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Arantxa Iraola

U
mearen gaita-
suna ahalik eta
gehien garatzea
da gure helbu-
rua. Eta zenbat
eta lehenago

hasi, hobea izango da pronosti-
koa: argi dut hori». Donostiako
Diteps zentroan dihardu Ana Fer-
nandezek. Pedagogoa da, eta
umeen arreta goiztiarrean bi ha-
markada pasatxo daramatza la-
nean. Garapenaren ohiko bidee-
tatik aparte ibiltzen diren hau-
rrentzako arta da: espezializatuta-
koa. Haurdunaldia guztiz burutu
baino lehen jaiotako umeak, sin-
drome jakin zenbaitekin diagnos-
tikatutakoak eta garuneko elba-
rritasunak dituztenak izaten dira
usu. Orain artean, arauz, 0-3 urte
arteko umeei eskaini izan zaie
arreta hori Araba, Bizkai eta Gi-
puzkoan. Otsailaren 2an, ordea,
dekretu bat onartu zuen Jaurlari-
tzak zerbitzua hobetzeko, eta arta
jasotzeko bidea 6 urtera arteko
umeei zabaltzen die. «Pauso han-
dia da», esan du Gizarte Politike-
tako sailburuorde Lide Amilibiak.

Lehendik ere adinaren muga
sarri gainditu izan dutela azaltzen
dute alorrean diharduten profe-
sionalek. «Malgu jokatu dugu
beti adinarekin kontuarekin»,
nabarmendu du Fernandezek.
Eta garrantzitsua dela iruditzen
zaio. «Izan ere, zenbait diagnosti-
ko berandu iristen dira, 2 urteren
buelta horretan», onartu du.
«Eta haur bati, esaterako, diag-
nostikoa 2 urte eta erdirekin egin
bazaio, aukera izan du 3 urte eta
erdi egin arte arreta goiztiarrean
aritzeko; eta, egoki ikusi bada,
epealdi hori luzatzeko ere eskatu
izan da». Nahi eta ezinak ere eka-
rri ditu, ordea, sarriegitan adin
mugak. Eta horien berri zuzena
dute, esaterako, Gipuzkoan autis-
moarekin lotutako nahasmen-
duak dituzten pertsonen familien
elkartean: Gautenan. Jimmy
Brossak eta Maider Iparragirrek
bertan dihardute, eta ohartarazi
dute autismoarekin lotutako
diagnostiko gehienak haurrek 

Ate-joka ibiltzea tokatzen zaie, zenbaitetan, arreta goiztiarra behar duten umeen gurasoei; hainbat
arlok aritu behar dute artan, eta koordinazio fina behar da. Jaurlaritzak dekretu bat onartu berri du
zerbitzua hobetzeko eta 6 urtera arte hedatzeko. Arreta osatzeko premia badela diote familiek.

Garapen egokienerako tresna

Helburua da umearen
gaitasunak ahalik eta
gehien garatzea. Zenbat
eta lehenago hasi,
hobea da pronostikoa»
Ana Fernandez
Pedagogoa

«[Dekretuak] Gauzak
hobetzeko aukera
emango digu; bidea
irekiko digu arreta
hobea eskaintzeko»
Jimmy Brossa
Gautena

«Helburua da familiei
plan bat ematea eta
bertan aintzat hartzea
hiru sistemetan dauden
beharrak»
Lide Amilibia
Gizarte Politiketako sailburuordea

‘‘
2-3 urte dituztenean egiten direla.
«Ume asko 3 urteren buelta ho-
rretan iristen zaizkigu elkartera»,
azaldu du Iparragirrek. «Beran-
duegi orain arte egituratutako
arreta goiztiarraren zerbitzura-
ko». Osakidetzarekin itundutako
finantzaketa sistema baten bidez
haur horiek beti artatu badira ere,
orain, arreta goiztiarreko ohiko
sareetan sartuta, arta hobea es-
kaini ahal izango dutela uste dute.
«Gauzak hobetzeko aukera
emango digu; Osakidetzarekin
dugun finantzaketa mugatua da.
Finantzaketa gehiago izateak bi-
dea irekiko digu arreta hobea es-
kaintzeko», azaldu du Brossak.

2008an hasitako gogoeta pro-
zesu baten emaitza da dekretua.
Dagoena hobetzeko. 0-3 adin tar-
teko haurrek arreta goiztiarra ja-
sotzeko eskariak, esaterako, al-
dundien bidez bideratu dira, oro
har, orain arte, eta bide berean ja-
rraituko dela azaldu du Amili-
biak. «Foru aldundiak izango di-
ra zerbitzuaren bizkarrezurra».
Dekretu berriarekin nahi izan du-
te, batez ere, alorrarekin zerikusia
duten hiru sistemak finago koor-
dinatzea —osasuna, hezkuntza eta
gizarte zerbitzuak—. Izan ere, fa-
miliek usu ate-joka ibili behar
izan dute: nora joan asmatu ezin.
Horri aurre egin nahi diote: «De-
kretuak jartzen du indar handia
koordinazioan. Helburua da fa-
miliei plan bat ematea eta bertan
aintzat hartzea hiru sistemetan
dauden beharrak». Kasu bakoi-
tzaren ezaugarriak aintzat
hartuta egituratuko da
plana.

na, berriz, Hezkuntzarenean.
Hala ere, 3 urtera arteko mugan
«ainguratuta» ikusten du oraino
sistema Nafarroako Autismoaren
Elkarte ANAko zuzendari Paula
Rodriguezek. «Izan ere, ikaste-
txean eskolako ingurumariari lo-
tutako arta jasotzen dute; baina ez
gurearen moduko zentro batean
jasotzen duten arreta». Zer hobe-
tua badagoela uste du: «Batetik
bestera ibiltzen dira maiz fami-
liak: arta non jasoko».

Jaurlaritzaren dekretuak, ho-
rrelakoak saiheste aldera, eskubi-
de «subjektibo» bihurtu du arre-
ta goiztiarra. Gizarte zerbitzuekin
lotutako beste hainbat gairekin
egin duen gisan, urrats hori egin
du behar bereziak dituzten ume-
entzako zerbitzuekin ere. Alda-
keta, beraz, sakonekoa dela esan
du Amilibiak, eta instituzioen ar-
teko harremanak fintzea eskatu-
ko duela bidean. «Pauso serio bat
da, baina seriotasunez eman
dugu, eta instituzio guztiok aho
batez onartu dugu». Hiru herrial-

Beharra bada. Diteps elkarteko
psikologo Arantxa Belastegik
agerian utzi nahi izan du, esatera-
ko, zenbaitetan familien partetik
jasotzen duten arrangura. «Esa-
ten dute oso informazio zatika-
tuarekin datozela; hainbat profe-
sionalekin ibili direla harremane-
tan, eta bakoitzak bere jakintza
alorrari buruzko informazioa
eman diela; esaterako, biriketako
medikuak biriken eboluzioari
buruzkoa, neurologoak neurolo-
gia arazoei buruzkoa... Baina falta
zaiela norbait ikuspegi osoa
emango diena». Ikuspegi hori
ematen saiatzen dira, hain zuzen
ere, arreta goiztiarreko zentroe-
tan, eta horixe bera bermatzera
dator arautegi berria. Ez da insti-
tuziotatik zerbitzua hobetzeko
azkenaldian eginiko urrats baka-
rra. Nafarroako Gobernuak alo-
rreko zerbitzuak «koordinatze-
ko» gida bat atera zuen 2014an.
0-3 urte arteko umeen arta Gizar-
te Politikarako Departamentua-
ren esku dago; 3-6 urte artekoe-
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«Ezer baino lehen, diagnostikoa
bilatzen da; haurrak sailkatzea».
Rosina Uriarteren hitzak dira.
Umeen garapena eta estimula-
zioa sustatzeko Laztana elkarteko
lehendakaria da, eta kritikoa da
ohiko garapen erritmotik alden-
tzen diren haurrei usu eskaintzen
zaien arreta ereduarekin. Kezka
horren inguruan bat datozen fa-
milien topagunea da, hain zuzen
ere, elkartea.

Oro har, haurren berezko
«neurogarapenari» arreta han-
diagoz erreparatzea nahi dutela
azaldu du. «Ume bakoitzak gara-
pen prozesu bat du, eta ezin du
prozesu horretan bazter utzi fase
bakar bat ere». Betiere, haur ba-
koitzaren atzerapenaren «kausa-
ri» erreparatu behar zaiola esan
du, era horretan konponbidea
egokiagoa dela. «Aldiz, kausa
aintzat ez bada hartzen, ez da
inoiz konponbide onik lortuko».

«Sailkatze» handiegia
Askotan, haurren berezko proze-
sua errespetatze aldera, «atzera»
egin behar izaten dela azaldu du
Uriartek: bideko «hutsuneei»
begiratu behar zaiela. «Baina
ikuspuntu hori ez da aintzat har-
tzen askotan». Horregatik ari
dira umeen estimulazioa era «ja-
rraikor» batean egiteko eskatzen,
eta diagnostikoei erreparatu be-
harrean, haur bakoitzaren pre-
miei eta ezaugarriei begiratu be-
har zaiela esaten. Umeak ikuspegi
osoago batetik artatzea nahi dute:
«Sailkatze handiegia dago; logo-
peda batengana bazoaz, adibidez,
eta hark esaten dizu hizkuntzare-
kin lotutako gabeziez bakarrik
arduratuko dela bera... Baina ga-
runean dena lotuta dago». Arta
osoa ez jasotze horrek gurasoei
sarri «etsipena» sortzen diela
adierazi du. 

Halaber, irizpide akademiko
ofizialek zientziaren irizpideeta-
tik lekora lagatzen dituzten hain-
bat terapia aintzakotzat hartzea-
ren alde daude Laztanan. «Izan
ere, umeek aukera guztiak behar
dituzte», esan du Uriartek. «Pro-
fesional guztiak behar ditugu: pe-
diatrak, psikologoak, osteopa-
tak.... Horien arteko koordinazio-
rik eza familiak pagatzen du».

Umeen berezko
«prozesua»
oinarri duten
lan ildoen alde
ari da Laztana

deetan sistema «homogeneiza-
tu» nahi izan dute ere dekretua-
rekin, eta eskaintzen diren zerbi-
tzuen kalitate egokia bermatu.
«Arreta goiztiarrean diharduten
zentroei homologazio bat eskatu-
ko zaie, ondo egituratutako zen-
troak direla bermatzeko. Egun
ere gehientsuenak halakoxeak
dira, baina beste gehigarri bat es-
kainiko dugu dekretuarekin». 

Diagnostiko baten bila
Diagnostiko bat behar izaten
dute, kasurik gehienetan, umeek
arreta goiztiarreko sare publiko-
an sartzeko. Agerikoa izaten da
zenbaitetan zer gertatzen zaien,
eta berehalakoa izaten da horre-
lakoetan erantzuna. Badira, hala
ere, oraindik diagnostiko baten
bila bide zaila egin behar izaten
duten familiak. Sarri ikusten dute
Gautenan. «Lehenago askoz
gehiagotan heltzen ziren familiak
‘bazen garaia’ esaten: ‘Azkenean
badakigu haurrari zer gertatzen
zaion’», azaldu du Brossak. «Bai-
na oraindik ere bada jendea bide
luzea egin behar izaten duena
hona iristeko». Jaurlaritzaren de-
kretuak ez du propio horretan sa-
kontzen, baina testua bera, eta
eragile ezberdinen artean propo-
satzen duen koordinazio estua,
gaiaren gaineko «arreta» pizteko
baliagarri izatea espero du Amili-
biak: hobetzeko. Diagnostikoei
dagokienez, Nafarroan egoera la-
rriak ikusi ohi dituztela salatu du,
berriz, Rodriguezek: «Bide publi-
kotik diagnostiko bat lortzea pro-
zesu luzea da usu. Familia askok
Klinika Unibertsitariora jotzen
dute: bide pribatutik».

Haurren premiak asetze aldera,
familia bere osotasunean artatu
behar dela diote alorrean ari diren
elkarteek. Gautenan, esaterako,
umeak psikologoarekin egiten
dituen saioetan familia «beti»
ondoan egoten dela azaldu du
Iparragirrek. «Garrantzitsua da;
interbentzioa beren beharretara
egokitzeko, eta beraiek ikasteko,
eta hemen egiten direnak orokor-
tzeko». Ume bakoitzaren psiko-
logo erreferentziazkoak, gainera,
eskolarekin harremanak izaten
ditu, koordinatzeko. Familiekin,
halaber, arreta goiztiarra lantze-
ko orduan emozioak eta beldu-
rrak ere landu behar izaten direla
oroitarazi du Belastegik. «Zer ger-
tatuko zaio nire umeari?». Itaun
hori buruan jiraka dutela heltzen
zaizkie sarri sendiak: minbera.
«Horren aurrean, datu objekti-
boak ematen ditugu guk, espe-
rantza faltsurik eman gabe. Izan
ere, esaterako, hiru hilabeteko
ume batekin ari bazara, ezin duzu
jakin zer eboluzio izango duen».

A. Iraola Elgoibar

E
lgoibar (Gipuzkoa) in-
gurukoak dira denak,
eta Idotorbeko gainean
jarri dute hitzordua; San

Pedro elizaren inguruko larree-
tan. Miriam Ruiz eta Mikel Alva-
rez, alde batetik; Oier Unanue eta
Mari Jose Perez, bestetik. Laurak
gurasoak dira; guraso «ahaldun-
duak» direla esatea gustatzen
zaie. Guztiz murgilduta daude
garapenerako arreta berezia be-
har duten haurrei —halakoxeak
dituzte etxean— familia giroan,
etxeko eguneroko martxan, arre-
ta goiztiarra emateko egitasmo
batean. Gipuzkoako Aspacek sus-
tatutako proiektu bat da, eta ha-
ren defendatzaile irmoak direla
diote laurek. «Funtzionatu egi-
ten du: garbi ikusi dugu hori». 

«Hogei hilabete zituenean egin
zioten diagnostikoa Aneri: Angel-
manen sindromea». Hitzak iltza-
tuta geratu zitzaizkiela onartu du
Ruizek. Arreta goiztiarrean dara-
matzaten hilabeteetan, ordea,
«diagnostikoaz harago» begira-
tzen ikasi dutela esplikatu du.
Baikorrago. Kontsulta hura ez du
sekula ahaztuko Mari Jose Pere-
zek ere: «Josebari zortzi hilabete
zituenean egin zioten, diagnosti-
koa: garuneko paralisia».

Bi umeek ohiko garapenaren
bideak ezingo zituztela jarraitu
berehala ulertu zuten laurek: la-
guntza beharko zutela ere bai.
«Arreta goiztiarra» zer zen or-
duan ulertzen hasi ziren, eta As-
pacen proposatu zieten lanerako
ereduak ezustean harrapatu zi-

tuela onartzen dute oraindik.
«Errehabilitaziora eraman be-
harko genituela uste genuen; As-
pacera joan, umea hara eraman,
eta gero jaso egingo genuela»,
azaldu du Unanuek. Oso bestela-
koa izan zen, ordea, eginiko pro-
posamena: «Berehala, gure egu-
neroko martxari buruzko galde-
rak egiten hasi zitzaizkigun; noiz
esnatzen ditugun umeak, noiz jo-
aten garen lanera, norekin uzten
ditugun...». Era horretan, egune-
roko jardunbideetan haurrei la-
guntzeko aholkuak jaso zituzten.

Adibide bat jarri du Ruizek.
«Guk, esaterako, Aneren arreta-
eta hobetze aldera, gauza asko
lantzen ditugu jateko orduan; ja-
tea asko gustatzen zaio, eta era-
ginkorragoa da horrela». Horre-
tarako aholkularitza Aspaceko
adituen partetik jasotzen dute.
Etxean bertan bisitan izaten dute
profesional bat, etxeko martxa
ikusteko, laguntzeko. Argi dute:
«Gu ahalduntzea da helburua».

Lan eredu horren bidez, haurrari
garapenean laguntzeko jardunbi-
deak egun osoan «aldi askotan»
lantzen dituztela azaldu du Mari
Jose Perezek. «Eta umeek, hein
handi batean, errepikapenaren
bidez ikasten dute». Bidean ira-
katsi diete, umeen zailtasunetan
ainguratu beharrean, izan ditza-
keten aukerei begiratzen. «Egin
ezin dituen gauzetan tematu be-
harrean, egin ditzakeen gauzak
lantzen ari gara etengabe».  

3 urte ditu Anek; 2 Josebak. Be-
rria dute bi familiek oraino diag-

nostikoa. Baina jaso du-
ten arretarekin pozik
daude, oro har. Atzeman
dituzte, ordea, hainbat
gabezia bidean. Arreta
goiztiarra 0-3 adin tarte-
ra mugatuta egotea, esa-
terako. Alvarez: «Arreta
goiztiarrak izan beharko
luke denbora luzeago-
an». Beren kasuan, esa-
terako, ia 2 urte zituen
Anek diagnostikoa egin
ziotenerako. Orain esko-
latuta dago; Aspaceren
ardurapeko gela batean
egiten ditu goizak; ohiko

eskola batean, arratsaldeak. Eta
eskolan, oro har, laguntza behar
dela argi dute laurek. Ohiko esko-
la batera doa Joseba, eta etxean
artatzen dituen Aspaceko profe-
sionalaren aholkularitza jasotzen
dute bertan irakasleek: «Ikasgela
barruan egoten da zenbaitetan,
eta oso pozik daude». Izan ere,
haiei ere laguntza ematen die:
ohikoaz aparteko bideetan ibil-
tzen ikasteko.

Gipuzkoako Aspacek sustatuta, hainbat sendi umeei laguntzeko eredu
berri batean ari dira. Errehabilitazio saio ohikorik ez daukate: bizitzako
ohiko jarduerak bihurtzen dituzte haurren garapena sustatzeko giltza.

Guraso ahaldunduak

Mari Jose Perez, Oier Unanue, Mikel Alvarez eta Miriam Ruiz. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

Berehala, gure eguneroko
martxari buruzko galderak
egiten hasi zitzaizkigun; noiz
esnatzen ditugun umeak...»
Oier Unanue
Gurasoa

«Guk, esaterako, arreta-eta
hobetzeko gauza asko lantzen
ditugu jaterakoan; gustatzen
zaio, eta  eraginkorragoa da»
Miriam Ruiz
Gurasoa
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