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Bi kontzeptuok elkartzen ditugunean zail egiten da bietako
batekin hastea, izan ere, alde batetik harreman argia dago
bien artean, baina, aldi berean, bakoitzak nahikoa garrantzia
du bakarka jorratzeko.

Nik bien arteko harreman horri erreparatzea erabaki dut. Hala,
osasun mentalarekin hasi eta ludopatiara iritsiko naiz.

Hasteko “osasuna ongizate fisiko, mental eta sozial erabatekoa
da, ez da min edo gaixotasunik eza soilik”.

OMEak (2001) horrela definitu zuen osasun mentala: “ongizate
egoera bat, non norbanakoa bere gaitasunez ohartzen den,
bizitzaren ohiko presioei aurre egin diezaiekeen, modu
eraginkor eta emankorrean lan egin dezakeen, eta bere
komunitateari ekarpenak egiteko gaitasuna duen”. Hori
horrela izanik, osasunaren eta gaixotasunaren kontzeptuez
haratago, kontuan hartzekoak dira gaitasun funtzionala, bizi-
kalitatea eta ongizate emozionala. Ongizatea ez da kontu
indibidual hutsa, izan ere, interakzio sozialarekin, pertsona
bakoitzaren ingurunearekin, komunitatearekin eta, orokorrean,
gizartearekin lotutako faktoreek ere eragina dute.

Buru-nahasmenduek eta substantzien kontsumoak eragindako
nahasmenduek osasun mentala kaltetzen dute. Hain zuzen,
nahasmendu horiek eragindako asaldurak dira Europako
gizartetan osasunarekin lotutako arazo nagusienetakoak.
Europar Batasunak aurkeztutako datuen arabera,
nahasmendu horiek herritarren % 27ri eragiten dien bizitzako
uneren batean eta osasun psikikoaren arloan arazo
nagusienetakoa dira.

OMEak horrela definitzen du ludopatia: apustu-jokoetan
partaidetza handia eta errepikatua ezaugarri duen
nahasmendua, joko horiek gaixoaren bizitza menderatzen
dutelarik norbanakoaren balio eta betebehar sozialak,
lanekoak, materialak eta familiakoak alde batera geratuz;
portaera horrek sozialki ondorio latzak baditu ere (norberaren
ondasuna galtzea, familia-harremanak nahastea eta egoera
pertsonal larriak azaleratzea), jarrerak iraun egiten du eta,
are, zenbaitetan areagotu ere egiten da (1992).

1980. urtean APA elkarteak (American Psychiatric Association)
joko patologikoaren diagnosirako irizpideak ezarri zituen lehen
aldiz DSM-III izenekoan (Buru-nahasmenduen diagnosi eta
estatistikarako eskuliburua).
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OMS nahiz APA elkarteak bulkaden kontrolarekin lotutako
nahasmendutzat dute joko patologikoa, izan ere, nahasmendu
hori duen pertsona kroniko bilakatzen da denborarekin eta,
pixkanaka, jokatzeko bulkadari muzin egin ezinik aurkitzen
da.

Egi le batzuen arabera, jokoa toxikorik gabeko
mendekotasun-eredu bat da, eszitazioa eta ihes egiteko
gogoa sortzeko gai dena. Beste mendekotasun batzuetan
gertatzen den bezalaxe, ludopatak bere portaerarekin
jarraituko du, nahiz eta ondorio negatiboak dakarzkion eta,
ondorio horietatik hainbat gatazka eratortzen diren maila
pertsonalean, familian, bikote harremanean, lanean eta
maila sozialean.

Uste dut nahikoa argi geratzen dela ludopatia buru-
nahasmendua dela. Gainera, ludopatia gaixotasun kroniko
eta progresibotzat hartzen da, izan ere, kostua handia da,
ez ekonomikoki bakarrik, baita pertsonalki, sozialki, familia
mailan, lan eta ikasketa mailan, legalki eta osasun arloan
ere.

Badira, neurri gutxiago edo gehiagoan, ludopatiarekin batera
agertzen diren bestelako buru-nahasmenduak. Horien artean
antsietatezko nahasmendua, nahasmendu bipolarra,
depresioa, mendekotasunak, TDAH eta psikosia aipa daitezke.

Buletin honetan ludopatiari eta osasun mentalari buruzko
monografiko bat egin nahi da, hurrengo buletinetan
jarraipena emateko asmoz. Asmoa buletin bakoitzean
ludopatia eta nahasmendu zehatz bat jorratzea da: ludopatia
eta antsietatezko nahasmenduak, ludopatia eta depresioa,
ludopatia eta TDAH, ludopatia eta nahasmendu bipolarra,
ludopatia eta mendekotasunak, ludopatia eta psikosia, etab.

Ale honetan eta hurrengoetan ludopatiaren inguruan
sakontzen jarraitzea espero dugu, osasun mentalaren
testuinguruan.

Amaitzeko, gogoeta bat egitera gonbidatzen zaituztet:
gaixotasun mentala duen pertsonak zailtasun bikoitza du
sendatzeko bidean. Alde batetik, gaixotasunari egin behar
dio aurre eta, beste alde batetik, gaixotasun mentala
izateagatik jasan behar dituen aurreiritzi eta bazterkeria
sozialei.

ANA HERREZUELO ORTE
ASAJER ELKARTEKO PSIKOLOGOA
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Miguel Gutierrez Fraile,
Gasteizen jaioa 1948ko
maiatzaren 2an.

Psikiatrian Katedraduna
da eta Gasteizko
Medikuntzako
Irakasleen Unitateko
Koordinatzailea Euskal
Herriko Unibertsitateko
Medikuntza Fakultatean.

Arabako Unibertsitate
Ospitaleko Psikiatria
Zerbitzuko burua.

Psikiatriako Espainiako
Elkarteko presidentea.
Arabako Medikuen
Elkargo Ospetsuaren
presidenteordea.

Osasun Zientzietako
Espezialitateen Kontseilu
Nazionalaren barneko
Psikiatriako Batzorde
Nazionaleko kidea.

Zer da Osasun Mentala?

Ikuspegi zurrun batetik “Osasuna” gaixotasunik ez izatea
litzateke. Hala ere, ikuspuntu errealistago batetik “osasun
mentala” eta “gaixotasun mentalak” ez lirateke aurkako
kontzeptuak. Buru-nahasmendu jakin bat izateak ez du esanahi
osasun mental nahiko ona izan ezin daitekeenik. Osasun
mentala, berez, utopia da. Mentalki ondo samar egoteko
pertsona baten eta bere ingurune soziokulturalaren arteko
oreka izatea funtsezkoa dela esan dezakegu. Edozein kasutan,
kontuan izan behar da osasun mentalarekin lotutako edozein
definizio pentsaera kulturalaren, usteen edota teoria ezberdinen
baitan egongo dela beti.

Zein da osasun mentalari dagokionez gasteiztarren eta
arabarren egungo egoera?

Ez dut uste gasteiztarren edo arabarren osasun mentalak
ezaugarri berezirik duenik edo herrialdearekin alderatuta
aparteko ezberdintasunik dagoenik.

Zer da buru-nahasmendua?

Disfuntzio psikiko bat da, oreka psikikoaren galera.
Nahasmendua ez da hitz zehatza baina portaera bat edo
jardun klinikoan identifika daitezkeen sintoma multzo bat
izendatzeko erabiltzen dugu. Sintoma horiek, gehienetan,
ondoez psikikoarekin batera agertzen dira edo norbanakoaren
jarduera baldintzatzen dute.

Zein dira nahasmendu ohikoenak helduen artean? Eta gazteen
artean?

Nahasmendu ohikoenak patologia afektiboarekin
(moldaerazko nahasmenduak, distimiak, helduen gertakari
depresiboak, etab.) eta antsietatearen patologiarekin
(antsietate-nahasmendu orokorra, hersturak eragindako
nahasmendua, fobiak, obsesioak, somatizazioak, etab.) daude
lotuta.

Badago buru-nahasmendua garatzea eragin dezakeen
berezko faktorerik?

Bai, jakina. Guztiok gara zaurgarriago gaixotasun jakin batzuen
aurrean, bai alderdi somatikoan eta baita alderdi psikikoan
ere. Guztiok dugu, neurri gutxiago edo gehiagoan, faktore
biologiko, psikologiko eta sozialek baldintzatutako joera bat
gaixotasun jakin batzuetarako. Faktore horien orekaren
baitakoa litzateke, era berean, gure osasun psikiatrikoa.
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Zaurgarritasun biologikoa aipatzen dugunean, familiako edo
norbanakoaren aurrekari zehatzak ditugu mintzagai, faktore
genetikoekin batera. Zaurgarritasun psikologikoa aipatzen
dugunean, haurtzaroko traumak, aurretiaz izandako gaixotasun
psikiatrikoak, estresaren aurkako erresistentzia urria,
mendekotasunak edota nortasun-nahasmendua hartu beharko
ditugu kontuan, babes sozial edo familiarrik ezaz gain.

Ohikoak al dira mendekotasunak buru-nahasmendua duten
pertsonengan?

Gero eta ohikoagoak dira. Bereziki gaixo jakin batzuen kasuan,
esate baterako, nahasmendu eskizofrenikoa edo nahasmendu
bipolarra pairatzen dutenen kasuan.

Badago ludopatiarekin lot daitekeen buru-nahasmendu edo
gaixotasun mentalik?

Bulkaden kontrol urria ezaugarritzat duten patologia guztiek
dute, neurri gutxiago edo gehiagoan, ludopatiarekin lotura,
izan ere, haien artean bada antzekotasunik. Hala ere, horrek
ez du esanahi substratu psikopatologiko edo biologiko bera
dutenik ikuspuntu etiologikotik so. Hori, besterik gabe, ez dakigu.

Zure ustez, ludopatia buru-nahasmendua, mendekotasuna edo
bien arteko zerbait da?

Gaur egun, ludopatia buru-nahasmendutzat hartzen da eta
baita mendekotasun gisa ere, nahiz eta alderdi bereizgarriak
izan. Mendekotasunak buru-nahasmenduak dira.  Hori da
Osasunaren Mundu Erakundearen egungo irizpidea.

Zure ustez, herritarrek buru-nahasmendua duten pertsonen
inguruko irudi egokia dute? Hobetzat jotzen diren nahasmenduak
daude?

Gaixotasun psikiatrikoak estigma sortzen du. Hori dela eta, gaixo
psikiatrikoek gizartearen estigmatizazioa pairatu behar izaten
dute. Betidanik gertatu da hori eta ahalegin asko egiten dugu
hori desager dadin, baina ez da erraza. Bigarren galderari
dagokionez, beti egon dira onartuagoak dauden
nahasmenduak; gaizkien hartzen direnak gaixoaren zentzuan
edo arrazoian eragin nabarmena duten haiek dira, oso
agerikoak baitira.
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Nahikoa baliabide al daude gaixotasun mentala duten
pertsonentzat?

Gure baliabideak asko areagotu dira. Gainera, gure
prestakuntza ere, hots, osasun mentalean aritzen garen
profesionalena, asko hobetu da azken 30 urtetan. Haatik, era
berean, gizarteak orokorrean eta, medikuntzak partikularki,
aurrera egin dute nabarmen. Testuinguru horretan, psikiatria
oraindik medikuntzako “arreba txiroa” dela esan dezakegu.
Baliabide gehiago behar ditugu.

Krisi ekonomikoak badu eraginik herritarren osasun mentalean?
Badago arriskuan dagoen herritarrik?

Krisi ekonomikoak eragin nabaria du herritarren osasun
mentalean. “Langabeziaren” aldaerak lotura zuzena du klinikoki
depresibo eta antsietatezkotzat jotzen diren arazo psikikoekin.
Horrek Lehen mailako arretan kontsulta psikiatrikoak areagotzea
eragiten du eta, ondorioz, baita arreta espezializatuan ere.
Dena den, orokorki hitz egiten ari naiz, egoera ezberdina baita
leku guztietan.

Aurrekontuetako murrizketek badute eraginik gaixotasun
mentala duten pertsonen arretarako bal iabide
soziosanitarioetan?

Noski badute eragina. Gainera, erkidego batzuetan eragina
oso nabaria da. Gurean, Euskal Autonomia Erkidegoan,
murrizketa horiek oso urriak izan dira. Beraz, pozik egoteko
moduan gaude. Ikusiko dugu aurrean zer datorren!

Badago osasun mentalaren sustapenerako prebentziozko
programarik? Eta detekzio goiztiarrerako programarik?

Osasun arloan, orokorrean, nahikoa tresna eraginkorrak daude
kasu edo arazoak saihesteko. Bestalde, gure gizarte zerbitzuen
sarea desiragarria da oso. Uste dut datorrenari aurre egiteko
prest gaudela. Eta horixe da gure betebeharra. Osasun
mentala sustatzeko modurik onena gizarte justu eta orekatu
bat sustatzea da, herritarrei zuzendutako informazio on eta
egokia nahiz dagoeneko identifikatutako kasuen esku-hartze
terapeutikoa oinarritzat hartuz. Eredu integratua izan behar
da abiapuntua, medikuntzako alderdiak, psikologikoak eta
sozialak uztartzen dituena, gaur egun egiten den bezalaxe.
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Hasiera batean bizitza betea duzu, hots, etxea, autoa,

bizikleta, familia ona eta emazte ona. Pentsatzen duzun azken
gauza amildu egingo zarela da.

Gezurrak eta eztabaidak hasten dira, zenbaitetan ez zara
lanera edo eskolara joaten, isolatu egiten zara, ez duzu arazorik
ikusten, emozioak baino ez dituzu sentitzen eta, sarritan, egoera
horretan bakarrik zaude.

Tranpa sozialean erori zara, ez duzu aurreiritzirik, animalia
zara. Zure burua eta zure patrikakoa baino ez zaizkizu axola,
betiko zortea izatea baino ez duzu nahi.

Erruletari eragiten diozu, etenik gabe, ausazko jokoen
txotxongiloa zara.

Laguntza behar duzu, halakorik ikusi ez arren. Nire aholku
leialena ASAJER elkartera jotzea da.

Taldeko terapia entretenigarria da, guztiek bizitzako
pasarteak kontatzen dituzte. Denbora asko edo gutxi eman,
horrek ez du axola; izan ere, oraindik zentzatzen ez den jendea
dago.

Denborak ez zaitu baldintzatu behar, adorea hartzeko
indarra eman behar dizu. Ahalegina eta konstantzia izanez
gero, zure aldeko borroka egin eta aurrera egingo duzu.

Prozesu horretan, jokoaren sarean berriro erortzea “normala”
da, baina horrek hobetzen laguntzen zaitu beti.

Ez utzi saiatzeari, ez utzi borrokatzeari, behin amestutako
bizitza horretara heltzea zilegi da eta.
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Emakumea, 30 urte (Bastida).

1. Mentalki ongi ala gaizki aurkitzea.

2. Buruarekin lotutako osasun arazo bat.

3. Bipolarra, eskizofrenia, depresioa…

4. Baietz esango nuke (ezin duzu kontrolatu eta mendean
hartzen zaitu).

5. Ez dakit, depresioa agian
Emakumea, 42 urte (Gasteiz).

1. Gorputzaren eta buruaren arteko oreka. Ongizate orokorra.

2. Bizitza desorekatua izatea.

3. Psikosia, neurosia, eskizofrenia, bipolartasuna…

4. Baietz uste dut, izan ere, eragina du desoreka pertsonal
horretan.

5. Depresio bortitzak edo pertsonalki gabeziaren bat izateak
ludopatia azaleraz dezake.
Gizonezkoa, 42 urte (Gasteiz).

1. Osasun mentala norbanakoa baldintza psikiko betean dagoenean
izaten da.

2. Baldintza psikiko guztiak ongi ez daudenean eta buru-
nahasmenduren bat sortzen denean.

3. Depresioa, eskizofrenia, paranoia, anorexia, ludopatia,
alkoholismoa, droga-mendekotasuna…

4. Bai, zentzuz pentsatzen duzunean ez duzula jokatu behar dakizun
arren, ezin diozu tentaldiari eutsi. Nahigabeko bulkada da.

5. Alkoholismoa, drogak, depresioa, anorexia.

Emakumea, 22 urte (Gasteiz).

1. Buruak ongi funtzionatzea, “sen ona izatea” burutik ongi egotea”.

2. Kontrola ezin dezakezun arazoren bat izatea.

3. Eskizofrenia.

4. Ez baduzu tratatzen izan daiteke (baldin eta jokoarekin muga
zeharkatu baduzu, obsesiora heldu bazara).

5. Ez.

LUDOPATIA ETA OSASUN MENTALA

1    Zure ustez, zer da osasun mentala?

2    Eta buru-nahasmendua?

3    Zein buru-nahasmendu ezagutzen dituzu?

4    Ludopatia buru-nahasmendua dela uste duzu? Zergatik?

5    Ludopatiak badu loturarik buru-nahasmenduren
            batekin? Zeinekin?
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Egilea: Javier Cabanyes Truffino.
Bilduma: Pertsona eta Kultura
Urtea:  2012 Orrialdeak: 168

Zer suposatzen du osasun mentala izateak? Zer da
gaixotasun mentala? Non dago normaltasunaren
mugarria? Zein dira nahasmendu psikikoak? Zer egin
gaixotasun mentalaren aurrean? Nahasmendu
psikikoek eragina dute askatasunean? Gizartea izan
daiteke gaixotasun psikikoen eragile? Heziketak eta
bizi-estiloak badute eraginik osasun mentalean?

Zuzendaria: Luis Vil. Urtea: 2010

ASASAM elkartearekin (Gaixotasun Mentala
duten Pertsona eta Senideen Aiarako Elkartea
-Laudio- Euskal Herria) lotutako pertsonen
partaidetzaz egindako laburmetraia.

Flores de Papel laburmetraian gaixotasun
mentala duten bi pertsonen istorioa da kontagai.
Elkarrekin ezkontzea erabakitzen dute eta,
horretarako, hainbat zailtasun gainditu beharko
dituzte. Lagunen laguntzarekin “berezi samarra”
izango den ezkontza antolatzen dute.

LA SALUD MENTAL EN EL MUNDO DE HOY

FLORES DE PAPEL
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