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Psikiatrikoa: elkarrizketa Garaziri  
 

Amaia Arzubia Aroma 

 
 
 
Zerk eraman zintuen, motibazioa, baiezkoa 
esatera programan parte-hartzeko proposatu 
zizutenean? Gogoratzen duzu nola izan zen une 
hura? 
 
Zaldibarreko nagusiak, Torices-ek egin zidan 
proposamena eta zergatik ez, pentsatu nuen. 
Mesede bat egiten nien haiei eta Zaldibarrek 
nola funtzionatzen zuen ikusiko zuen jendeak. 
 
Norbaitekin kontsultatu zenuen? 
 
Amarekin. Hasiera batean ez zitzaion ideia 
gustatzen, beldurra zion telebistan agertzeak zer 
nolako eragina izan zezakeen, nolako inpaktua 
izan zezakeen  nire osasunean orokorrean eta 
nik lortu nahi ditudan helburuetan. 
 
Ur Handitan programak difusio handia dauka 
Euskal Herrian, pentsatu zenuen zer suposatu 
zezakeen zure psikiatrikoko, azken finean zure 
bizitzako bizipenak hainbeste jenderengan 
heltzea? 
 
Ez nuen programa ezagutzen, ez nekien zenbat 
jendek ikusi zezakeen, itsu-itsuan  egin nuen 
baina ez daukat damurik.  
 
Nola sentitzen zinen elkarrizketa momentu 
horretan? 
 
Oso urduri, hitzak irten barik, gaizki egingo 
nuelakoan, baina hurbilekoa da Xabier eta 
gauzak erraz jarri zizkidan. 
 
 
 
 

Eta orain, egun batzuk pasata? 
 
Nire inguruan jende askok ikusi du eta oso 
ausarta izan naizela esan didate. Nik ez dut asko 
sinesten. Benetan, niri ez zait inporta jendeak  
gaixo edo oso txarto egon naizela jakitea , ez 
gara bitxo arraroak.  
Oso ondo sentitzen naiz, beldur barik. Nik nire 
arazoa neukan eta kontatu nuen pasatzen 
zitzaidana. 
 
Zuk ikusi duzu programa? Norekin? 
 
Nik emititu zen egun berean ikusi nuen, 
aitarekin. Emozio nahastuak nituen, pozik 
nengoen baina aldi berean urduritasun puntu 
horrekin. 
Aita triste zegoen, irudi oso gogorrak, 
gogoratzen dut ni gelan nengoen momentua, 
ezerezari begira…, aita negarrez hasi zen. Irudiak 
goibeltasun puntu bat zeukaten, pasabide 
luzeak, ospitaleko gogortasuna, bakardadea,  
hostoak lurrean…  
 
Nolako eragina izan du zure inguruan, familian, 
lagunak, eguneko ospitaleko kideengan? 
 
Denek esaten didate oso ausarta naizela. 
Gainera askok, naiz eta txarto ikusi momentu 
askotan ez zekiten, benetan zer gertatzen 
zitzaidan, nire gaixotasun mentala, “mikro-txip”-
arena.  
Ez dut hitz egin beste bi protagonistekin, Gorka 
eta Ruper psikiatrikoan daude oraindik eta ez 
dugu partekatu ostean bizitakoa. Erreportajea 
egin eta gutxira alta eman zidaten. 
Niri ondo etorri zait, lagundu egin dit. Uste dut 
hobeto ulertzen dudala nire burua. 
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Naturaltasun handiarekin azaldu dituzu 
eskizofreniaren sintomak, uste duzu gizartea 
prest dagoela gaixotasun mentalei buruz 
horrela jarduteko? Zure ustez zer aldaketa 
eman beharko litzateke? 
 
Desinformazio itzela dago, gizarteak beste 
ikuspuntu bat du. Benetan ezagutu behar dira 
pertsonak eta gertatzen zaiena. Zaldibar herrian  
seinalatuta gaude, “zoroak”. Ez gara pertsona 
txarrak. Beldur itzela dago gaixo mentalei 
hurbiltzeko. Guk ere behar dugu erlazioa, 
kontaktua. Ezagutu dezatela gaixotasuna gure 
berbetatik.  
Gai hau ez da normaltasunarekin tratatzen eta 
horretarako edukazioa hobetu behar da 
eskoletan, benetako informazioa, gaixotasunari 
edo drogei buruz, gero ikuspuntua aldatzeko, 
gizarte hobeago bat izateko baina oraindik urrun 
ikusten dut guzti hori.  
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