat emango lukeen 

lekuan, orain badirudi beste irtenbide bat 

aurkitzen duela. 

 Manuenen egoteko norberak baditu 

bere zioak: baten batek epaitegiko auziak 

konpondu nahi ditu; eta Pablok, kasu, semea 

berreskuratu nahi du “ehuneko ehunean” haren 

hitzak erabilita. Iñakik uste du hemen hainbat 

tabernatan baino hobeto jaten dela eta miretsi 

egiten du profesionalek gainbegiratzea 

pazienteon dieta, “gainera, zure iritzia onartzen 

dute medikazioa igotzeko edo jaisteko orduan”, 

eta eskertu egiten du erizainak eta hezitzaileek 

jendea ongi zaintzea. 

 Berriak etortzen direnean taldearen 

parte sentiarazteko eginahala gauzatze dela 

esan du Robertok, maiz “bazterturik eta 

mespretxaturik sentitzen zaren giro batetik 

zatozelako”. Kidetasunaz gain, aldarte ona 

dagoela gehitu du Pablok. 

 Pazienteak etorkizunari begira daude; 

azken batean, tratamendua laster bukatuko da. 

Batzuk hasiak dira birgizarteratze-pisu baten 

bila, pixkanaka joateko, eta babesa edukitzeko 

lana aurkitu artean. 

 Berriro hasi gara barrezka, oraingo 

honetan Robertorekin, honek bota duelako 

bikotekidea galdu ez duela, kontuan hartuta 

edozein neska ez zaiola gero hurbilduko, jakinda 

nolako iragana duen. Badaki jakin sendaturik ez 

dagoela, baina bizitzari bestela begiratzen dio 

gaur egun: “dagoeneko ez zara beti beldur 

Polizia ote datorren”. 

 Oro har, pazienteak bizimodu berri bati 

ekiteko prest daude, baina betiko lagun 

“osasuntsuak” galdu gabe. Lanbideko eta 

euskara ikastaroak egiteko prest azaldu dira eta 

berehala lan bila hasteko: ostalari, mekanikari 

ala aisialdiko monitore; edo “dena delakoa, lana 

bada”. 


