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ATARIKOA 
 

Lan hau Erizaintzako Teknika Osagarriak Lanbide Heziketako erdi mailako 

zikloan erabiltzeko baliabidea da. Osasunaren Sustapena eta Pazienteari 

Laguntza Psikologikoa moduluari dagozkion hiru unitate didaktikoren euskarazko 

itzulpena da hemen aurkituko duzuna. Hirugarren unitateak, “Komunikazioa 

osasun-ingurunean” alegia, komunikazioaren inguruan dihardu, eta, horregatik, 

Lan Giroko Harremanak moduluan ere erabil daiteke. 

Esan bezala, hiru unitate didaktiko hauek Altamar argitaletxeko Promoción de la 

salud y apoyo psicológico al paciente1 liburuaren itzulpenak dira.  

 

Zergatik liburu hori eta ez beste bat? Edukiak azaltzeko orduan, alde praktikoak 

hartzen duen pisuagatik batez ere. Izan ere, liburuan agertzen diren adibide eta 

ariketak oso praktikoak direnez, ikasgaia ulertzeko eta ikasketa esanguratsua 

ahalbidetzeko balio dute, ikaslea osasun-ingurunean kokatzen baitute eta 

egunerokoan ager daitezkeen egoera zailen aurrean jokatzeko estrategiak 

ematen baitizkiote ikasleari. Gainera, aurretik azaldutakoagatik, irakasleon 

eguneroko jarduna errazteko baliabide egokia dela deritzot. 

 

Aurretik esan bezala, hiru unitate aurkituko dituzu hemen. Lehenengo unitate 

didaktikoa osasunaren eta giza beharren hastapenen inguruan ari da . Bigarren 

unitate didaktikoan, prozesu psikologikoak aztertzen dira, eta baita osasun-

arretan horiek nola uztartu ere. Hirugarrenean, giza komunikazioren prozesua 

aztertzen da, eta, horrez gain, komunikazioaren eraginkortasuna hobetzeko 

estrategiak ematen dira. 

 

Bukatzeko, Altamar argitaletxearekin sinatutako baimenaren arabera, material 

hau jardun profesionalean baino ezin dela erabili nabarmendu nahi dugu, eta, 

betiere, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntzaren sare informatikoaren barruan egongo 

da eskuragai. Gainera, lan honek Copyright lizentzia du, eta, beraz, ezin da 

eraldatu, partekatu eta erabilera komertzialik egin.  

                                                      
1 ISBN 978-84-96334-22-9 
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1.1. Sarrera: gizakia bere 
osotasunean 

Zaintza integrala behar duen izakia 

Gizakia ikusi nahiz ukitu daitekeen gorputza baino askoz gehiago da. Izan ere, 

halabeharrez elkarri lotuta doazen hiru osagai bereiz daitezke gizaki ororengan: 

 Osagai biologikoa. Egitura fisikoari dagokiona. 

 Osagai psikikoa. Portaerarekin eta emozioekin zerikusia duten 

faktore guztiak biltzen dituena. 

 Osagai soziala. Gizakiak gizartearekin eta inguruarekin duen 

harremana kontuan hartzen duena. 

 
Hortaz, gizakia izaki osoa da –biopsikosoziala–. Beraz, osasun-langile guztien 

jardunak gizakien dimentsio-aniztasun horretara bideratuta egon beharko du. Izan 

ere, osasun-eremuan artatutako pertsonek mugak edo zailtasunak izaten dituzte 

osagai horietako batean edo gehiagotan. Era berean, pertsona horiei eman 

beharreko zaintzak ere integrala izan behar du; hau da, ezinbestekoa da zaintzak 

egitean hiru osagaiei arreta jartzea. 

Erizain-laguntzaileak pazientearekin izan beharreko harremana gertu-gertukoa 

izango da. Hori dela eta, arreta integrala ziurtatzeko, pertsonak izaki 

biopsikosozialak direla onartu eta horrela artatu behar dira, euren osasun-egoera 

edozein izanda ere. 

 

1.1. irudia. Gaixoak zaintza integrala behar du. Hori dela eta, arreta eskaintzean, alderdi fisikoei, psikologikoei 
eta sozialei erreparatu behar zaie. 
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Laguntza psikologikoa eta soziala 

 
Izenak dioen bezala, ikasgai honetan zaintzaren alderdi psikologikoari eta 
sozialari erreparatuko zaie. Beraz, helburua da ikasleak pazientea zaintzean, 
laguntza psikologikoa emateko teknikak menderatzea. 

 
Gaixo bakoitzak jarrera desberdina erakusten du gaixotasunaren aurrean, eta, 

halaber, modu desberdinean egiten dio aurre. Horregatik, erizain-laguntzailea 

kasu partikular bakoitza ulertzen saiatuko da, kasuan kasuko erantzun egokia 

emateko. 

 

Era berean, pazienteari laguntza psikologikoa ematean, bi ezaugarri nagusi hartu 

behar dira kontuan: 

 

 • norbanakoaren ezaugarriak: nortasuna, adina… 

 • gaixotasun mota eta horren ondorioak 

 

Gaixo-tipologia desberdinekin hasi baino lehen, alde batetik, oinarrizko prozesu 

psikologikoen hastapenak zein diren ikasiko da (2. unitate didaktikoa). Bestetik, 

erizain-laguntzailearen eguneroko jardunean erabiltzeko teknikak eta 

ezagupenak landuko dira (3. unitate didaktikoa). Horrela, osasun-langileak 

hobeto ulertuko ditu egunerokoan gertatzen diren hainbat egoera, eta 

eraginkorragoa izango da bere jardunean, bai pazienteekin, bai haien 

laguntzaileekin. 

Osasun-heziketa 
 

Pertsonak osasunean hezteko, informatu, kontzientziatu eta trebatu behar 

dute, euren osasuna eta ingurunearen osasuna babesteko eta sustatzeko, 

horretarako beharrezkoak diren ohiturak eta jarrerak hartuz. 

 
Izan ere, erizain-laguntzaileari badagokio osasun-hezitzailea ere izatea, eta rol 

hori zein garrantzitsua den ikustea da ikasgai honen bigarren helburu nagusia. 

 

Nabarmena da erizain-laguntzaileek duten harreman estua pazientearekin zein 

haren familiarekin. Horrek ahalbidetu egiten du erizain-laguntzaileek duten 

gaitasuna, ohitura eta bizimodu osasuntsuak bultzatzeko –bai pazientearengan, 

bai familiarengan, bai komunitatearengan–. 

 
 

        Izan kontuan! 

 
Ez ahaztu osasun-arretarako eta 

osasun-heziketarako jarduera guztiak 

gizabanakoaren konplexutasun 

biopsikosoziala kontuan hartuta 

bideratu behar direla. 
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1. Demagun laurogeita lau urteko emakumea ospitaleko larrialdi-zerbitzuetara eraman dutela, 
femurra apurtuta. Azaldu paziente horrek zer zailtasun edota muga izango dituen hiru giza 
osagaietako bakoitzean –biologikoan, psikologikoan eta sozialean–. 

 
    Osagaiak  Zailtasunak 

 
Biologikoa 
 

 

 
Psikologikoa 
 

 

 
Soziala 
 

 

 

2. Aipatutako pazienteak zaintza integrala beharko luke? Arrazoitu erantzuna. 

Ariketak 
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 1.2. Giza beharrak 

1.2.1. Zer da behar bat? 
Pertsonen osasuna modu integralean zaintzeko eta sustatzeko, ezinbestekoa da haien 

beharrak ezagutzea. Horregatik, lehenik eta behin, beharra zer den definitu behar da. 

 

 

 

 

1.2. irudia 

Pertsona guztiek 
hierarkizatzen dituzte 
euren beharrak 

  

BPertsona bakoitzak berezko  

Pertsona bakoitzak berezko ezaugarriak 
ditu, hala ere, beharrek badituzte haien 
arteko ezaugarri amankomunak ere. 
Esaterako, honako hauek: 

• Pertsona guztiek oinarrizko behar 
berberak dituzten arren, behar 
horiek aldatu egiten dira ingurune 
kulturalaren arabera. 

• Behar baten sorreran kanpoko 
edota barneko estimuluek eragiten 
dute. 

• Behar bat nabaritzen den 
bakoitzean, gizabanakoak erantzun 
sorta bat izaten du behar hori nola 
ase erabakitzeko. 

 

• Beharrak elkarri lotuta egoten dira. Horregatik, batzuetan, 
behar jakin bat asetzeko, harekin lotuta dauden beste behar batzuk 
identifikatu behar dira. 

• Pertsonek beharrak hierarkizatzen dituzte, eta horren bitartez 
behar horietaz jabetzen dira. 

 

1.2.2. Beharrak sailkatzeko ereduak 
 

Aurretik aipatu bezala, pertsona guztiek oinarrizko beharrak dituzte 

(jatea, edatea, lo egitea…), baina badira hain oinarrizkoak ez diren 

beste behar batzuk ere.  

Orduan, nola jakin zein diren garrantzitsuagoak? Benetan al dira batzuk 

besteak baino garrantzitsuagoak? 

Galdera horiei erantzuteko, beharrak sailkatzeko eta ordenatzeko 

honako hiru eredu hauek erabiltzen dira batik bat: 

 Maslow-en eredua 

 Kalish-en eredua 

 Henderson-en eredua 

 

Pertsonen barneko desadostasun bat da beharra. Desadostasun 
hori asetzeko, prozesu psikologiko, fisiologiko zein sozialak sortzen 
dira pertsonaren baitan. 
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Maslow-en eredua 

 
Abraham Maslow (1908-1970) psikologo estatubatuarrak sortutako eredua asko 

erabiltzen da hainbat alorretan.   

 

Eredu honen arabera, gizabanakoaren beharrak bost mailatan sailkatzen dira: 

behar fisiologikoak, segurtasun-beharrak, behar sozialak, estimu- eta autoestimu-

beharrak eta autorrealizazio-beharra (ikus 1.3. irudia). Maslowek piramide batean 

hierarkizatu zituen beharrak, bost mailatan. Piramidearen oinarrian 

lehentasunezko beharrak adierazi zituen, eta erpinean, berriz, hain oinarrizkoak 

ez diren beharrak edo behar sofistikatuagoak. Beraz, norberak maila bateko 

beharrak asetzean, hurrengo mailakoak asetzen saiatuko da. 

 

1- Behar fisiologikoak. Bizitzeko ezinbestekoak diren beharrak dira: jatea, 

edatea, arnasa hartzea, mina arintzea, lo egitea… 

 
2- Segurtasun-beharrak. Segurtasuna gizaki 

ororen oinarrizko helburua da. Egoeraren 

arabera, segurtasun-beharrak desberdinak 

izango dira, ez baita gauza bera gudan dagoen 

herrialde batean bizitzea edo bakean bizi den 

herrialde batean. Azkeneko egoera horretan, 

beste segurtasun-gradu bat bilatzen da: kalean 

erasorik ez izatea, lapurretarik ez jasatea… 

Arrazoi beragatik aukeratzen da etxean 

bizitzea, eta ez kale gorrian. 

 
3- Behar sozialak. Afektuarekin eta 

komunitatean parte hartzearekin zerikusia 

duten beharrak dira multzo honetakoak. 

Honako hauek esaterako: pertsonekin 

komunikatzea, lagunak izatea, afektua ematea 

eta jasotzea, talde bateko parte izatea eta abar. 

 
 

4- Estimu- eta autoestimu-beharrak. Pertsona onartua eta maitatua 

sentitzearekin, prestigioa izatearekin eta taldean nabarmentzearekin 

zerikusia duten beharrak dira. Autoestimua eta norberarenganako 

errespetua ere maila honetan sailkatzen dira. 

 

5- Autoerrealizazio-beharra. Maslowen aburuz, pertsona guztien helburu 

nagusia da errealizatzea. Helburu hori lortuko bada, aurreko behar 

guztiak ase behar dira. Errealizazio-beharra pertsona bakoitzaren 

talentua eta gaitasunak ahalik eta gehien garatzean datza. Behar hori ez 

da inoiz aseko, amaigabeko prozesua baita. 

 

Autoerrealizazioa 

Estimu eta autoestimua 

Sozialak 

Segurtasuna 

Fisiologikoak 
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Maslowen teoria beste teoria askoren oinarrian ezarri den arren, kritikak ere jaso 

ditu, batez ere, ereduak ezartzen duen mailaketa zurrunagatik. Maslowen 

hierarkia hori malgua izan daitekeela diote kritika egiten diotenek, eta badirela 

bestelako aldagaiak eta baldintzak ere beharrak ezartzeko orduan. Honako 

hauek esaterako: 

 

Eredu pertsonala. Zenbaitentzat prestigioa izatea eta norbait dela sentitzea 

(estimu-beharrak) baino garrantzitsuagoa izan daiteke lagunak izatea edo talde 

baten parte izatea (behar soziala)  

Egoera larriak. Batzuetan, segurtasun-beharrak behar fisiologikoen gainetik 

egon daitezke. Adibidez, Kosovoko gudan, jendeak etxeak utzi, eta hirietatik ihes 

egin zuen, ihesaldian jatekoa lortzeko zailtasunak izango zituela bazekien arren. 

Alegia, momentu hartan, segurtasunak beste beharrek baino garrantzi handiagoa 

zuen. 

Kalish-en eredua 

Richard Kalishek Maslowen eskema zehaztu eta hobetu egin zuen. 

Piramidea sei mailatan banatu zuen. Proposatutako mailaketa horretan, 

Maslowen piramideko behar fisiologikoak bitan banatu zituen: 

• biziraupen-beharrak 

• estimulazio-beharrak  

Maslowek bezala Kalishek ere beharren mailaketa bera egiten du, eta 

esaten du azpiko mailetako beharrak ase behar direla lehenik, ondoren goiko 

mailetako beharrak asetzeko. Gauzak horrela, Maslowen ereduari egindako 

kritika berberak jaso zituen Kalishen ereduak ere; hau da, beharrak asetzeko 

hurrenkera zurrunegia dela. 

 

    

Autoezagutza 

 

 

Estimua 

 

Autoestimua 

 

   

Maitasuna 

 

Partaide izatea 

 

Gertutasuna 

 

 

Lasaitasuna 

 

Segurtasuna 

 

Babesa 

 

 

Sexua 

 

Ekintza 

 

Miaketa 

 

Maneiua 

 

Berrikuntza 

 

Janaria 

 

Airea 

 

Ura 

 

Tenperatura 

 

Hondakinak 

kanporatzea 

 

Atseden 

hartzea 

 

Mina saihestea 

1.4. irudia. Kaliseh-en beharren piramidea. 
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Henderson-en eredua 
 

Gaur egun Virginia Henderson erizain estatubatuarraren eredua da 

(1897-1996).osasunaren esparruan gehien erabiltzen dena. 

 

Eredu hau ere Maslowen ereduan oinarritzen da, baina honako 

berezitasun hauek ditu: hamalau dira aipatutako beharrak, eta behar 

horiek ez dute euren arteko hierarkiarik.  

Gainera, badu beste berezitasun aipagarri bat eredu honek; izan ere, 

behar espirituala edo norberaren fedea izatearen beharra jasotzen du. 

 

Hendersonen hamalau beharrak honako hauek dira: 

 

1- Normaltasunez arnastea. 

 

2- Egokiro jatea eta edatea. 

 
3- Gorputzeko hondakinak kanporatzea. 

 
4- Mugitzea, eta jarrera egokia mantentzea. 

 
5- Lo egitea eta atseden hartzea. 

 
6- Arropa egokia aukeratzea (janztea eta eranztea). 

 
7- Gorputzeko tenperatura egokia mantentzea, eta, horretarako, 

beharrezko arropa aukeratzea eta ingurune-baldintzak 

moldatzea. 

 
8- Gorputza garbitzea, azala babestea eta itxura ona agertzea. 

 
9- Arriskuak saihestea eta ingurukoak ez kaltetzea. 

 
10- Beste pertsonekin komunikatzea, emozioak, beharrak eta 

beldurrak adieraziz. 

 
11-  Norberaren fedea aitortzea eta sinesmenak errespetatzea. 

 
12- Norberaren buruarekin pozik egoteko moduan jokatzea. 

 
13- Aisialdiko jardueretan parte hartzea eta gozatzea. 

 
14- Osasuntsu egoteko edota pertsonaren garapen egokia lortzeko 

oinarrizko hezkuntza izatea; eta, ondorioz jakin mina asetzea, 

ikastea eta norberaren osasun zentroetara jotzea. 

           Hendersonen 
ereduak hierarkiarik 
ezartzen ez badu ere, 
badu antzekotasunik 
Maslowen ereduarekin. 
Izan ere, ereduotako 
beharrak elkarren artean 
erlaziona daitezke modu 
honetan: 
• Hendersonen 
lehendabiziko zazpi 
beharrak Maslowen behar 
fisiologikoekin bat datoz. 
• Zortzigarren eta 
bederatzigarren beharrak, 
berriz,  segurtasunarekin. 

 Hamargarren beharra, 
norberarenganako 
estimuarekin. 
• Hamabigarrenetik 
hamalaugarrenera 
bitarteko beharrak, 
norberaren 
errealizazioarekin 
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1.5. irudia. Osasuna 
galtzean, behar gutxiago 
asetzen dira. 

1.2.3. Beharrak eta zaintzak 

 
Arestian aipatutako ereduek berretsi egiten dute pertsona guztiok 

beharrak ditugula hainbat esparrutan, eta behar horiek ase behar ditugula 

geure ongizatea areagotzeko. 

Hori dela eta, garrantzitsua da hiru eredu horiek kontuan hartzea 

eguneroko jardunean –batez ere Hendersonen eredua–; izan ere, osasun 

arreta behar duten pertsonen beharrak asetzen laguntzen dute. 

Gehienetan, osasun-arreta behar duten pertsonek (adibidez gaixoek, 

istripu batean zauritutakoek, intoxikatuek…) aseta duten behar-kopurua 

txikiagoa da egoera horretan. Adibidez, gazte batek istripu baten ondorioz 

zango bat galtzen badu, bere mugikortasun- eta dependentzia-beharrak 

areagotu egingo dira, eta, aldi berean, une horretan autoestimua eta 

behar sozialak gutxitu. 

Beraz, bistakoa da pertsona batek desberdin aseko dituela bere beharrak 

osasuna badu edo gaixorik badago. Bigarren kasu hori –gaixo egotearena 

alegia– izango da osasun-langileak eguneroko jardunean aurkituko 

duena.  

 
 

 
 

Ariketak 
 

1- Zer da beharra zure ustez? Azaldu zure hitzekin eta eman adibide batzuk. Zein da beharraren 

eta kapritxoaren arteko aldea? 

 

2- Azaldu zuretzat garrantzitsuak diren hiru behar. Zure aitona-amonek, zure adinean, zure 

behar berberak izango zituztela uste al duzu? Arrazoitu erantzuna. 

 
3- Azaldu Maslow, Kalish eta Hendersonen ereduen arteko desberdintasunak. Adierazi zein 

ereduri deritzozun zure lanerako egokien. Arrazoitu erantzuna.  

 
4- Hendersonek azaldutako hamalau beharretatik, zenbat uste duzu dituzula aseta une 

honetan? Eta aste bete gripeak jota ohean egon beharko bazenu, tarte horretan, horietako 

zenbat behar izango zenituzke ase gabe? 
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1.3. Osasuna eta gaixotasuna 
 

Aurreko puntuan (1.2. puntua) ikusi bezala, pertsonek beharrak 

aseta izatea edo ez izatea, uneko osasun- edo gaixotasun-egoeren 

menpe dago, neurri handi batean. Horregatik, ezinbestekoa da 

honako bi kontzeptu hauek desberdintzea: osasuna eta 

gaixotasuna. Non amaitzen da bata eta non hasten bestea? Zein 

momentutan esan daiteke pertsona bat ez dela osasuntsua edo 

gaixorik dagoela?  

Berez, osasuna definitzea baino errazagoa da gaixotasuna 

definitzea. Izan ere, gaixotzean, gaixoa gai da adierazteko nola 

sentitzen den gutxi gorabehera une horretan. Hala ere, esan 

beharra dago egoera bien arteko muga ez dela batere argia.  

 

1.3.1. Gaixotasun kontzeptua 
Gaixotasun kontzeptua aldatuz joan da historian zehar. Antzina, 

gaixotzearen arrazoiak ez ziren azalpen zientifikoen bidez ematen. 

Azalpen magikoak erabiltzen ziren, non pertsonak gaixotzen baitziren 

madarikazioen, jainkoen zigorren eta abarren ondorioz (ikus 1.1. 

dokumentua).  

Gaur egun, berriz, gaixotasuna noiz sortzen den adierazteko, 
bestelako definizio bat ematen da, honako hau hain zuzen: 

 

 

 

 

 
 

Sarritan, gaixotzean, pertsonak ezin izaten ditu behar guztiak bere 

kabuz ase –autonomia galtzen du–. Horregatik, ingurukoen laguntza 

beharko du, bai senitartekoena, bai osasun-langileena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. irudia. 

Desoreka fisiologikoez 
gain, gaixotasunak 
disfuntzioak dakartza 
alderdi psikologikoetan, 
soziologikoetan eta 
ingurukoetan. 

Organismo baten funtzionamendu egokian, disfuntzioak sortzen 
direnean agertzen da gaixotasuna. Disfuntzio horiek 
fisiologikoak, psikologikoak, soziologikoak edota inguruneari 
lotutakoak izan daitezke. 

1.1. Dokumentua 

 

Antzinako medikuntza 

 

Hipokrates mediku greziarra 
hartzen da medikuntza 
modernoaren aitatzat. Izan 
ere, hark aitortu zuen 
lehenengoz gaixotasuna 
fenomeno naturala zela.  

Ordura arte, antzinako 
medikuntza praktikatzen zen 
batik bat. Medikuntza mota 
horrentzat, gaixotasuna 
naturaz gaindiko fenomenoa 
zen, eta, horrenbestez, 
gaixotasunen iturri izaten 
ziren jainkoen zigorrak, 
espiritu maltzurrak, 
sorginkeriak… 

Hori dela eta, antzinako 
medikuntzan jarduten 
zutenak apaiz-medikuak, 
aztiak eta sorginak edota 
xamanak ziren eta jarduera 
magiko- erlijiosoak 
praktikatzen zituzten. 

 

13 

14 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. irudia 

    Ongizate- zein 
osasun-sentsazioak 
desberdinak dira bi 
pertsona 
desberdinentzat. 

1.3.2. Osasun kontzeptua 
Osasuna definitzea zaila da, etengabe aldatuz joan den kontzeptua delako. 

Gainera, zer den osasuna nork bere modura interpretatzen du. Bada, 

egiten diren interpretazioak norberaren ideien, gizartearen eta kulturaren 

araberakoak izango dira. Hala ere, badaude onartuak dauden hainbat 

kontzeptu. Honako hauek, besteak beste: 

 

      Osasun kontzeptu klasikoa  
 

Definizio honen arabera, pertsona bat osasuntsua da gaixotasunik edota 

minik ez duenean. 

 Hala ere, gaur egun definizio hau ez dago onartuta arrazoi hauengatik:  

• Ezin da beti normaltasunaren eta patologiaren arteko muga ezarri. 

• Normaltasun kontzeptua aldatuz doa denboran zehar. 

• Gaixotasuna modu negatiboan definituta dago. Esaterako, bakea 

guda-eza dela esatea erabat sinplista eta desegokia den bezala, 

osasuna gaixotasun-eza dela esatea ere erabat desegokia da.   

 
•       Osasun kontzeptua, OME Osasunaren Mundu Erakundearen 
arabera  
 

OMEren arabera, osasuna honako hau da: gaixorik ez egoteaz gain, 

erabateko ongizate fisiko, psikiko eta soziala izatea. 

OMEk ekarpen nagusi bi egin zituen osasunaren definizio berri horrekin: 

Batetik, alderdi psikikoa eta soziala jasotzen ditu, eta, bestetik, osasuna 

modu positiboan definitzen du. Hala ere, hainbat kritika jaso ditu, honako 

arrazoi hauengatik: 

 Subjektiboa delako, osasun-sentsazioa ez delako berdina 

pertsona guztientzat. 

 Utopikoa delako, oso zaila baita erabateko ongizatea lortzea 

luzaroan. 

 Ongizatea eta osasuna parekatu egiten dituelako, eta hori egitea 

ez da beti zuzena izaten. Esaterako, batzuetan, drogen eraginen 

menpe egotean, pertsona ondo sentitzen da. Aitzitik, horrek ez 

du inondik ere esan nahi pertsona osasuntsua denik.  

 Estatikoa delako; izan ere, ez du kontuan hartzen osasun-mailak 

daudela. 

 

         Osasun kontzeptua, M. Terris-en arabera. Terrisen arabera, 

ongizate fisiko, psikiko eta sozialaren egoera perfektua da osasuna, 

zeinetan gizabanakoak askotariko arloetan –intelektuala, kulturala, 

espirituala– bere ahalmenak garatzen dituen; beraz, osasuna ez da 

bakarrik gaixotasun-eza.  

Hori horrela, Terrisen definizioak OMErena osatzen du, pertsonaren 

funtzionaltasuna gehitzen duelako; baina, era berean, OMEren 

definizioak jasotako kritika berberak jaso ditu honek ere. 
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1.8. irudia.  
Osasun kontzeptu 

dinamikoa.

 

 Osasun kontzeptu dinamikoa. Kontzeptu hau OMEren eta 

Terrisen definizioetan oinarritzen da, baina osasunaren eta 

gaixotasunaren izaera dinamikoaren ezaugarria gehitzen dio definizio 

berriari. Honela dio: 

“Faktore sozialek onartzen duten ongizate fisiko, psikiko eta sozialik 

altuena lortzea da osasunaren helburua, lanerako edo 

funtzionamendurako ahalik eta gaitasunik handienarekin aritzeko". 

Definizio horren arabera, osasunak eta gaixotasunak lerro jarrai batean 

koka daitezke. Lerroaren mutur batean kokatzen da ongizate fisiko, 

psikiko eta soziologikoaren mailarik altuena, funtzionamendurako edo 

lanerako gaitasunik handiena adierazten duena. Beste muturrean, 

heriotza. Erdiko tartean eremu neutro bat dago, zeinak adierazten duen 

gaixotasunaren eta osasunaren arteko aldea ez dela erabatekoa. Izan 

ere, kasu askotan zaila izaten da bereiztea zein den egoera patologikoa 

eta zein ez. 

Bestalde, kontuan hartu behar da gizaki guztiak hilko direla, eta, aldiz, 

denbora luzez ongizate-maila altua mantentzea, oro har, oso zaila dela. 

Horretaz gain, ohartu erdiko tartearen eta bi muturren artean osasun- 

eta gaixotasun-maila asko daudela. Horregatik guztiagatik osasuna 

kontzeptu dinamikotzat hartzen da. 

Kontzeptu dinamikoak bi ezaugarri positibo nagusi ditu, honako hauek, 

hain zuzen: 

 Definizio dinamikoa da. 

 Kanpo-eragileek gaixotasun- eta osasun-egoerak baldintza 

ditzaketela onartzen du: familiak, lagunek, lanak eta 

etxebizitzak, besteak beste. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gaur egun, osasun kontzeptu dinamikoa denen artean onartuena da, eta, 

horregatik, aintzat hartzen da osasunaren inguruan egiten diren jarduera 

zein definizio guztietan. Esaterako, nahiz eta OMEk berak 1947an ezarritako 

osasunaren definizioa aldatu ez duen, ordutik hona finkatu dituen 

helburuetan osasunaren ikuspegi dinamikoa ezarri du.  

Halaber, Osasuna denontzat 2000. urtean biltzarrean 38 helburu finkatu 

ziren, eta horietako bat izan zen 2000. urtean munduko biztanle guztiek 

osasun-maila nahikoa izan behar zutela lan egiteko eta komunitateko 

jarduera sozialetan parte hartzeko. 
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1.4. Osasun-eragileak: osasuna 
baldintzatzen duten faktoreak 

 

Izaki bizidun guztiek bezala, gizakiak etengabe jasaten du 

ingurunearen eragina, eta eragin horrek osasuna izatea ala ez 

baldintza dezake. 

1974. urtean, Marc Lalonde orduan Kanadako osasun-ministro 

zenak osasun-sistemaren eredu berritzaile bat proposatu zuen, eta, 

oraindik ere proposamen hori da lurralde garatuentzako 

erreferentziazko eredua.  

Horren arabera, komunitate bateko osasun-maila lau eragile hauek 

baldintzatzen dute: giza biologiak, ingurumenak, osasun-sistemak 

eta bizimoduak.  

1.4.1. Giza biologia 
 

Giza biologiaren arabera, honako bi alderdi hauek baldintzatzen 

dute osasuna: informazio genetikoa eta adina. 

 

Informazio genetikoa 

Gizakiak herentziaz hainbat gene jasotzen ditu bere osasuna 

baldintzatuko dutenak; alegia, gaixotasun askok osagai genetikoa 

dutela esan nahi da. Kasu gehienetan, delako osagai genetikoa 

izateak esan nahi du pertsona horrek gaixotasun jakin bat 

garatzeko joera handiagoa izango duela. Dena dela, gaixotasun 

jakin hori garatzea ez dago bakarrik faktore genetikoen menpe. 

Izan ere, bestelako faktore batzuk ere eragin dezakete 

gaixotasunaren garapenean; eta horien artean bizimoduaren 

faktoreak du eragina batez ere. Hala gertatzen da, esaterako, 

honako gaixotasun hauekin: II motako diabetes mellitus-arekin 

(DM), loditasunarekin, hipertentsio arterialarekin... 

 

Adina 

Zahartzean gorputzak ez du gaztaroan bezala erantzuten, eta 

ondorioz zahartzaroan gaixotzea ohikoagoa izaten da. 

Badira zenbait gaixotasun adin tarte batzuetan beste batzuetan 

baino ohikoagoak direnak. Adibidez, I motako DM-a nerabezaroan 

agertu ohi da, eta artrosia, berriz, zahartzaroan. Dena den, esan 

beharra dago joera aldatzen ari dela; badirelako beste zenbait 

gaixotasun, garai batean heldutasunean bakarrik agertzen zirenak 

eta, egun, haurtzaroan ere agertzen hasi direnak, 

hiperkolesterolemia kasu. 

 

 

 

 

 

  

Genetika 

Gaixotasun gehienek 
osagai genetikoa 
daukate: hala sortzezkoak 
nola hartutakoak. 
Horregatik, etorkizunean, 
gero eta garrantzi 
handiagoa hartuko du 
genetikak. 

Informazioa genetikoa 
erabil daiteke bai 
gaixotasun batzuen 
diagnostikorako, bai 
tratamendu berriak 
identifikatzeko, eta baita 
medikamentu 
espezifikoagoak lortzeko 
ere. 
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1.4.2. Ingurumena 
 

Ingurumena gizabanakoa inguratzen duen guztia da, eta, hortaz, osasuna 

eta gaixotasuna baldintzatuko ditu. 

Atal honetan, kontuan hartuko dira eragile edo faktore fisiko, kimiko, 

biologiko eta sozialak. 

 

Eragile fisikoak. Gure ingurune fisikoa osatzen dutenak dira. 

Horien artean garrantzi handia dute airearen kutsadurak, 

zaratak, edateko urak, estolderiak, zabor-bilketarako sistemak 

eta abarrek. 

 

 

Eragile kimikoak. Produktu kimiko batzuekin kontaktuan 

egoteak osasuna kaltetzen du, adibidez, zenbait metalekin 

(berunarekin, merkurioarekin, kadmioarekin, artsenikoarekin, 

eta abarrekin), karbono dioxidoarekin, minbizi-sortzaile diren 

produktuekin, plagizidekin, etab. 

 

 

 Eragile biologikoak. Hainbat mikroorganismo eta parasito 

gizakien organismoan sar daitezke, eta osasuna kalte 

dezakete. Adibideen zerrenda luzea da. Hona hemen horietako 

batzuk: pedikulosia (zorriak), heste-zizareak, gripearen birusa 

eta HIES-a. 

 

 

 Eragile sozialak edo gizarte eragileak. Osasun-harremanen 

alderdiari edota alderdi psikologikoari eragiten diete. Hona 
hemen talde honetako zenbait eragile: lan-baldintzak eta lan-
giroko harremanak, familia eta lagunekin erlazionatzeko denbora 
eta beraren kalitatea, estres-maila eta aisialdiaren kalitatea. 
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1.9. Irudia 
Osasun-sistemako langileek 
baldintzatzen dute 

osasun-zerbitzuaren 
kalitatea eta 
eraginkortasuna, hein handi 
batean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

                   1.4.3. Osasun-sistema  
 

Gaixotasunak prebenitu eta osasuna 

berreskuratzeko, gizarteak eta erakundeek 

sortzen dituzten zerbitzu espezializatu eta 

antolatuekin osatzen da osasun-sistema. 

Osasun-sistemak hainbat faktore izan behar ditu 

kontuan, komunitatearen osasunean eragiteko; 

batez ere, baliabideetara heltzeko erraztasuna 

(ospitaleetara, osasun-zentroetara, etab.), 

baliabideen prezioa eta eskainitako arretaren 

kalitatea.  

Laburbilduz, komunitatearen osasuna hobetuko 

da, baldin eta osasun-sistema denen eskura 

badago, eta kalitatezkoak bada. 

 

          1.4.4. Bizimoduak 
 

Bizimodua da gizabanakoek dituzten eguneroko ohituren 
multzoa. Argi dago bizimodu mota batzuk osasunaren 
mesedetan eragingo dutela, beste batzuk haren kalterako 
eragiten duten bitartean.  
Norberaren bizimoduak osasunarengan nola eragiten duen 
jakiteko, hainbat aldagai izaten dira kontuan. Hona hemen 
garrantzitsuenak: 
 
Ariketa fisikoa. Onuragarria da osasunerako ariketa fisikoa 
egiteko ohitura izatea. Aldiz, bizimodu sedentarioa kaltegarria 
da. 
 
Elikadura. Elikadura orekatua da osasungarriena: gantz 
industrialik gabeko jakiak jatea; fruta, barazki eta laboreak 
jatea… Aitzitik, kaltegarriak dira aurrez prestatutako platerak, 
janari lasterrak, opil industrialak… 
 

Sexualitatea. Prebentzio gabeko sexu-harremanak kaltegarriak 
izan daitezke osasunarentzat. Izan ere, sexu bidezko hainbat 
gaixotasun transmiti daitezke, honako hauek esaterako: sifilia, 
gonorrea eta HIESa. 
 
Droga-kontsumoa. Drogak kontsumitzea kaltegarria da 
osasunarentzat, legalak izan (tabakoa eta alkohola) zein 
ilegalak izan (kokaina, heroina, haxixa…). Izan ere, batzuek 
zein besteek nerbio-sistema kaltetzen dute.  
 
Jokabide agresiboak. Autoa azkarregi edo ausartegi 
gidatzeak, tratu txarrek, erasoek… zuzenean eragiten dute 
osasunean. 
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7. Azaldu zeintzuk diren osasun kontzeptu dinamikoaren ekarpenak. 

 

8.  Gaixotasunak kanpo-eragileen menpe egon daitezkeela uste al duzu? Arrazoitu erantzuna.  

 

9. Zure iritziz pertsona bat noiz dago gaixorik?  

9.1 Eztabaidatu ea honako paziente hauek gaixorik dauden ala ez: 

a. Arnasa hartzeko arazoekin ospitalean ingresatutako agurea. 

b. Gaixotasun baten ondorioz ikusmen ia osoa galdu duen emakumea. 

c. Astanafarreria duen umea. 

d. Hankan hartutako kolpe baten ondorioz bajan dagoen langilea. 

e. Parapentearekin izandako istripu baten ondorioz paraplejia duen eta gurpil-aulkian 
dagoen gaztea. 

f. Down sindromea duen umea. 

g. Adineko emakumea, dementziaren hasiera-fasean dagoenean. 

h. Eskumuturra hautsi duelako ebakuntza-gelan operatzen ari diren mutila. 

 

9.2 Behin kasu horien inguruan eztabaidatu ondoren, bozkatu eta erabaki zein paziente 
dagoen gaixorik eta zein ez. 

 

10.  Marraztu osasun-eragileen taula. Adierazi nola eragin dezaketen eragile horiek osasunean, 
bai modu positiboan, bai negatiboan. 

 

 

 

Ariketak 1.3 eta 1.4   
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Autoebaluazioa 

 

 

 

 

1. Osasun-zentro batera doazenek… 
a)  …beti izaten dituzte zailtasunak hiru 

osagaietan: biologikoan, psikologikoan eta 
sozialean. 

b) …arazoak izan ditzakete hiru osagaietako 
batean (biologikoan, psikologikoan edo 
sozialean); baina, oro har, arazoak osagai 
batean baino gehiagotan agertzen dituzte. 

c) …oro har osagai biologikoan besterik ez 
dituzte izaten arazoak. 

d) …osagai psikologikoan arazoak izan ohi 
dituzte. Aldiz, osagai biologikoan edota 
sozialean ez. 
 

2.- Arreta eta zaintza integrala eskaintzea honako 
honetan datza: 

a) Pazientearen dimentsio guztiei 
erreparatzean. 

b) Gaixotasuna tratatzean eta pazientea 
sendatzean. 

c) Profesional askoren artean gaixoa 
zaintzean. 

d) Zentroko zerbitzu guztiek kalitatezko arreta 
ematean. 

3.- Pazientearenganako hurbiltasuna kontuan 
hartuta, eta osasun-heziketari dagokionean, 
honako hau da erizain-laguntzailearen 
jarduna:  

a) Sendaketa hobetzeko agindutako neurriei 

buruzko aholkua ematea, pazienteei nahiz 

haien laguntzaileei. 

b) Pazienteari norberaren osasuna nola 

zaindu azaltzea. 

c) Zaintzailea izatea eta egunero zentroko 
erantzukizunak eta arauak betearaztea. 

d) Dinamizatzailea izatea, pazienteak 
bizimodu eta ohitura osasuntsuak 
bereganatzeko. 

4.- Maslowen arabera, behar hauetatik zein ez da 
fisiologikoa? 

a) Lo egitea. 
b) Jatea. 
c) Arnasa hartzea. 
d) Bizirik irautea. 

 

5.- Maslowenarekin alderatuz gero, Kalishen    
piramideak…: 

a) …norberaren errealizazio-beharra bi 
multzotan banatzen du: autoezagutza eta 
autoestimua. 

b) …behar sozialak bitan banatzen ditu: 
partaide izatea eta segurtasuna. 

 
c) …behar fisiologikoak bitan banatzen ditu: 

bizirik irautea eta estimulazioa. 
d) …Maslowen eredua mantentzen du. 

 
 

 

 

6.- Eredu hauetatik zeintzuk mantentzen dute mailen 
arteko hierarkia? 
a) Hendersonek eta Maslowek 
b) Maslowek bakarrik 
c) Kalishek 
d) Kalishek eta Maslowek 

 

7.- Eredu hauen artean zeinek gehitzen ditu behar 
espirituala eta bakoitzak bere fedea izatea? 

a) Hendersonek, Maslowek eta Kalishek 
b) Maslowek bakarrik 
c) Kalishek 
d) Hendersonek bakarrik 

 

8.- Osasun kontzeptu klasikoaren arabera: 
a) Osasun-eza madarikazio edo jainkoen zigorra da. 
b) Osasuna gaixotasunik ez pairatzearen sinonimoa 

da. 
c) Osasuna eta ongizatea gauza bera dira. 
d) Osasuna izateak norberaren gaitasunak garatzea 

esan nahi du. 

9.- Osasuna eta gaixotasuna… 
a) …aurkako kontzeptuak dira. 
b) …osa erraz muga daitezkeen kontzeptuak dira. 
c) …kontzeptu baztertzaileak dira. 
d) …lerro jarraitua osatzen duten bi kontzeptu dira. 

 

10.- Adierazi honako esaldi hauek zuzenak diren ala ez: 
a) Osasun-sentsazioa desberdina da pertsonaren 

arabera. 
b) Osasunik gabe ezinezkoa da ongizatea izatea. 
c) Osasunaren eta gaixotasunaren arteko muga 

erraz identifikatzen da. 
d) Osasunaren eta gaixotasunaren artean eremu 

neutro bat dago, non zaila den patologia eta 
patologia-eza bereiztea. 

e) Gaixotasuna barne-eragileek baldintzatzen dute 
beti. 

f) Osasun-egoeran litekeena da erabateko 
ongizatea denbora luzez lortzea. 

g) Gaixoak pertsona osasuntsuak besteko aukerak 
ditu bere beharrak asetzeko. 
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Orain, praktikatu! 

Irudia 1 

A. Banaka, idatzi zuek dauzkazuen eta garrantzitsu deritzozuen bost behar. Adierazi Kalishen 

piramidearen zer maila edo fasetan dagoen behar bakoitza. 

 

    Beharrak      Kalishen piramidearen 

mailak 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 Batu fitxa guztiak eta aztertu Kalishen piramidearen mailak deritzon zutabea. Ondoren, 

egin zerrenda bat gehien agertu diren behar-mailekin –gehien agertu den mailatik hasita, 

hurrenkeran–. 

 Atera zure ondorioak puntuazio gehien duten faseen inguruan. 

 

B. Egin ariketa bera honako argazki hauetako pertsonekin: 

 

      

Alderatu emaitzak eta idatzi ateratako ondorioak. 
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Osasun-arreta eta 
psikologia 

 
 
 
 
 
 

 
Edukiak 

pertsonen portaerak eta portaerak aldatzeko estrategiak 

 

oinarrizko prozesu psikologikoak eta giza portaeran nola eragiten 

duten 

emozioen eta sentimenduen eragina bizitzako hainbat egoeratan 

 
nortasuna, nortasunaren elementuak eta nortasunaren eragina 
giza portaeran  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1. irudia 

2.1. Laguntza psikologikoa 
 

Arestian esan bezala, osasun-arreta eta laguntza psikologikoa banaezinak 

dira, baina zer da laguntza psikologikoa? Hona hemen, laguntza psikologikoa 

zer den azaltzeko, osasun-ingurunean gerta daitekeen adibide bat: 

Demagun pneumonia duen pertsona bat 

ospitaleratzen dutela; birika bat du kaltetuta eta 

min ematen dio. Gainera, gaixo hori bakarrik 

sentitzen da, babesgabe, beldurtuta, bere 

osasunaz eta bizitzaz kezkatuta. Nahiz eta 

sentimendu eta emozio horiek guztiak 

gaixotasunarekin zuzenean erlazionatuta ez 

egon, gaixoak horiek bideratzeko arreta edo 

laguntza beharko du, eta laguntza mota horri 

laguntza psikologikoa deritzo. 

 

Artatzen diren pertsonei laguntza psikologiko 

egokia emateko, beharrezkoa da psikologiari 

buruzko ezagutzak izatea. Horrela, gaixoak 

artatzean, osasun-langileak estrategia 

eraginkorragoen jabe izango dira. 

 

Pertsonen ekintza, 
pentsamendu eta 
sentimenduak 
intentsitate  
handiz bizi dira 
osasun-ingurunean. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Definizio hori ongi aztertuz gero, honako ondorio hauek atera daitezke: 

• Jendearen ekintzak jokabideekin erlazionatzen dira, hau da, 

pertsonek inguruarekin erlazionatzeko egindako jarduerekin. 

• Jendeak pentsatzen duena prozesu mentalekin erlazionatzen da, 

esaterako, oroimenarekin, adimenarekin, pentsamenduarekin… 

• Jendeak sentitzen duena emozioekin eta sentimenduekin 

erlazionatzen da. 

• Ezaugarri horiek guztiak pertsonengan modu partikularrean 

azaleratzen dira, eta pertsona bere osotasunean definitzen dute. Beste 

era batera esanda, ezaugarriak azaleratzeko moduek eta pertsona 

definitzeko moduek nortasunarekin dute zerikusia. 

 

Alderdi horiek guztiek garrantzi handia dute osasun-ingurunean. 

Izan ere, osasun-langileen eta pazienteen arteko hartu-emanetan, 

jokabide eta sentimendu asko azaleratzen dira: dependentzia, asaldura, 

etsaitasuna, pasibo-tasuna… 

Horretaz gain, osasun-langileak gaixoaren senideekin edota lagunekin 

ere izaten du harremana, eta erlazio hori konplexua izan daiteke. Beraz, 

tresna garrantzitsua izango da psikologia, ager litezkeen egoera anitzei 

egokiro aurre egiteko. 

 

 

Psikologiak giza jokabidea eta prozesu mentalak ikertzen ditu; 

beste modu batera esanda, pertsonak egiten, pentsatzen eta 

sentitzen duena aztertzen du. 
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2.2. Jokabidea 

2.2.1. Zer da jokabidea? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2. irudia 
Esan daiteke pertsona baten 
jokabideak pertsona horren 
nortasunaren agerpenik 
behagarrienak direla. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jokabidea barne- eta kanpo-eragileen eta sinesmenen 

elkarreraginak baldintzatzen du. Barne-eragileen artean 

honako hauek aipa daitezke: genetika, nortasuna eta 

adimena, besteak beste. Kanpo- edo ingurune-eragileen 

artean, berriz, beste hauek daude: pertsonaren egoera 

une jakin batean, noren aurrean dagoen une jakin 

horretan, testuingurua… 

 

Esan daiteke pertsona baten jokabideak pertsona horren 

nortasunaren agerpenik behagarrienak direla, hau da, 

pertsona horren nortasunetik besteek zer behatzen 

duten da jokabidea. Agerpen horiek batzuetan 

nabarmenak izaten dira, eta hala beha daitezke 

hizkuntzan, erantzun somatikoetan –takikardia, masailak 

gorritzea…–, erantzun motorretan –keinuketa, 

imintzioa– edo erantzun sozialetan –barnerakoitasuna 

edo kanporakoitasuna–. Beste batzuetan, erantzun 

ezkutuak ere ager daitezke, pertsona horren 

pentsamendu, sinesmen edo emozio-motibazioetatik 

ondorioztatu beharrekoak. 

 

Pertsonak edo taldeak euren portaeraren (jokabide-multzoen) arabera 

definitzen eta sailkatzen dira. Horrela, ohikoak, ezohikoak, onartuak edo 

arauz bestekoak izan daitezke portaerak.  

 

Portaera bat onartzea edo errefusatzea arau sozialek determinatzen dute. 

Era berean, arau sozialak, usadioen eta ohituren menpe daude alde 

batetik, eta, bestetik, legeen menpe. Lehengo multzokoek, usadioek eta 

ohiturek alegia, sistema informala osatzen dute. Horien artean daude, 

esaterako, aurreiritziak. Aitzitik, bigarren multzokoek, legeek alegia, 

sistema formala osatzen dute, eta, horien artean zigorrak aurki daitezke, 

besteak beste. Hona hemen jokabide multzo horiek bereizteko pare bat 

adibide:  

Jendaurrean korrokada egitea ez du Legeak debekatzen, baina jokabide 

gaitzesgarria da zenbait kulturatan. Aldiz, kalean ordu txikietan alkohola 

edatea legez zigortzen da hainbat herrialdetan. 

Egoera bati aurre egiteko norbanakoak daukan portatzeko, 

jarduteko edo jokatzeko modu partikularra da jokabidea; hau 

da, pertsona batek egiten edo esaten duena. 
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                                       2.2.2. Jokabide-aldaketak 
 

Osasun-arretaren alorrean, sarritan, pazienteen edota 

erabiltzaileen zenbait jokabide aldatzea lortu behar izaten 

da. Hainbat dira horrelako egoerak: ospitaleratuta dagoen 

eta kolaboratu nahi ez duen pazientea; dieta osasuntsuago 

batera ohitu behar den pazientea; farmaziara erretzeari 

uzteko mirarizko erremedioaren bila doan erabiltzailea; 

arnas aparatuko gaitzen bat diagnostikatu diotelako; etab. 

Jokabideak sailkatu egiten dira, eta horretarako haien 

ondorioei eta pertsonaren egoerari erreparatzen zaie. 

Horren arabera, jokabideak egokiak edo desegokiak diren 

erabakitzen da. 

 

• Egokiak. Jokabidearen ondorioak eta planteatutako 

helburuak bat datozenean jokabidea egokia da, eta, hortaz, 

mesedegarria. 

• Desegokiak. Ondorioak eta planteatutako helburuak bat 

ez datozenean jokabidea desegokia da, eta, beraz, 

kaltegarria izan daiteke norbanakoarentzat edota bere 

ingurukoentzat. 

 

Jokabidea aldatzeko edo aldarazteko, edo hobeto esanda, jokabide 

desegokiak egoki bihurtzeko hiru aukera daude:  
 
• Aurretik dagoen jokabide bat areagotzea edo hobetzea. 
  
• Jokabide berriak eskuratzea.  
 
• Jokabide batzuk murriztea edo baztertzea.  
 

Edozein kasutan, jokabidea aldarazteko lehenengo pausoa gaixoa 

informatzea da: gaixoari edo erabiltzaileari argi esan behar zaio zer 

ondorio izango lituzkeen jokabidea aldatuz gero, eta zer jokabidea 

aldatuko ez balu.  
 

Aurretik dagoen jokabide bat areagotzea edo hobetzea 
 

Kasu honetan, jokabide desiragarri jakin bat estimulatzeko edo 

indartzeko teknikak erabiltzen dira. Horretarako, errefortzuak/sariak edo 

estimuluak erabiltzen dira. Gaixoak edo erabiltzaileak, jokabide jakin hori 

duen bakoitzean errefortzu bat jasotzen du, eta horrek atsegina ematen 

dio, eta, ondorioz, jokabide konkretu hori errepikatzeko joera sortzen da 

berarengan. Osasun-ingurunean, besteak beste, goraipamenak, opari 

txikiak, pribilegioak erabiltzen dira errefortzu gisa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Jokabideak aldatu, areagotu, 
eskuratu, murriztu edo baztertu 
egin daitezke. Ezarri nahi den 
jokabideak onurak ekarriko 
dizkie gaixoari eta bere 
ingurukoei, eta onura horien 
guztien inguruko informazio 
objektiboa eta jakina argi eta 
garbi eman behar zaio 
pazienteari. 
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  Korronte psikologikoak. Konduktismoa 

Konduktismoari jokabidearen psikologia ere deitzen zaio, eta psikologiaren korronte bat da. 
Amerikako Estatu Batuetan sortu zen XX. mende hasieran, eta ordezkari garrantzitsuenak John 
Watson (1878-1958) eta Burrhus F. Skinner (1904-1990) izan ziren. 
Korronte horren arabera, kausa-efektua erlazioak jokabidea determinatzen du. Hau da, erantzun 
oro estimulu baten eraginez sortzen da, eta, halaber, estimulu bakoitzak erantzun bat sortzen du. 
Estimulu-erantzunaren prozesua orokortutakoan, pertsonak ikaskuntza-prozesuaren oinarriak 
ezartzen ditu; alegia, jokabide-aldaketa bat orokortzen denean sortzen da ikaskuntza. Ikus honako 
adibide hau: 
Demagun gazte bat sendagilearengana joan dela, eta sendagileak tabakoak eta ohitura 
sedentarioek bere osasunerako dituzten arriskuez ohartzen duela –estimulua–. Horren ondorioz, 
tabakoa utzi eta kirola egiteari ekingo dio gazteak –erantzuna–, eta bere osasuna hobetuko dela 
egiaztatuko du. Izan ere, eskailerak igotzean ez dela nekatzen ohartuko da; elikagaien zaporeak 
hobeto bereizten dituela, etab; beraz, egoera berriaren onurak zein diren ikasiko ditu –ikaskuntza–. 
2.2.2 puntuan ikusiko denez, konduktismoak badu jokabide-aldaketen teorietan aplikazio 
praktikoa. 

 

 

 

   

Demagun erabiltzaile bat bere kabuz 

ibiltzeko motibatu nahi dela nahi dela. eta, 

halaber, jokabide hori areagotzea nahi 

dela. Lehendabizi, ibiltzeak dakartzan 

abantailak zein diren azalduko zaizkio 

pazienteari, bai osasunari dagokionean, 

bai autonomiari dagokionean; alegia, 

jokabidea areagotzeak dakartzan 

ondorioei buruzko informazio jakina 

emango zaio. Bigarrenik, errefortzuak 

erabiliko dira pazienteak jokabide egokia 

erabiltzen duen bakoitzean, eta 

horretarako balio dezakete errefortzuzko 

esaldi hauek, esaterako: “Oso ondo egin 

duzu, asko hobetu duzu”; “Horrela 

jarraituz gero laster alabarekin paseatzera 

ateratzeko moduan egongo zara”. 

  2.3. irudia 

                      Errefortzu positiboek nahi den jokabidea lortzen 
                                  laguntzen dute. 

             

             2.1. dokumentua          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Jokabide berriak eskuratzea 
 

Ikasketa-prozesu bat beharrezkoa da jokabide berriak eskuratzeko. 

Prozesu hau behaketaz edo imitazioz egin daiteke, edo baita prozesua 

zatituz eta urratsez urrats ikasiz ere. Esaterako, adineko pertsona bati 

makuluekin ibiltzen irakasteko hainbat pauso jarraitu behar dira. Lehenik 

demostrazio praktikoa egingo da. Ondoren, prozesuaren teknika urratsez 

urrats azalduko zaio, eta, azkenik, urratsak modu egokian jarraitzeko 

eskatuko zaio. 
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Korronte psikologikoak. Ikasketa soziala 

Teoria honen arabera –Albert Bandura, 1925– pertsona batek 
egoera jakin baten aurrean ematen duen erantzuna baldintzatuta 
egon daiteke beste pertsona batzuek egoera berdinen aurrean 
eman izan duten erantzunengatik.  

Horrela, teoria honek dio jokabide gehienak ikasi egiten direla, eta 
horrela egiten dutela bereziki haurrek; gurasoak edota beste 
pertsonak imitatzean edo behatzean, jokabidea bereganatzen dute 
sarritan. 

Adibidez, ume bat etxean tratu txarren lekuko izan bada, jokabide 
hori naturaltzat har dezake ume horrek, eta baliteke etorkizunean 
berak ere inoiz tratu txarrak ematea. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
         2.2. dokumentua 

Jokabide batzuk baztertzea edo murriztea 
 
Demagun medikuak tabakoa erretzeari uzteko agintzen diola gazte-

gaztetatik erretzailea izan den paziente bati. Horrelako kasuetan ere, 

teknikarik erabilienak errefortzuak dira, baina kasu batzuetan zigorrak aplika 

daitezke sarien ordez. Hau da, pazientearengan murriztu edo baztertu nahi 

diren jokabideak agertzen direnean, ondorio negatibo edo desatsegin bat 

aplikatzen zaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  2.2.3. Portaera eta jarrera 

 

Portaera-aldaketa lortu ahal izateko, portaera aldatzeko aurretiazko joera 

batek egon behar du. Joera horri jarrera deritzo. 

 

 

 

 

 

 

 

Jarrerek azaltzen dute estimulutik erantzunera dagoen bidea. Beraz, 

norbanakoaren jarrerek baldintzatuko dituzte gerora garatuko diren 

portaerak. 

Oro har, jarrerak bizitzaren lehen urteetatik indartzen dira, eta bizitza osoan 

zehar moldatuz joaten dira. Hori dela eta, jarrerak iraunkorrak izan ohi dira, 

baina horrek ez du esan nahi kanpo-baldintzak aldatutakoan moldatu edo 

aldatu ezin direnik. Esaterako, pertsona baten inguru soziala guztiz 

aldatutakoan, ohikoa da pertsona horrek inguru berriko jarrerak 

bereganatzea. 

 

Egoera jakin baten aurrean pertsona bat modu konkretu batean 

jokatzera bultzatzen duen joerari edo tenoreari deritzo jarrera. 

Jokabidearen atarikoa dela esan daiteke. 

Gai edo arazo batean aurrean izaten den ikusgunea, ondorioz 

jokaera jakin bat dakarrena. (Lur Hiztegi Entziklopedikoa) 
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                                                         Korronte psikologikoak. Psikoanalisia 

Sigmund Freud (1856-1939) neurologo vienarra izan zen korronte 
honen sortzailea. Haren iritziz, giza portaera azaltzeko orduan, datu 
inkontzienteen garrantziaz jabetu beharra dago; izan ere, datu 
kontzienteak erabiltzea soilik ez da nahikoa. Freudentzat jarduera 
inkontzienteek jarduera kontzienteek baino pisu handiagoa dute 
gizabanakoen jokabidea baldintzatzean. Inkontzientea arakatzeko, 
Freudek psikoanalisiaren metodoa garatu zuen. 

Psikoanalisiaz baliatuta, Freudek honako hau ondorioztatu zuen: 

Norbanakoak dituen arazo askoren jatorrian daude gizabanakoak 
erreprimitu behar izan dituen jatorri sexualeko desio eta fantasiak; 
gizarteak inola ere onartu ezin dituen desio eta fantasiak, hain zuzen. 

 

 

Erizain-laguntzailearen eguneroko jardunean, pertsonen 

malgutasun hori erabilgarria izango da. Izan ere, 

pazienteengandik edozein portaera-aldaketa lortzeko, aldez 

aurretiko joera izan behar du aldaketa jakin hori 

bereganatzeko. Gainera, osasun-langileak eta pazienteak 

elkarrenganako errespetua lortzea izan behar dute helburu; 

bestela nekez lortuko baitute jokabidea aldatzeko 

beharrezkoa den aldez aurretiko jarrera-aldaketa. 

 

Kasu askotan, egoera jakin baten aurrean, norberaren 

gaitasunengan eta aukerengan sinesteak baldintzatuko du 

ondoren hartuko den jarrera. Demagun ebakuntza izan berri 

duen paziente bat ohetik jaikiarazi nahi dela gelan zehar ibil 

dadin; bada, seguruenik, paziente horrek ez luke ibiltzerik 

nahi izango, jausiko dela usteko balu. 

Dena den, kontuan hartu behar da ezin dela behartu pertsona bat, baldin eta, 

gerora portaera-aldaketa jakin bat lortzeko jarrera jakin bat eragin nahi bada. 

Aldiz, ahal den heinean, aukera bideragarriak eskaini behar dira. Horrela, 

pertsona horrek eskainitako aukeren artean, gehien komeni zaiona aukeratuko 

du, eta bere ekintzen ondorioen erantzule izango da. 

 

2.2.4. Jokabide kontzienteak eta 
inkontzienteak 

 

Sarritan ziurtzat jotzen da pertsonen portaera borondatezkoa eta kontzientea dela, eta, 

jakina, hori ez da beti horrela izaten, eta are gutxiago pertsonak gaixorik edo euren 

ohiko ingurunetik kanpo daudenean, ospitaleratzeetan kasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Pixka bat sakonduz gero, esan daiteke bakoitzak erabakiak hartzeko duen 

ahalmena dela kontzientzia, hau da, norberaren ekintzen protagonista eta gerta 

daitezkeen ondorioen erantzule izatea da kontzientzia. Dena dela, izan kontuan 

ongiaren eta gaizkiaren norberaren pertzepzioaren araberakoa izango dela 

erantzukizun hori. Horrela, bi ikuspegitatik ikas eta uler daiteke kontzientzia: 

fenomeno psikiko gisa edo kontzeptu moral gisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artatzen duten 
pertsonenganako errespetua eta 
jarrera positiboa erakutsi behar 
dute osasun-langileek. 
Pazienteei entzun egin behar 
zaie, eta zer pentsatzen duten 
asmatzen saiatu. Pazienteen 
jarrera aldarazteko, haiek 
ulertzen saiatu behar da, euren 
atentzioa erakartzen, eta euren 
konfiantza irabazten.  

Oro har, kontzientzia pertsonak bere buruaz eta inguruaz duen ezagutzari deritzo. 

2.3. dokumentua 
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Kontzientzia, fenomeno psikikoa  
  

Ikuspegi honen arabera, kontzientzia fenomeno psikikoa da, eta, beraz, 

psikologiak eta psikiatriak ikertu beharreko alorra. Osasun-ingurunean, 

sarritan tratatzen dira kontzientzia aldi baterako edo betirako galduta duten 

pertsonak. Gertaera horrek jokabide-aldaketak dakartza eta esku hartzeko 

prozedura bereziak eskatzen ditu. 

Pertsona baten buru-argitasunaren gaineko deskripzio klinikoa lortzeko, 

hau da, pazienteen sintoma- eta zeinu-behaketa egiteko alegia, eta 

zenbateraino erne dagoen jakiteko, sintomak hauek behatzen dira: 

mugimendua: aztoramena edo inhibizioa, automatismoa… 

arreta mantentzeko gaitasuna 

orientazioa 

umorea eta  erreakzio afektiboak  

norberaren ohitura-aldaketa 

senso-pertzepzioaren eta pentsamenduaren asaldurak 

 
 

   

2.4. irudia. 
Kontzientzia galtzea ohikoa 
da osasun-eremuan, batez 
ere dementziarekin zerikusia 
daukaten gaixotasunetan. 

Kontzientzia, kontzeptu morala 
 

Ikuspegi honen arabera kontzientzia etikaren alorra da, eta 

norbanakoaren ikuspuntu etikoak jokabide arazoak sor 

ditzakeenez, kontzeptu morala ere kontuan hartu behar da 

osasun-ingurunean. 

Adibidez, barnetegien ingurune batean, bizikidetza arazoak sor 

daitezke, baldin eta pertsona batzuk ez badira jabetzen euren 

jokabideek besteei eragin diezaieketen kalteez. Esaterako, 

ospitaleratze-kasuetan, badira pazienteak, zeinak ez diren 

konturatzen euren bisitek sortzen duten zaratek zer nolako kaltea 

eragin diezaioketen alboko pazienteari; edo paziente bat ez bada 

jabetzen norberaren kabuz botikak hartzean, zer nolako kaltea 

eragin diezaiokeen bere osasunari. 
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Ariketak  

1. Adierazi osasun-inguruneko hiru egoera, non laguntza-psikologikoak gutxienez zaintza fisikoek besteko 
garrantzia duen.  

 

2. Eman arau sozialek onartzen ez dituzten portaeren hiru adibide, eta Legeak baimentzen ez dituen beste 
hiru. 

 

3. Adierazi, batetik, honako portaera hauetatik zeintzuk ez dituen Legeak baimentzen; eta, bestetik, 
zure ustez zeintzuk ez dituzten arau sozialek onartzen eta zeintzuk bai: 

 

 Bizikletan ibiltzea hiritik. 

 Eraikin publiko batean erretzea. 

 Txakurra paseatzera ateratzean, 

parkean txiza egin dezan uztea. 

 Semaforoa gorriz pasatzea. 

 Ahoa beteta hitz egitea. 

 Gauez zurrunka egitea. 

 Langile bati  errespetua galtzea. 

 Horma baten grafitiak marraztea. 

 Hauteskundeetan botorik ez ematea. 

 Zakarrontzi bat erretzea. 

 Zure irakaslearen gaitasunarekin bat   ez 

etortzea. 

 Kalean txiza egitea.

Ez-onartutzat sailkatu dituzun portaeren artean, hausnartu zergatik ematen diren horrelako    
portaerak: kontzientzia etikoaren faltagatik edo, aldiz, ezarritako arauen kontrako ekintzak direlako. 
Eztabaidatu eta argudiatu ikaskideekin norberaren erantzunak. 

 

4. Aipatu zure ikasketak hobetzeko zein errefortzu positibo izango zen beharrezko. Eman adibideak. 
 

5. Idatzi paper batean zure portaeran ohikoak diren eta hobetu daitezkeen bi jokabide ez-egoki. 
Partekatu orria zure ikaskidearekin eta diseinatu hark adierazitako jokabide ez-egokiak aldatzeko 
estrategiak.  

 

6. Demagun nerabe bat osasun-zentro batera doala, biharamuneko pilularen bila, eta zentroan, pilula 
gain, metodo-antisorgailu eta sexu bidezko gaixotasunen gaineko informazioa ematen diotela. Adierazi 
zentroko osasun-langileek zein errefortzu erabil ditzaketen nerabeak bere ekintzen kontzientzia hartzeko, 
antisorgailuak egokiro erabiltzeko eta sexu-harremanak seguru praktikatzeko. 

 

7. Azaldu nola erakutsiko zeniokeen hortzak garbitzen zure hizkuntza ulertzen ez duen eta higiene falta 
duen ume bati. Azaldu zeintzuk teknika erabiliko zenituzkeen eta nola eta zein hurrenkeratan emango 
zenituzkeen pausoak. 

 

8. Honako esaldi hau Henry Ford kotxe-saltzaile famatuak esan zuela esan ohi da: “Ahal duzula uste 
baduzu, ahalko duzu. Ezin duzula uste baduzu, ezingo duzu”. 

  

 Zerikusirik al dauka esaldi horrek jarrerarekin? Zergatik?  

 Osasun-ingurunean erabil daitekeela uste al duzu? Jarri adibideren bat.  
 

9. Bete honako taula hau, korronte konduktista eta ikasketa soziala kontuan izanda. Ondoren, jarri 
adibide bana. 

 

Korrontea Ikaskuntza-prozesua nola ematen den               Adibidea 

 
Konduktismoa 

  

 
Ikasketa soziala 
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2.3. Prozesu kognitiboak 
Ordenagailuen antzera, garunak informazioa jaso eta prozesatzen 

du, eta, ondoren, erantzuna ematen du. Ekintza horiek 

gizakiengan ematen direnean, kognizioa edo prozesu kognitiboa 

edo mentala deritzo. Prozesu horien bidez ezagutza eskuratu, 

biltegiratu, berreskuratu eta erabili egiten da. 

 

Prozesu kognitiboak bi talde nagusitan sailkatzen dira: oinarrizko 

prozesu kognitiboak eta goi mailako prozesu kognitiboak. 

 

         Oinarrizko prozesu kognitiboak. Modu naturalean gertatzen 

dira. Borondateak ez du halabeharrez parte hartu behar prozesuan, 

eta, beraz, animalia askorengan berezkoak dira. Garrantzitsuenak 

dira: pertzepzioa, arreta, memoria eta motibazioa. 

 

         Goi-mailako prozesu kognitiboak. Gizakien berariazko 

prozesuak dira, eta oinarrizko prozesuek baino konplexutasun maila 

altuagoa dute. Pentsamendua eta hizkuntza dira prozesurik 

garrantzitsuenak. 

 

                            2.3.1. Pertzepzioa 
 

Gizakien zentzumen-errezeptoreek inguruneko informazioa estimulu 

gisa jasotzen dute. Estimuluak sentsazio eta pertzepzio bihurtzen 

dira, eta ingurunearen ezagutza bideratzen dute. 

                 Sentsazioak eta pertzepzioa 
 
 
 
 
 

Hortaz, sentsazioa informazioa hartzeko hasierako fasean gertatzen 

da, estimulu batek zentzumen-errezeptore bat aktibatzen duenean 

hain zuzen. Errezeptoreak informazioa jasotzen du, eta garuneraino 

bidaltzen du interpreta dezan. 

Zentzumen-organoetara heltzen diren estimulu asko ez dira gai 

sentsaziorik eragiteko gizakiengan. Esaterako, gizakiek ezin dituzte 

antzeman txakurrek antzeman ditzaketen hainbat usain eta soinu.  

 

 

 

 

 

  

Isolatutako estimulu bakunek oinarrizko eta berehalako 

esperientziak sortzen dituzte: sentsazioak. 

Sentsazioetatik abiatuta informazioa aktiboki lortzeari eta 

irudikapenak lantzeko prozesuari pertzepzioa deritzo.  

 

 

 

XX. mendeko 50. 
hamarkadan sortu zen 
korrontea da psikologia 
kognitiboa. Korrontearen 
bultzatzaileen arabera, 
giza jokabidea ezin da 
beti azaldu beha 
daitezkeen erantzunen 
bidez. Aitzitik, haien 
iritziz, jokabidea entitate 
mentaletatik abiatzen da.  

Psikologia kognitiboaren 
arabera, buruak 
informazioa prozesatzen 
du, ordenagailu bat 
bailitzan. 

Korronte honek prozesu 
psikologikoak –prozesu 
kognitiboak– ikertzen 
ditu, hau da, buruak nola 
funtzionatzen duen. 
Prozesu hauek ikertzen 
ditu, esaterako: prozesu 
horien bidez pertsona 
munduarekin nola 
erlazionatzen den, 
burmuinak nola 
memorizatzen duen, 
arazoak nola ebazten 
dituen, eta zeintzuk diren 
egoerak aztertzeko, 
komunikatzeko eta 
norberaren 
pentsamenduez 
hausnartzeko moduak. 
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Pertzepzioak sentsazioak interpretatzen ditu, eta esanahia eta antolamendua 

ematen die. Hots, jasotako informazioak zentzua hartzen du, garunak informazio 

hori kontzeptu ezagunen batekin lotzen duenean.  

 

Esaterako, ume batek kalean lau hankadun, buztandun, eta bibotedun animalia 

ertaina ikusten badu, eta “mau” egiten duela entzuten badu, katu bat 

hautemango du, animaliaren irudia eta soinua “katu” kontzeptuarekin lotuko 

dituelako. 

                                     Pertzepzioaren ezaugarriak 
 

Pertsona batek estimulu-kopuru handia hauteman dezake, baina horietatik 

guztietatik kopuru txiki batek bakarrik eragingo du portaeran, pertzepzioa ez 

delako fenomeno aldaezina. Aitzitik, baditu ezagutu beharreko ezaugarri 

aldagarriak. Hona hemen ezaugarri bakoitza nolakoa den hobeto ulertzeko, 

ezaugarrien azalpena eta haien adibide bana osasun-ingurunean: 

 

Pertzepzioa subjektiboa da. Pertsona bakoitzak desberdin 

interpretatzen ditu hautemandako estimuluak. Hau da, nahiz eta 

zentzu-estimuluak berdinak izan pertsona guztientzat, pertzepzioa 

desberdina izango da.  

Esaterako, demagun paziente bik (A-k eta B-k) aurki belauneko 

ebakuntza bat izango dutela. A pazienteak egoera modu positiboan 

hautematen du, uste duelako ebakuntzak bere osasun-arazoak 

konponduko dituela. Aldiz, B pazienteak ebakuntza hori bera trauma 

bat bailitzan hautematen du. Izan ere, uste du ebakuntzak bere 

bizitza baldintzatuko duela, autonomia kenduko diolako. 

 

Pertzepzioa selektiboa da. Pertsona batek estimulu ugari eta 

askotarikoak jasotzen ditu, eta, jakina, ezin dira denak aintzat hartu: 

denen artetik batzuk hautatzen dira. Pertsonaren beharrek –zerbaiten 

gabezia onartzea– eta motibazioek –behar hori asetzea bilatzea– 

baldintzatuko dute hautaketa, eta, ondorioz, pertzepzioa.  

Adibidez, eguneroko jardunean, Mariak ez die arretarik jartzen 

osasuntsu izateko bete beharreko aholku edo mezuei. Ohiko 

azterketa batean, ordea, medikuak bihotz-biriketako asaldura bat 

diagnostikatu dio. Orduan, Maria egoeraz jabetuko eta 

sentsibilizatuko da, eta, aurrerantzean, osasunari buruzko aholkuak 

edo mezuak hautemango ditu, orain arte ez bezala. 

 

Pertzepzioa erlatiboa da. Pertsonaren egoeraren eta 

testuinguruaren araberakoa da pertzepzioa. Oro har, gaixotasunak 

pertsonaren pertzepzioa aldatzen du, areago ospitaleratze-kasuetan. 

Horrelako egoeratan, sentsazio atseginei –janariari edo zaletasunei– 

arreta gutxiago jarri ohi zaie, eta, aldiz, osasunarekin erlazionatutako 

barne-sentsazioei, gehiago erreparatu ohi zaie (minari, gorputzaren 

funtzionamenduari…). 
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Pertzepzioa esperientziarekin erlazionatuta dago. Pertsonek 

esperientziak metatzen dituzte, eta horietatik ikasten dute. Esperientzia 

metatzeak estimuluak hautemateko moduak aberasten ditu, eta, ondorioz, 

erantzuteko moduak.  

 

Esaterako, paziente bat lehen aldiz ospitaleratzen denean, egoera berri 

baten aurrean aurkitzen du bere burua. Halaber, berritasun horrek 

baldintzatuko du ospitaleratze-egoerari buruz duen pertzepzioa. Aldiz, 

paziente bera hainbat bider ospitaleratu ostean, beste modu batera 

hautemango du egoera bera; hain justu, aurrez jasotako esperientziaren 

araberako pertzepzioa izango du. Ospitaleratzeak pazientearengan 

sortutako erantzunak ere desberdinak izango dira testuinguru batean edo 

bestean. 

 

2.5. dokumentua 
 

Korronte psikologikoak. Gestalt-a 

Gestalt korronteari Formaren Psikologia ere deitzen zaio. 1912. 
urtean sortu zen, Alemanian, eta ekarpenik esanguratsuenak 
pertzepzioaren alorrean egin zituen. 

 
Gestalt-aren oinarrian 
dagoen ideia da 
pertsonek aurrez 
egituratutako 
kontzeptuen arabera 
hautematen dutela 
mundua. Azpiko 
irudian, orban-multzo 
bat ikus daiteke eta, 
halaber, irudi bat 
hautematen da. 

 

 

 

Pertzepzioaren nahasteak 

Badira osasun-arazo batzuk non pertzepzioaren nahasteak ematen diren, eta erizain-laguntzailearen jardunean 
kontuan hartu behar diren: sukar altua, delirium tremens-a, zenbait drogen abstinentzia sindromea, eta abar. 

 Haluzinazioak. Norbaitek momentu horretan existitzen ez den zerbait ikusi, entzun, usaindu, dastatu edo 
fisikoki sentidu egiten duenean, haluzinazioak dituela esaten da. Beraz, estimulua bera ez da benetakoa. 

 Ilusioak. Norbaitek benetako estimulu bat modu irrealean interpretatzen duenean ilusioak dituela esaten 
da. 

 Eldarniozko pertzepzioak. Benetako zentzu-pertzepzioak dira, baina eldarniopean ematen dira. 

2.6. dokumentua 
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      2.3.2. Arreta 
 
 
 
 

Arreta mota bi bereiz daitezke. Alde batetik, arreta aktiboa, 

berariazkoa edo borondatezkoa, eta, bestetik, arreta pasiboa edo 

oharkabeko arreta. Lehenengoa norberaren interesen, beharren 

edo motibazioen arabera mantentzen da, eta, bigarrena, berriz, 

nahi gabe mantentzen da. 

Arreta kontzentrazioarekin erlazionatuta dago. Izan ere, etenik 

gabe eta modu kontzientean objektu edo ekintza batean arreta 

mantentzeari kontzentrazioa deritzo. 

 

Bestalde, jakin norberaren faktoreek arreta baldintzatzen dutela. 

Honako faktore hauek, besteak beste: 

 

 Gogo-aldartea. Gogo-aldarte onak arreta pizten du; txarrak, aldiz, 

inhibitzen du. 

 

Neke mentala. Zenbat eta handiagoa izan neke mentala, orduan 

eta zailagoa izaten da arreta mantentzea. Oro har, arreta eta 

kontzentrazioa mantentzeko gaitasuna altuagoa izaten da goizez, 

eta egunak aurrera egin ahala gutxitzen joaten da. Izan ere, neke 

mentala loarekin erlazionatzen da. 

 

  2.3.3. Oroimena 
 
 
 
 

 

 

 Oroimenak hiru fase ditu: 

         Informazioa jasotzea edo eskuratzea. Pertzepzioarekin eta 

arretarekin dauka zerikusia. 

 Informazioa erregistratzea eta mantentzea. Informazioa 

garunean biltegiratzean gertatzen da.  

Erregistroaren eta biltegiratzeko moduaren arabera, honako 

oroimen mota hauek bereiz daitezke: 

 Zentzumenezko oroimena: ikusmen-oroimena, 

entzumen-oroimena… 

 Epe laburreko oroimena: uneoro erabiltzen dena. 

 Epe luzeko oroimena: luzaroan biltegiratzen dena. 

Informazioa kanporatzea. Garunean biltegiratutako 

informazioa berreskuratzean datza. 

 

 

 
 

Gogo-aldarte baxua eta 
neke-maila altua izatea 
pertsona gaixoen 
ezaugarriak dira, eta are 
eta nabarmenagoa da hori 
gaixotasunaren zenbait 
fasetan. 

Hori guztiori kontuan 
hartu behar du osasun-
langileak bere eguneroko 
jardunean; esaterako, 
ekintzak planifikatzeko 
orduan, medikamentuak 
administratzean edo 
zenbait prozeduratan 
gaixoaren laguntza behar 
denean. 

 
 

Erabiltzaileen edo 
pazienteen oroimena aktibo 
mantentzeko, haien arreta 
zaindu behar du  
osasun-langileak, eta, 
halaber, haien interesa 
pizten duten lanak egitera 
motibatu behar ditu 
pazienteak, betiere 
antsietate gabeko ingurune 
batean. 

Biltegiratze- eta  
kanporatze-faseetan 
oroimen-galerak gertatzen 
direnean, erabiltzaileak eta 
pazienteak  
oroimen-estrategietan 
trebatu behar dira.  

Pertzepzioa kanpo- zein barne-estimulu konkretu batean ardazteko 

gaitasunari arreta deritzo. 

Esperientzia bat eskuratzeko, gordetzeko eta erabiltzeko 

gaitasunari oroimena deritzo; hau da, aldez aurretik eskuratutako 

informazioa gogoratzeko eta berrerabiltzeko gaitasuna da. 
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    Korronte psikologikoak. Humanismoa. 

Psikologia humanista XX. mendeko 50eko hamarkadan sortu zen. Haren ordezkari 
aipagarrienak Abraham Maslow (1908-1970) eta Carl Rogers (1902-1987) izan ziren. 

Korronte honen jarraitzaileen arabera, pertsona bakoitza bakarra da, autonomoa eta haren 
garapen pertsonalerako hartutako erabakien erantzuleak. Horrela, aurreko korronte batzuek 
egindako orokortasunetatik zein determinismo genetikotik aldentzen dira. 

Gairik jorratuenak dira askatasuna, balioak, heriotza, pertsonen arteko harremanak eta abar. 

 
Bizipen guztiak ez dira berdin gordetzen oroimenean. Badira zenbait faktore zeinek 

baldintzatzen duten bizipenak oroimenean gordetzea edo ez. Honako hauek, besteak 

beste: 

Ikasitako lehena eta azkena gogoratzen dira ondoen; baita gauza bitxiak 

ere. 

 

Emozionalki esanguratsuak diren oroitzapenak bestelako oroitzapenak 

baino hobeto gogoratzen dira. Horrela, baliteke pertsona batek gogoan ez 

izatea eguerdian zer jan duen, baina bizi-bizi izatea txikitako hainbat 

oroitzapen. Gainera, kontuan hartu behar da oroimena galtzea ohikoa 

dela adineko pertsonengan. Oroimen-galera informazioa erregistratzean 

zein berreskuratzean gerta daiteke. 

 

2.7. dokumentua 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4. Motibazioa 
 

Norbanakoaren barne-indarrek zuzentzen dute giza portaera hein handi batean. Hala ere, 

barne-indarrak alda daitezke, inguruneak indar horiengan eragiten duelako.   

Ideia bera deskribatzeko hainbat termino erabiltzen dira: beharrak, desioak, bulkadak, 

senak edo instintuak… Nahiz eta termino horiek guztiak sinonimoak izan ez, denek dute 

zerikusia motibazioarekin; portaera jakin bat eragiten duten fenomenoekin erlazionatuta 

daudelako, hain justu. 

 

 

 
Motibatzea beharrak asetzeko nahia izan eta nahi horiek asetzeko 

bideak bilatzean datza.  

Beste era batera esanda, pertsona bat modu jakin batean jokatzera 

bultzatzen duen indarra edo arrazoia da motibazioa. 
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Beraz, motibazioa bulkada bat da. Bulkada horrek pertsonaren 

ekintzak bultzatu –zirikatu–, mantendu eta zuzendu egiten ditu 

helburu jakin bat lortzeko, eta, hortaz, oso garrantzitsua da 

jokabideak aldatzeko orduan. Izan ere, jokabideak aldatzeko 

erabilitako errefortzuen eta estimuluen xede nagusia pertsonak 

motibatzea da, portaera jakin batzuk eskura ditzaten. 
 

2.5. irudia. Motibazioak helburu jakin bat lortzeko kitzikatu egiten du eta adorea ematen 
du. Horregatik, motibazioa mantzentzeko, finkatutako helburuek pazienteak gauzatzeko 
modukoak izan behar dute. 

 
 

 2.3.5. Pentsamendua eta hizkuntza 
 
Oroimenean denborarekin pilatuz doan informazio guztia erabilgarria 

izateko, informazio hori antolatu eta koordinatu egin behar da. 

Antolakuntza- eta koordinazio-maila jakin bat lortu behar da, eta horri 

pentsamendua deritzo. 

 

 

 

 

 

Funtzio horiek guztiak betetzeko pentsamenduak hainbat elementu 

erabiltzen ditu: hitzak –zerbait adierazten duten sinboloak–, irudiak  

–gertaera edo objektu baten irudi mentala– eta kontzeptuak –ezaugarri 

amankomunak dituzten ekintza edo objektuak adierazten duten 

sinboloak–. 

 

Beraz, hizkuntzak komunikatzeko ez ezik, pentsamendua ordenatzeko 

ere balio du. Alegia, hizkuntzak pentsamenduari lagunduko dio 

oroimenaren prozesuak ordenatzen eta antolatzen. 

  

 
 

        

Motibazioa oinarrizkoa da 
edozein jokabide-aldaketa 
lortzeko. Hori dela eta, 
errefortzu motibagarriak 
erabili behar dira, hau da, 
artatutako pertsonak 
motibatzeko gaitasun 
berezia izan behar dute 
osasun-langileek. 

Pentsamendua oroimenaren prozesuak ordenatzeko eta 
koordinatzeko gaitasuna da, horrela bere berariazko funtzioak 
betetzeko: arrazonatzea, sortzea eta arazoak ebaztea.  
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Adimena neurtzea 

Adimena neurtzeko  
adimen-kozientearen 
testak edota frogak 
erabiltzen dira. Horietaz 
baliatuta  
adimen-koziente (AI) bat  
–zenbaki bat– lortzen da. 

Test bakoitza hainbat 
irizpide eta baremoren 
arabera planteatuta dago, 
eta, ondorioz, AI-a 
kalkulatzeko modua 
desberdina izango da. 

Lortutako puntuazioaren 
arabera, hiru maila 
kontsideratzen dira: 

 normaltasuna: 80-tik 120-
ra bitarteko puntuazioa 

 urritasuna: 80-tik 
beherako puntuazioa 

 gaitasun handia: 120-tik  
gorako puntuazioa 

 

 

Hizkuntzaren garapenak gaitasun sinbolikoa eskuratzea eta 

errealitatearen irudikapena egitea esan nahi du. Hortaz, biak ala biak, 

pentsamendua eta hizkuntza alegia, gizakien berariazko ahalmenak 

dira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          2.8.  dokumentua Hizkuntzaren komunikazio-aspektuak eta pertsonen arteko 

komunikazioa hobetzeko estrategiak 3. unitate didaktikoan ikasiko 

dira. 

               2.3.6. Adimena eta ikaskuntza 
Psikologian gehien eztabaidatzen den kontzeptuetariko bat, 

seguruena, adimen kontzeptua da. Izan ere, adimena aztertzeko 

erabilitako irizpideak hamaika dira; eta horren arabera, adimen 

mota asko dago, eta, ondorioz, hura adierazteko makina bat 

definizio. 

Zehaztasun askorik gabe eta horren definizioaren ulermena 

errazteko, hona hemen beste definizio hau ere: 

              Adimena gauzak ulertzeko eta ezagutzeko ahalmena da. 

 
Definizio horretatik ondoriozta daiteke adimena ikasteko 

gaitasunarekin lotuta dagoela. 

 
  

 
 

Ikaskuntzak izaki bizidun guztiengan du eragina, animaliei zein 

gizakiei aukera ematen baitie ingurunearen baldintza 

desberdinetara moldatzeko eta bizirik irauteko. Dena dela, jakina da 

gizakiek badutela animaliek baino gaitasun handiagoa ikasteko 

garaian. Izan ere, gizakiak gai dira egoera jakin batetik 

beharrezkoak diren elementuak jasotzeko eta beste antzeko egoera 

batean aplikatzeko; hau da, egoera batean ikasitakoa beste egoera 

desberdin batera estrapolatzeko. 

 

Hala ere, gizakien artean desberdintasunak daude ikasteko 

trebetasunari dagokionez. Izatez, adimen handiagoko pertsonek 

azkarrago eta hobeto ikasten dute, eta ikasitakoa egoera 

desberdinetara estrapolatzeko gaitasun handiagoa dute.  

Beraz, aurretik ikusi den bezala, ikaskuntza funtsezko prozesua da, 

portaerarekin eta jokabide-aldaketekin zuzeneko erlazioa duelako 

(ikus 2.2.2 puntua). 

Pentsamendua egituratzen eta antolatzen laguntzen duen sistema 

sinbolikoa da hizkuntza. Horrela, errealitatearen eta esperientziaren 

datuak pentsamenduan egituratzen eta antolatzen dira, eta, ondoren, 

zeinuen bidez komunikatzen dira (hizkuntza). 

Kontzeptu, trebetasun eta ezagutza batzuk eskuratzeko 

beharrezkoak diren prozesu multzoa da ikaskuntza. 
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10. Azaldu zein diren sentsazioaren eta pertzepzioaren arteko desberdintasunak. Jarri 

adibide bat. 

 
11. Pertzepzioak subjektiboak, selektiboak, erlatiboak eta esperientziaren araberakoak dira. 

Hori kontuan hartuta, behatu honako irudi hau eta, ondoren, erantzun hurrengo galdera 

hauei: 

 
 

 

 Zer ematen dizu aditzera irudiak? 

 Zer iruditu zaizu deigarrien? 

 Antzeko egoerarik bizi izan al 
duzu gertuko pertsonaren 
batekin?  

 
Alderatu erantzunak ikaskideen artean, eta 

atera pertzepzioaren ezaugarriei buruzko 

ondorioak. 

  
 

12. Hausnartu zure errendimenduaren inguruan, eta, horretarako, balia itzazu honako galdera 

hauek: 

• Eguneko zer momentutan da altuagoa nire errendimendua? 

• Errendimendu bera al daukat egoera normalean eta gaixorik nagoenean? Eta arazo 

pertsonalak dauzkadanean (senitartekoren bat gaixorik dagoenean edo bikotekidearekin 

eztabaidatzen dudanean…)? 

Zergatik uste duzu dela desberdina zure errendimendua egoera batean edo bestean? 

 
13. Zure ustez 86 urteko emakume batek oroimen-arazoak izan al ditzake, baina, aldi 

berean, haurtzaroko egoera batzuk oso ondo gogoratu? Arrazoitu erantzuna. 

 
14. Jarrera-, motibazio- eta portaera kontzeptuak elkarrekin erlazionatuta al daude? Arrazoitu 

erantzuna. 
 

15. Aipatu egoera hauetan pertsonak motibatzeko zer errefortzu erabil daitekeen:  
 

 Ume batek esfinterrak kontrolatzen ikasteko unean. 

 Nerabe batek ez duenean jaten, loditzeko beldur delako. 

 Pertsona heldu batek alkohol-kantitate handia kontsumitzen duenean, eta 

kantitate hori gutxitu nahi denean. 

 Adineko emakume bat egoitza batean bizitzen ohitu behar denean. 

 

16. Zergatik esaten da pentsamendua eta hizkuntza goi-mailako prozesu kognitiboak direla? 
 

17. Definitu kontzeptu hauek: pertzepzioa, arreta, oroimena, motibazioa, pentsamendua, 
hizkuntza, adimena eta ikaskuntza. 

 

 

    Ariketak 
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                    2.4. Emozioak eta sentimenduak 
Pertsona orok sentitu du inoiz beldurra, alaitasuna, oinazea, amorrua 

edota harridura. Emoziorik eta sentimendurik gabe bizitza 

aspergarria eta monotonoa izango litzateke; baina, bi kontzeptuek 

esanahi bera al dute? 

Biek ala biek pertsonaren arlo afektiboa osatzen dute, eta erlazio 

estua dute haien artean, baina bestelako esanahia dute. 

Desberdintasunak batik bat iraupenean eta intentsitatean daude. 

Hona hemen haien arteko alderik nabarmenenak: 

 

Sentimenduak iraupen luzea du, baina emozioak baino 

intentsitate txikiagoa du. 

Emozioak  iraupen laburra du, baina intentsitate handia. 

 

Esaterako, zoriontasuna egoera iraunkorra da, eta, horrenbestez, 

sentimendutzat hartzen da. Alaitasuna, aldiz, laburragoa eta 

intentsitate handiagokoa da; horregatik, emoziotzat hartzen da. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beraz, emozioa bat-bateko erreakzio fisikoa da: sorrera du, 

maximoa lortzen du eta desagertu arte txikitzen joaten da. 

Oinarrizko emozioak beldurra, harridura, nazka, haserrea, 

alaitasuna eta tristura dira. 

 

Emozioak modu berezian azaleratzen dira osasun-ingurunean: 

ohiko egoerak dira ume bat jaiotzean izaten den poza, senitarteko 

baten heriotzak sortzen duen samina, diagnosi negatibo batek 

eragindako haserrea edo pertsona maitatu bat ohean makal-makal 

ikusteak eragindako sufrimendua. Horregatik, osasun-langileek 

horiei guztiei aurre egiten ikasi behar dute. 

 

 

 

 

 

Emozioa kanpo-estimulu baten eraginez agertzen den agitazio- edo 

kitzikapen-egoera fisiologikoa da. Beste modu batean esanda, 

emozioa sentimendu indartsu baten kanpoko adierazpena da.  

Sentimendua, aldiz, pentsatutako eta sentitutako emozioa da, 

eta sortu duen estimulua desagertutakoan ere irauten du. 

 
 

Sentimenduak eta 
emozioak berehala 
agertzen dira osasun-
ingurunean. Horregatik, 
garrantzi handikoa izango 
da osasun-langileak horiek 
guztiak zuzen bideratzen 
ikastea. 

Bulkada emozional bat 
geldiarazteko gaitasuna 
izatea, pazientearen 
sentimenduak egokiro 
interpretatzea edo 
harreman errazak izatea 
dira osasun-langileak behar 
dituen oinarrizko 
trebetasun emozionalak. 
Horrelaxe, artatzen duen 
pazientearen egoera 
psikikoa hobetzen 
lagunduko du osasun-
langileak. 
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Adimen emozionala 

Azken urteotan, sentimenduak ulertzearekin eta emozioak 

kontrolatzearekin zerikusia duten gaitasunak deskribatzeko, adimen 

emozional kontzeptua erabiltzen da.   

 

 

 

Definizioan aipatutako gaitasunak bere egiteko, pertsonak trebetasun 

batzuk lortu behar izaten ditu. Trebetasun horiek bi arlo nagusitan 

sailkatzen dira: 

 

Barneko trebetasunak edo adimen intrapertsonala. Bere 

sentimenduak ezagutzeko eta horiek nola azaleratzen diren 

kontrolatzeko, pertsonak duen gaitasun kontzientea da. 

Erlaziozko trebetasunak edo adimen interpertsonala. 

Erlazioa du pertsonek besteekin erlazionatzeko duten 

gaitasunarekin. Kasu honetan, trebetasunik garrantzitsuenak 

enpatia eta gizarte-trebetasunak dira. 

 
 
 

Ariketak 

18. Azaldu adibide baten bidez zein diren emozioaren eta sentimenduaren arteko 

desberdintasunak. 

19. Adimen emozionalaren garrantzia gero eta nabarmenagoa da bizitzako esparru guztietan. 

Irakurri honako dokumentu hau, eta komentatu ikaskideen artean: 

 

 

Norberaren eta ingurukoen gogo-aldarteak sentitzeko, ulertzeko, 

kontrolatzeko eta aldatzeko gaitasunari adimen emozionala deritzo. 

(…) Zergatik ikasketa-espediente bikaindun pertsona batek ez du arrakastarik lortzen? 
Zergatik ikasketetan hain ondo ibili ez den pertsona batek, aldiz, bai? Ez zaitez zure adimen-
kozientearekin obsesionatu, eta aztertu gehiago zure emozioak! Itxura batean horixe baita 
norberaren helburuak lortzeko gakoa. 

Etorkizun batean, nonbait, emozio-kozienteak adimen-kozientearen balioa gutxitu lezake, 
eta nabarmen igar liteke hori eskoletako probetan edota langileak aukeratzeko egindako 
probetan. 

Peter Salovey Yale unibertsitateko irakasle iparamerikarrak eta beste sonadun irakasle 
iparramerikar batzuek onartu dute adimen-kozienteak pertsonaren arrakastaren % 20 
besterik ez duela baldintzatzen. Beste % 80 adimen emozionalarekin zerikusia duten 
faktoreek baldintzatzen dute(…). 

URRETA, Edurne in El Mundo: http://www.el-mundo.es/larevista/num76/ (egokitua) 
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2.5. Nortasuna 
 

2.5.1. Nola definitzen da 
nortasuna? 
 

Pertsona bakoitzak ezaugarri propioak ditu, beste norbanakoengandik 

bereizten dituen ezaugarriak, alegia; eta, gainera, norbanakoaren 

portaera definitu ere egiten dute. Ezaugarri horiek guztiek nortasuna 

osatzen dute. 

 

 

 

 

 

 

Nortasun kontzeptua, sarritan, xarma sozialarekin lotzen da. 

Gizabanakoak nortasuna duela esaten da goraipatzen diren ezaugarriren 

bat duenean –komunitatearen arabera–: sinpatia, talentua, heziera ona, 

erakargarritasuna edo beste hainbat ezaugarri positibo. Ezaugarri horiek 

guztiek nortasuna eratzen laguntzen duten arren, nortasun kontzeptua 

hori guztiori baino konplexuagoa da.  

Nortasunean askotariko prozesu psikikoen interakzioak eragiten du, eta, 

beraz, dimentsio anitzeko kontzeptua da. Horren adierazpena pertsona 

bakoitzaren portaera da; alegia, bere ohiko jokabideen multzoa. 

Nortasunaren beste ezaugarri bat iraunkortasuna da; izan ere, denboran 

zehar eta egoera desberdinetan bere horretan irauten du. Esaterako, 

pertsona batek jokabide oldarkorrak erakusten baditu, litekeena da 

horrelako jokabideak askotariko egoeratan eta bere bizitzako hainbat 

etapatan errepikatzea. Horrek esan nahi du jokabide horiek bere 

nortasunaren parte direla. 

 

2.5.2. Tenperamentua eta izaera 
 

Nortasunak bere baitan biltzen ditu tenperamentu eta izaera kontzeptuak; 

alegia, biekin dauka zuzeneko zerikusia.  

 

Tenperamentua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ikuspegi psikologikotik, nortasuna norbanakoaren barne-ezaugarri 

psikologikoen multzoa da; eta, halaber, barne-ezaugarri horiek hainbat 

egoeraren aurrean, norbanakoaren portaera baldintzatzen dute. Beste 

modu batean esanda, pertsonaren izateko, pentsatzeko, sentitzeko edota 

jokatzeko modua da nortasuna. 

Tenperamentua biologia- eta herentzia-faktoreei lotutako 

nortasunaren parte da, eta, beraz, bizitzan zehar irauten du eta ez 

da aldatzen; edo zehatzago esanda, oso zaila da aldatzea. 

41 

42 



 

Tenperamentu motak 

Historian zehar tenperamentu-tipologiaren inguruko hainbat teoria sortu da. Honako hauek dira 
horietariko batzuk: 

 Humoreen inguruko teoria klasikoa. Hipocrates (k.a 460-370) mediku greziarrak proposatu zuen 
teoria hau, eta, honen arabera, giza gorputzean lau humore edo fluido zeuden, eta baten edo 
bestearen ugaritasunak baldintzatzen zuen giza tenperamentua. Hori horrela, tenperamentu mota 
hauetakoa izan daiteke: 

 
o malenkoniatsua: tristurarako joera, motela eta ezkorra 
o haserrekorra: menderatzailea, bortitza eta suminkorra 
o flematikoa: hotza, ezaxola eta intentsitate handiko emozio gabekoa 
o odolekoa: ekintzailea, alaia eta baikorra 

 Jung-en tipologia. Carl Jung psikologo eta psikiatra suitzarra izan zen teoria honen sortzailea (1875-
1961). Teoria honen arabera, tenperamentu mota bi daude: kanporakoia eta barnerakoia, eta bien 
arteko nahasketak osatzen ditu gizabanakoak. Horrela, baten edo bestearen nagusitasunak 
baldintzatuko du norbanakoaren tenperamentua. 

o Kanporakoia. Horrelakoetan, gizakia ekintzailea da, eta besteekin ondo erlazionatzen da. 
Lagun asko ditu eta taldeko lana gustatzen zaio. Konfiantza dauka bere buruarengan eta 
egoera zailak egokiro ebazten ditu. 

o Barnerakoia. Horrelakoetan, gizakiak bere baitan gordetzeko joera dauka, gogoetatsua eta 
zuhurra baita. Bakardadea atsegin du edota lagun-min gutxi batzuekin ibiltzea. Lasaia eta 
isila da, eta gorroto du oldarkortasuna.  

Gorputzeko erreakzio biokimikoetan du sorrera tenperamentuak. Horiek 

eragin zuzena dute nerbio-sistema autonomoan, eta, horrela, tonu 

muskularra, odol-presioa edota bihotzaren taupadak kontrolatzen dituzte. 

Esaterako, egoera jakin batean nola jokatu beharko litzatekeen jakin arren, 

eta zuzen jokatu nahi izan arren, gerta liteke, tenperamentuagatik, egoera 

ezin kontrolatzea eta nahi denaren kontrakoa egitea. 

 

Izaera 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.9. dokumentua 

 

Beraz, esan daiteke tenperamentu jakin batekin jaiotzen dela gizabanakoa, 

ez, ordea, izaera jakin batekin. Izan ere, bizitzan zehar jasotako 

sozializazioaren bidez lortzen da izaera (heziketa, sinesmenak, ohiturak...) 

eta denborarekin aldatuz doa. 

Bestalde, garrantzitsua da jakitea gaixotasunek eta minek pertsonen izaeran 

eragiten dutela, eta, ondorioz, jokabidean ere bai. Horrela, baldintza 

horietan, emozio-egoera negatiboak sor daitezke: antsietatea, beldurra, 

larritasuna, haserrea, depresioa… 

 

Bizitzan zehar norbereganatutako portaera-erreakzioek eta portaera-ohiturek 
izaera osatzen dute eta nortasunaren alde morala eratzen. 
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2.5.3.  Autokontzeptua eta autoestimua 

Norberaren portaera eta nork bere buruaz duen pertzepzioa elkarrekin 

erlazionatuta daude. Hau da, norberaren jokabide-eredua eta 

autokontzeptua zuzenean erlazionatuta daude. Pertsonek euren 

buruaz duten pertzepzioari autokontzeptua deritzo.  

Autokontzeptua aztertzeko aintzat hartu behar da norbanakoak 

errealitatearekin duen erlazioa. Horregatik, garrantzitsua da bi 

kontzeptu hauek bereiztea:  

 Autokontzeptua da nork bere buruaz duen pertzepzioa.  

 Ni ideala da nork bere buruaz izan nahiko lukeen pertzepzioa, 

hau da, nolakoa nahiko lukeen izan.  

 

Garrantzitsua da gizabanakoak bere buruaz pertzepzio egokia izatea, 

autokontzeptuaren eta Ni idealaren arteko oreka alegia. Aurreko bi 

aspektu horiek norbanakoaren autoestimua baldintzatuko baitute. 

Autoestimua autokontzeptuaren balioespena da, hau da, nork bere 

buruaz duen pertzepzioari ematen dion balioa.  

 

Autoestimuak berebiziko garrantzia du edozein pertsonaren 

garapenean. 

 

 Izan ere, autoestimu egokiak edo nork bere buruaren 

kontzeptu positibo izateak ahalbidetuko du pertsonaren 

trebetasunen garapena eta segurtasun pertsonala lortzea. 

 Aitzitik, autoestimu baxuak, norberari buruzko kontzeptu 

negatiboak, porrot sentsazioa areagotzen du. Autoestimu 

baxuaren adierazgarriak dira, besteak beste, nork bere burua 

erruduntzat hartzea, nork bere burua gorrotatzea, ezkorra 

izatea eta inpotentzia sentimenduak sentitzea. 

 

Kontuan hartu behar da pertsonek gogo-aldarte baxuko uneak pasa 

ditzaketela bizitzan zehar, gaixorik daudenean kasu, eta,  

gogo-aldarte baxuko une horietan ohikoa dela autoestimuak behera 

egitea. Izan ere, pertsonek euren buruaz duten pertzepzioaren 

balioespena aldarazi ohi du gaixotasunak.  

 

Horregatik, osasun-langileentzat ezinbestekoa da jakitea pertsonen 

autoestimuak behera egin dezakeela gaixotzen direnean, baita 

gaixorik egon baino arinago autoestimu altua bazuten ere. Gainera, 

jakin, autoestimuak behera egiteak depresioa eragin diezaiokeela 

gaixoari.

2.6. irudia. 
NiaIdealaren kontzeptua 
oso ondo islatzen da 
publizitate-kanpainetan. 
Izan ere, oharkabean 
bada ere, pertsonek 
euren nortasun ideala 
lortzeko desioa dute, eta, 
horregatik, eureganatzen 
dituzte ametsezko irudi 
horretara hurbiltzeko 
portaerak. 
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2.5.4. Nortasunaren inguruko teoriak 

Nortasun kontzeptua ulertzeko hainbat teoria dago. Eragin handiena  

dutenen artean daude nortasunaren teoria psikoanalitikoa eta nortasunaren 

ezaugarrien teoria. 

Nortasunaren teoria psikoanalitikoa 
 
Teoria psikoanalitikoaren arabera, nortasuna hiru elementuren arteko 

tentsiotik sortzen da Zeraren (Id-aren), Superniaren (Superego-aren) eta 

Niaren (Ego-aren) arteko tentsiotik, hain justu. 

 
Zera. Bulkaden, beharren eta nahien iturburua da. Berehalako plazera 

lortzea da Zeraren helburua, plazer hori lortzeko bitartekoez arduratu gabe. 

 

Supernia. Pertsonaren erreferentzia moralek osatzen dute Supernia, hala 

nola, arau sozialek, kode etikoek eta debekuek. Superniak Zeraren 

bulkadak inhibitzen ditu. 

 

Nia. Gizabanakoaren kontrol kontzienteak osatzen du Nia. Zeraren 

bulkadazko eskaeren eta superniaren murrizketen arteko oreka 

mantentzea du helburu. Niaren ekintzek errealitatearen printzipioari 

jarraitzen diote –beharrak asetzearen kontrola–. Nia, ikaskuntza-

prozesuaren eta esperientziaren ondorioa da. 

Freud-en arabera, nortasunaren hiru esparru horien arteko elkarrekintzek 

baldintzatzen dute giza jokabidea. Pertsona batek hiru elementuen arteko 

oreka galdutakoan, pertsonaren baitan tentsio bat sortzen da, eta modu 

subkontzientean, defentsa mekanismoak garatzen ditu –aurrerago 

aztertuko dira–. 

 

Nortasunaren ezaugarrien teoria 

 

Teoria honen arabera, ezaugarri edo eragile batzuek determinatzen dute 

nortasuna. Ezaugarri horiek modu desberdinean konbinatzen dira pertsona 

bakoitzarengan, eta konbinazio horietatik hainbat nortasun mota sortzen da. 

Nortasun mota horiek azaltzeko, kontrako eragile-bikote batzuk ezarri dira; 

hauek, esaterako: 

 

Barnerakoi 

Egonkor 

Atsegin 

Seguru 

Egiazale 

Kanporakoi 

Ezegonkor 

Desatsegin 

Zalantzati 

Faltsu 

 

 

. 
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Pertsona orok 
erabiltzen ditu 
defentsa-mekanismoak, 
bere desorekei aurre 
egiteko; baina 
horietariko zenbait 
mekanismo larregi 
erabiltzeak 
nahasmendu 
psikologikoak eragin 
ditzake, batez ere 
nahasmendu 
neurotikoak. 

 

 

Orduan, nortasunaren ezaugarrien konbinaketaren ondorioz, gizabanakoaren nortasuna 

garatu egiten da. Horrela, pertsona bat oso kanporakoia izan daiteke, eta, era berean, 

emozionalki zertxobait ezegonkorra, baina nahiko atsegina, eta, halaber, apur bat 

zalantzatia eta oso egiazalea. 

 
2.10. dokumentua 

 

 

 

 

2.5.5. Defentsa-mekanismoak 
 

Nortasunari buruz orain arte ikasitakoaren arabera, nortasuna osatzen 

duten elementuen arteko desorekak gerta daitezkeela ikusi da. 

Esaterako, pertsona bakoitza nolakoa den eta nolakoa izan nahiko 

lukeenaren artean; bakoitzak bere buruaz pentsatzen duenaren eta 

ingurukoek pentsatzea nahiko lukeenaren artean; etab. 

Bestalde, egoera jakin batzuen aurrean, kontuan izan behar da 

pertsonaren oreka psikikoa apur daitekeela, besteak beste honako 

egoera hauetan: estres-egoeran, gaixotasun larri bat diagnostikatzean, 

lana galdutakoan, dementziadun pertsona batekin bizitzean… 

Mota horretako egoerek frustrazioa eta haserrea eragiten dute 

pertsonarengan, eta, ondorioz, antsietate-egoerak ager daitezke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antsietatea da egoera jakin baten aurrean pertsonaren 

defentsa-mekanismoak aktibatzen dituen egoera. 

Erreprimitutako inpultsuek sortzen dute egoera hori, eta horiek 

pertsonaren defentsa psikologikoak apur ditzakete. 

Nortasuna aldatuz doa, hogeita hamar urte bete ondoren ere 

Luzaroan uste izandakoaren kontra, 30 urte bete ondoren ere, gizabanakoaren nortasunak garatzen 
jarraitzen du. 

Nortasunaren Bost Handiak –kontzientzia, atsegintasuna, neurosia, egiazkotasuna eta 
kanporakoitasuna– aztertu zituen Berkeley-ko (Kalifornia) ikertzaile talde batek, eta ondorioztatu 
zuen nortasunaren zenbait aldaketa esanguratsu 30 urteen inguruan gertatzen direla.  

Ikerketa horiek baino lehen, uste zen 30 urte izatea zela pertsona osoa izateko adin-muga, baina 
frogatu da hori ez dela horrela.  

Izan ere, nortasunaren aldaketa esanguratsuenetako batzuk 30 urte bete ondoren gertatzen dira. 
Adinarekin, oro har, neurosi-maila eta kanporakoitasuna gutxitu egiten dira, eta, kontzientzia-maila, 
aldiz, areagotu. 
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Pertsonaren baitan horrelako tentsioak sortzen direnean, tentsio horiek askatzeko 

inkontzienteki defentsa-mekanismoak sortzen dira. 

 

 

 

 

 

 

Desio, sentimendu edo objektu desatseginak beste hainbat agerpenetan 

bihurtzen dituzte defentsa-mekanismoek, agerpen horiek arrisku txikiagoa 

izaten dutelako pertsonaren oreka psikologikoarentzat. Horrez gain, 

defentsa-mekanismoen bidez autoestimua mantentzea lortzen da, eta, gainera, 

nolabaiteko gogobetetasun-maila ematen diote pertsonari.  

 

Defentsa-mekanismoak hainbat modutan sailka daitezke, estresa eragiten 

duten egoerei aurre egiteko moduak kontuan hartuta:  

• Gertaera desatseginetara moldatzea. 

• Kontzientziatik kanpo mantentzea. 

• Norberaren edo besteen irudia desitxuratzea. 

• Jokabide atzeragarriak edo erregresiboak hartzea.  

 

Gertaera desatseginetara moldatzea 
 

Arazoei aurre egitean datza moldaketa honek, eta horretarako badira hainbat 

estrategia. Hauek dira ohikoenak: 

 

Afiliazioa. Inguruko pertsonei laguntza eskatzea. 

 

Aurre-hartzea. Egoeraren ondorioei errealismoz  

aurre-hartzea eta egokitu daitezkeen aukerak kontuan 

hartzea. 

 

Aukera berriak bilatzea. Aukerak bilatzeak esan nahi du, 

besteak beste, arazoaren alde positiboak indartzea, 

ingurukoen beharrak modu altruistan asetzen laguntzea 

edota zaletasunen bat aurkitzea. 

 

Esaterako, demagun seme-alabak dituen emakume bati bularreko minbizia 

diagnostikatu diotela, eta bularra kentzeko ebakuntza egin behar diotela. 

Emakume horrek arazoari aurre egiteko, estrategia hauek erabil ditzake:  

seme-alabak zaintzeko senitartekoen artean laguntza eskatzea; arazoari aurre 

egiten ikasteko, arazo bereko pertsonek sortutako elkarteren batekin 

harremanetan jartzea; arazo bera duten pertsonei laguntzeko ekintzetan  

parte-hartzea; etab. 

  

Nortasunaren defentsa-mekanismoak prozesu psikologiko automatikoak 

dira, eta antsietateari aurre egiteko erabiltzen dira, antsietate horren arrazoia 

aldatu edo ezkutatu gabe. 
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Kontzientziatik kanpo mantentzea 

 

Ihesbide-jokabideak erabiltzean datza kontzientziatik kanporatzea. Hona hemen 

estrategia garrantzitsuenak: 

Errepresioa. Ondoeza eragiten duten sentimenduak edota 

desioak kontzientziatik kanporatzea.  

Ukapena edo ukazioa. Egoeren alderdi desatseginak 

onartzen ez direnean gertatzen da, pertsona tematu egiten 

delako alderdi horiek ez hautematen. 

Arrazionalizazioa. Pentsamenduen eta ekintzen atzean 

dauden benetako motibazioak azaltzeko, lasaigarriak baina 

okerrekoak diren argudioak aurkitzea. 

 

Adibidez, haurdun dagoen emakume batek bere umea osasuntsu 

jaioko ez den beldur izan daiteke eta, ondorioz, gaiarekin 

erlazionatutako komentarioak, pelikulak, eta abarrak saihestu. Argi 

dago informazioa eskuratzeak ez duela bere haurra arriskuan 

jarriko, baina informazioa desatsegina denez, nahiago izango du 

saihestu –errepresioa–. 

 

Demagun alkoholarekin arazoak dituen pertsona batek alkoholikoa dela ukatzen 

duela –ukapena–. Era berean, edaten duen alkohol kantitateari eta horren 

ondorioz sortzen diren arazoei garrantzia kenduko die. Arazoa justifikatzea ere 

ohikoa izaten da, honelako esaldiekin, esaterako: “Aktibatu egiten nau”; “Lana 

hobeto egiten laguntzen dit”; “Estresa kentzen laguntzen dit”–arrazionalizazioa–. 

 

Norberaren edo besteen irudia desitxuratzea 
 
Norberaren buruari edo besteei ezaugarri oso negatiboak  

–debaluazioa–, oso positiboak –idealizazioa– edo ikaragarri 

positiboak –ahalguztiduntasuna– ematean  datza irudia 

desitxuratzea. 

Adibidez, demagun ume batek bera baino indartsuagoa den beste 

bati aurre egiten diola, eta galdu egiten duela norgehiagoka. 

Egoera justifikatzeko aurkariaren ezaugarri negatiboak puztuko 

ditu, honako esaldiak erabiliz esaterako: “Ez daki idazten”; “Beti 

dago zigortuta”; “Inork ez du nahi berarekin jolasterik”; etab. 

Horrela jokatuta, bere desabantaila orekatu eta autoestimua 

babesten du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estres handia eragiten 
duten egoeren aurrean, 
gaixoak eratzen dituen 
erantzun emozionalak dira 
jokabide erregresiboak. 
Horrelako kasuetan, gaixoak 
atentzio gehiago eskatzen 
du. 

Horregatik jokabide 
erregresiboak hartzen 
dituzten pazienteak ere 
errespetatu eta ulertu 
behar dira, eta euren 
senitartekoei ere ulerkorrak 
izan daitezela esan behar 
zaie.  

47 

48 



 

 

 

Jokabide atzeragarriak hartzea 

 

Kasu honetan, emozioen desorekari erantzuteko, aurretik bizitako garai 

pozgarriago batean babesten da pertsona, eta garai hartako jokabideak 

berreskuratzen ditu. Jokabide hau ohikoa da gaixotasun aurreratuetan edota 

terminaletan, ezen, inkontzienteki bada ere, gaixoak arreta handiagoa jasotzen 

zueneko garaietako jokabideak berreskuratzen baititu. 

 
Hona hemen jokabide atzeragarrien adibide batzuk: aldean txiza egitea, 

inkontinentea izan barik; tiraniaz jokatzea, etengabeko arreta eskuratzeko; negar 

egitea, eta, orokorrean, ume-portaerak erakustea (apetatsua izatea, bihurrikeriak 

egitea, jeloskor agertzea…); eta abar. 

 

Ariketak 

 
20. Adierazi honako esaldi hauetatik zein den zuzena eta zergatik: 

 “Gaixo dagoenetik tenperamentua aldatu zaio”. 

 “Gaixo dagoenetik izaera aldatu zaio”. 

 

21. Deskribatu laburki zure aldameneko ikaskidearen nortasuna. 

 

22. Konprobatu zure autokontzeptuak bat egiten duen besteek zutaz duten kontzeptuarekin. 

Horretarako jarraitu honako pauso hauek: 

 

 Idatzi zure izena papertxo batean eta sartu kutxa batean. Beste ikaskideek ere 

berdin egingo dute, kutxan sartuko dituzte haien papertxoak. Hartu kutxatik 

papertxo bana, eta ez erakutsi inori. Zure izena tokatuz gero, sartu berriro papera 

kutxan eta hartu beste bat. 

 Deskribatu zeure burua orri batean. Tolestu orria eta, ondoren, gorde. 

 Beste orri batean hasierako pausoan tokatu zaizun ikaskidearen izena idatzi, eta 

deskribatu ikaskide hori. Ikaskide guztiek zeregin hori amaitutakoan, sartu bigarren 

orri hori kutxan. 

 Irakasleak orriak aterako ditu kutxatik, eta banan-banan ozen irakurriko du bertan 

idatzitakoa. 

 Konparatu zuk zeure buruaz egindako deskribapena eta irakasleak irakurritakoa, 

eta balioetsi bien arteko desberdintasuna. 

 Amaitzeko, eztabaidatu zure ikaskideak egindako deskribapena eta zure 

autokontzeptuaren pertzepzioak bat egiten duten. 
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Izan kontuan deskribapenak egiteko nortasunaren ezaugarriak (2.5.4 puntua) erabili 

behar   dituzula. Honako hauek esaterako: 

 

Barnerakoi 

Egonkor 

Atsegin 

Seguru 

Egiazale 

Kanporakoi 

Ezegonkor 

Desatsegin 

Zalantzati 

Faltsu 

 

 

 

23. Erreparatu honako egoera honi: Robertok 42 urte ditu, ezkondua da, eta bi seme-alaben 

aita. Froga batzuen ostean, barrabil batean tumore bat diagnostikatu diote, eta barrabila 

kendu beharko diote. Deskribatu bere autoestimuan izango duen eragina.  

Aipatu egoera horretan konflikto psikologikorik ez izateko, Robertok erabil dezakeen 

defentsa-mekanismoren bat. 

 

 

24. 73 urteko Mariaren aitari Alzheimerra diagnostikatu diote. Oraindik hasierako fasean dago, 

baina prozesuak aurrera egin ahala, okerrera egingo duela azaldu diote. Horrez gain, 

azaldu dizkiote gaixotasunak izan ditzakeen eraginak, bai gaixoarengan, bai 

zaintzaileengan. 

Erantzun eta arrazoitu labur-labur galdera hauei: 

 Nola jokatuko luke Mariak arazoari aurre egingo balio?  

 Nola jokatuko luke Mariak arazoa saihestuko balu?  

 Nola jokatu luke Mariaren aitak jokabide erregresiboa hartuko balu? 
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Autoebaluazioa 

 

1. Jokabidea hau da: 

a) Pertsona batek esan edo egiten duena. 

b) Pertsona batek pentsatzen eta esaten 

duena. 

c) Pertsona batek sentitzen duena. 

d) Aurreko guztiak batera. 

 

2. Pertsona batek modu batean jokatzeko 

duen joera edo jarrera hau da:  

a) Motibazioa 

b) Kontzientzia 

c) Jarrera 

d) Desioa 

 

3. Pertsona baten jokabidean ideia 

inkontzienteek duten garrantzia aztertzen 

duen korronte psikologikoa hau da: 

a) Konduktismoa 

b) Psikologia kognitiboa 

c) Psikologia humanista  

d) Psikoanalisia 

 

4. Honako adjektibo hauetatik, zein ez da 

pertzepzioaren ezaugarria? 

a) Subjektiboa 

b) Estereozeptiboa 

c) Erlatiboa 

d) Selektiboa 

 

5. Arreta honako hau da: 

a) Pertzepzioa estimulu batean ardazteko 

gaitasuna.  

b) Esperientzia bat izateko, mantentzeko 

eta erabiltzeko gaitasuna.  

c) Sentsazioetatik errepresentazioak 

egiteko gaitasuna. 

d) Estimulu sinpleak jasotzeko gaitasuna. 

 

6. Honako esaldi hauetatik zein da zuzena? 

a) Tenperamentu batekin jaiotzen da, eta 

ez izaera batekin. 

b) Izaera batekin jaiotzen da, eta ez 

tenperamentu batekin. 

c) Izaera batekin eta tenperamentu 

batekin jaiotzen da. 

d) Ez da ez izaera, ez tenperamentu 

batekin jaiotzen, biak ala biak garatu 

egiten dira bizitzan zehar.

 

7. Kontzeptu, trebetasun eta ezagutza batzuk 

eskuratzearen prozesu-multzoak zein izen 

jasotzen du?  

a) Pentsamendua 

b) Adimena 

c) Ikaskuntza 

d) Pertzepzioa 

 

8. Inteligentzia intrapertsonala honako hau 

da: 

a) Gauzak ulertzeko eta ezagutzeko 

gaitasuna. 

b) Gainerakoekin erlazionatzeko gaitasuna.  

c) Nork bere sentimenduak kontrolatzeko 

gaitasun kontzientea. 

d) Ikasteko gaitasuna.  

 

9. S Freud-en arabera, pertsona baten Nia 

honako hau da: 

a) Berehalako plazera lortzea. 

b) Berehalako irrikak edo indarrak inhibitzea. 

c) Berehalako irrikak eta debekuak edo 

inhibizioak orekatzen saiatzea. 

d) Izan nahiko lukeen hori izateko asmoa 

edukitzea. 

10. Uko egitea honako jokabide honen 

ezaugarria da: 

a) Aurre-hartzeko jokabidearena 

b) Saiheste-jokabidearena  

c) Jokabide eraldatzailearena  

d) Jokabide erregresiboarena  

 

11. Zein mekanismo arduratzen da ondoeza 

eragiten duten sentimenduak 

kontzientziatik kanporatzeaz? 

a) Aurre-hartzea  

b) Erregresioa 

c) Arrazionalizazioa 

d) Errepresioa 

 

12. Pertsonen buruaren eta ordenagailuen 

arteko analogia egiten duen korronte 

psikologikoari honela deitzen zaio: 

a) Psikologia konduktista  

b) Psikologia kognitiboa 

c) Psikologia humanista 

d) Psikologia psikoanalitikoa 
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2.1. Jarduera. Egoera estresagarrien aurrean nola portatu 

Irakurri Mandoa eta putzua parabola. 

 

Mandoa eta putzua parabola 

Nekazari batek mando zahar bat zeukan. Behin batean, mandoak deskuidu penagarri bat izan zuen, eta 
baserriko putzura jausi zen. Nekazaria, animaliaren arrantzak entzutean eta zer ari zen gertatzen jakin 
nahian, berehala, korrika abiatu zen astoarengana.  

Pena handia hartu zuen bere zerbitzari fidela horrelako egoera tamalgarrian ikustean. Orduan, egoera 
kontu handiz aztertu ondoren, mandoa salbatzerik ez zuela ondorioztatu zuen, eta mandoa putzuan bertan 
lurperatzea erabaki. 

Auzokoei deitu eta gertatzen ari zena kontatu zien, eta konbentzitu zituen mandoa lurperatzen laguntzeko, 
horrela, sufritzeari utz ziezaion mando gaixoak. 

Hasiera batean, mandoa erabat aztoratu zen, baina, laster, egoerari buelta emateko moduko ideia bat izan 
zuen: nekazariak eta auzokoek bere gainean lurra bota ahala, lurra astintzen eta astindutako lurraren 
gainera igotzen hasiko zela.  

Palakada bakoitzean, mandoak honela errepikatzen zion bere buruari, adore emateko:  

—Astindu eta igo! Astindu eta igo!  

Lurraren kolpeek eta harrikadek eragindako mina aintzat hartu barik, mandoak egoera lazgarri haren kontra 
eta ikararen kontra borrokatu zuen, bere burua astintzen eta lurrera igotzen etengabe: astintzen eta 
igotzen, astintzen eta igotzen...  

Horrela, apatxen azpiko lurraren maila goraka hasi zen. Orduan, gizonek, harrituta, mandoaren estrategia 
ulertu eta lurra botatzen jarraitu zuten, gogo biziz. 

Apurka-apurka, lur-maila nahikoa igo zenean, leher eginda egon arren, mandoak salto egin eta putzutik 
irten zen. Egoerari aurre egiteko izan zuen adoreari esker, lurra izan zen mandoaren salbazioa –hasieran, 
lurrak mandoa lurperatuko zuela zirudien arren–. 

Arazoei aurre egiten eta positibo erantzuten jakinez gero, oztopoak edota ezbeharrak laguntza edo 
motibazio bilaka daitezke. Horretarako, aldi berean, ikara albo batera utzi behar da, eta autoestimu 
baxuaren samintasunari eta kexei muzin egin behar zaie.   

                                                                                             Egile ezezaguna                 

                                                                                                                              

Orain, irudikatu Mandoa eta putzua parabola honako beste protagonista hauekin: 
 

 Motorreko istripuan besoa galdu duen gaztea: unibertsitatean ari da ikasten. 

 30 urteko emakumea: bere 12 urteko semeari gaixotasun larria diagnostikatu diote. 

 42 urteko gizona: seme biren aita da, eta barrabiletan tumore bat detektatu berri diote. 

 61 urteko emakumea: istripu baskularra izan du, eta horren ondorioz gorputz erdian 

mugikortasuna murriztu zaio, eta horrek bizitzako eguneroko jarduera batzuk egitea 

eragozten dio.  

 
Hirunaka eta aipatutako egoerak kontuan hartuta, egin itzazu honako ariketa hauek: 

a) Deskribatu aipatutako egoerek pertsonen autoestimuan izan ditzaketen ondorioak. 

b) Adierazi zein defentsa-mekanismo eragin ditzaketen egoera horiek. 

c) Putzutik irten daitezke? Zein aholku emango diezue? 

d) Partekatu zuen erantzunak beste taldeekin. 

Orain, praktikatu! 
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Komunikazioa 
osasun-ingurunean 

 
 
 
 
 
 
 

Edukiak 

Giza komunikazioaren oinarriak zein diren. 

Entzuteak –aditzeak–zer esan nahi duen, eta nola areagotu 
aktiboki entzuteko eraginkortasuna. 

Enpatia eta asertibitate kontzeptuen esanahia, eta zein den 
horien eragina trebetasun sozialetan. 

Zein den komunikazioaren garrantzia osasun-ingurunean, eta 
zein estrategia erabil daitekeen komunikazioa eraginkorrago 
izateko.



 

Erizaintza-langileen inplikazioa 

Erizaintza-esparruko langileek, sarritan, honako kasu hauetan aurki dezakete euren burua:  

 Batzuetan pazienteekin erlazio hurbilegia sortzeak, gehiegizko inplikazioa ekar lezake.  

 Aldiz, gehiegi urruntzeak pazientearen eta osasun-langilearen arteko erlazioa kaltetu dezake, eta, 
horren ondorioz, lan-eraginkortasuna gutxitu.  

Beraz, ezinbestekoa da pazienteekin eta euren senitartekoekin egokiro komunikatzeko teknikak 
ezagutzea. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1. Giza komunikazioaren oinarriak 
3.1.1. Giza harremanak eta 
komunikazioa osasun-ingurunean  
 

Osasun-arretaren esparruan harreman estua eta sakona ezartzen da 

gaixoekin. Gaixoa ospitaleratzean, giro, ohitura eta ordutegi arrotzetara ohitu 

behar izaten da, besteak beste. Gainera, gehienetan, osasun-egoera latza 

izango du, eta, sarritan, bere intimitatea galaraziko dituzten esplorazioak eta 

prozedurak egingo dizkiote. 

 

Komeni da gaixoa egoera deseroso horietara guztietara traumarik gabe 

moldatzea. Horretarako, ezinbestekoa da osasun-langileak gaixoarekin erlazio 

maitekorra ezartzea, haren konfiantza eta konplizitatea eskuratzeko. 

 

              3.1. irudia 

Osasun-arreta egokia izateko 
pazientearen eta osasun-langilearen 
arteko komunikazio erangikorra 
behar du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. dokumentua 

Konfiantzazko erlazioa ezarriko bada, osasun-langileak 

gai izan behar du entzuteko eta gaixoaren 

sentimenduak ulertzeko, eta, hortaz, pazientearen 

beldurrak uxatzeko eta bere beharrak asetzeko moduan 

jokatu behar du. Horrela jokatuta lortuko da pazientea 

eta senitartekoak gustura egotea, eta jasotako 

arretarekin pozik sentitzea, eta, horrenbestez, ongizate-

maila altuagoa eta pronostiko hobea lortzea.  

Izan ere, konfiantzazko eta konplizitatezko erlazioa 

ezarrita, askoz errazago lortuko dira beharrezkoak diren 

jokabide-aldaketak ekintzak modu autonomoagoan 

egiteko, esfortzu handiagoa eskatzen denean kasu. Era 

berean, pazientearen konfiantza eta laguntza-maila 

altuagoa lortuko da bere intimitatea galtzea ekartzen 

duten prozeduretan: ohetik jaikitzen laguntzeko orduan 

edo komunera joaten laguntzeko orduan, besteak beste. 

 

Bistakoa da erlazio eta komunikazio kontzeptuak elkarri 

lotuta daudela eta komunikazio-trebetasun egokiek 

erlazio egokiak ahalbidetzen dituztela (ikus 3.1. 

dokumentua).
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3.1.2. Komunikazioa eta 
komunikazioaren elementuak 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. irudia 
Koderik erabiliena 
hitzezkoa da; baina badira 
beste makina bat kode: 
zeinu-hizkuntza, braille 
kodea, Morse kodea etab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komunikazioa posible izan dadin elementu batzuk behar dira: 

igorlea, kodea, hartzailea, mezua, kanala eta testuingurua.  

 

Igorlea. Mezua transmititzen duen pertsona da. Igorritako mezua 

kodifikatua dago. Erabilitako kodeak hartzaileak ulertzeko 

modukoa izan behar du. 

 

Hartzailea. Mezua jasotzen duena da. Hartzaileak mezua 

jasotzen duenean deskodetu egiten du; hots, itzuli egiten du 

mezu hori ulergarria izan dadin. 

  

Kodea. Igorleak eta hartzaileak ulertzeko moduko zeinu, seinale 

eta arauek osatzen dute kodea. Hartzaileak ulertzeko moduko 

kodea erabiltzen bada, komunikazioa egongo da. 

 

Mezua. Kodearen arabera egituratutako informazioa da mezua. 

Kodeak sinboloz osatuta daude, esaterako, letrez. 

 

Kanala. Mezua transmititzeko erabiltzen den medioa: airea, chat-

a, telefonoa… 

 

Testuingurua. Tokia da, hau da, komunikazioa gertatzen den 

giro fisiko eta emozionala. Osasun-esparruan testuinguru 

ohikoenak dira gaixoaren gela, kontsultategia, harrera-gela, 

botika… 

 

3.1.3. Komunikazioaren       
eraginkortasuna 
 

Komunikazioaren definizioari erreparatuz gero, informazioa 

transmititzea komunikazio-prozesuaren zati txiki bat besterik ez da. 

Prozesua osoa izan dadin, derrigorrezkoa da informazioa besteekin 

partekatzea; hau da, elkarreragina izatea.  

 

Beraz, komunikazio egokia izateko, mezuak besteengan eragina izan 

behar du; hau da, erantzun bat eragin behar du. Erantzuna eragiteari 

feedback-a edo atzeraelikadura deritzo, edo baita bi norabideko 

komunikazioa ere. Feedback-ik ez balego, ez litzateke komunikazio 

osoa gertatuko.  

 

 

Informazioa transmititzea eta konpartitzea da komunikazioa. 
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Ariketak 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aitzitik, norabide bakarreko informazio-prozesua gertatuko litzateke, 

eta ez komunikazio-prozesua. Atzeraelikadurari esker jakin daiteke 

hartzaileak jasotako mezua eta igorlearen intentzioa bat ote datozen. 

 

Beraz, nolako komunikazioa, halako harremanak; hau da, 

pentsamenduak argiro azaltzeko gaitasunak eta aktiboki entzuteko 

gaitasunak baldintzatuko dute komunikazioa egokia izatea ala ez, 

eta, ondorioz, pertsonen arteko harremanen kalitatea. 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. Azaldu zein den informazioaren eta komunikazioaren arteko desberdintasuna. 
. 

2. Zerrendatu erizain-laguntzailearen egunerokotasuneko 5 zeregin. Non ezinbestekoa den 

komunikazioa egokia izatea. Halaber, esan zein diren komunikazioaren osagaiak eta 

feedback-aren garrantzia kasu horietan guztietan. 

 

      

 

 

 

3.2. dokumentua 

Komunikazioaren axiomak 

Komunikazio-arloan aditua zen Paul Watzlawick austriarrak (1921-2007) komunikazio-prozesu 
guztietako axiomak ezarri zituen: 

 Ezinezkoa da ez komunikatzea. Une oro pertsonen arteko erlazioa gertatzen da, positiboa zein 
negatiboa; ondorioz, parekoaren onarpena edo ukapena lortzen da. 

 

 Komunikazio orok bi ezaugarri ditu: alde batetik, mezua –kode osatua– eta, bestetik, 
emozioak eta sentimenduak. 

 

 Komunikazioa gertatzen den bitartean, partaideek bi motako erlazioak izan ditzakete. 

 Simetrikoa. Erlazioa komunikazio-maila berean gertatzen denean, adibidez, familian edo 
lagun artean. 

 Osagarria. Erlazioan hierarkia-mailak daudenean; esaterako, nagusiaren eta langilearen 
artean, edo pazientearen eta erizain-laguntzailearen artean. 

 
 Besteak ulertzen duena da garrantzitsuena komunikazioan. 
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3.2. Komunikazio-prozesua 
 

Komunikazio-prozesua ezagutzeak komunikazioa hobetzea ahalbidetzen du, bai 

mezuak igortzeko sasoian, bai jasotzekoan. 

 

 

3.3. irudia 
Komunikazio-prozesua. 

Komunikazio-prozesua konplexua da. Izan ere, bertan 

konbinatzen dira, alde batetik, berariazko elementuak 

(esaterako, ideia bat espresatu nahi izatea); bestetik, ez-

borondatezko eta kontrola ezinezko elementuak 

(esaterako, gorritzea gai jakin batzuei buruz hitz egitean); 

eta, amaitzeko, elementu inkontzienteak, oharkabean 

pasatzen direnak (ikus 3.2 dokumentua). 

 

Ikusten denez, hitzezko elementuek eta ez-hitzezkoek 

osatzen dute komunikazioa, eta, horrenbestez, hitzezko 

eta ez-hitzezko komunikazioa bereiz daitezke. 

 

  

  

 

 
Transmisioa 

 

 

Honako hauen adierazpen sinbolikoak: 

Ekintzak 
Ideiak 

Objektuak 
Sentimenduak... 

 
Atzeraelikadura 

 

 
 

 

Demagun gaixo bat medikuaren 
kontsultara doala edo botikara 
medikamentu bat erostera. Nola 
dagoen galdetzean, ondo dagoela dio, 
baina oso modu soilean, goibel, eta 
kezka-aurpegiarekin. Argi dago ez 
dela egia osoa esaten ari. 

Horrelako egoerak oso arruntak 
dira osasun-ingurunean, eta, 
horregatik, berebiziko garrantzia 
dauka mezuak interpretatzen 
jakiteak, gaixoaren 
pentsamendua eta 
sentimenduak hobeto ulertzeko 
eta, horrenbestez, arreta hobea 
eskaintzeko. 
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3.2.1. Hitzezko komunikazioa 
 
 
 
 

 
Pertsonek komunikatzeko duten tresnarik garrantzitsuena da 

hizkuntza, eta ahoz zein idatziz erabil daiteke. Hortaz, hitzezko 

komunikazioa ahozkoa edo idatzizkoa –ez-ahozkoa– izan daiteke. 

 

Hitzezko mezuak zuzen interpretatzeko, kodea ezagutu beharra 

dago. Bai igorleak, bai hartzaileak kode bera erabili behar dute, 

komunikazioa emango bada. Gainera, komunikazioa eraginkorra 

eta arina izan dadin, lexikoaren –hiztegia– eta gramatikaren –

esaldiak modu egokian antolatzea– erabilerak zuzenak izan behar 

dute. Bada, lexikoa eta gramatika menperatuta, mezuek modu 

egokian eta jakinean adieraziko dute pentsamenduek azaldu nahi 

duten ideia-multzoa. 

 

Kontuan hartu behar da komunikazio-prozesu orotan informazioa 

galtzen dela igorlearen intentzioaren eta hartzailearen 

interpretazioaren artean. Informazio-galtze hori urrats hauetan 

gertatzen da, eta, ikusten denez, urrats guztietan galtzen da 

informazio asko: 

 

 

Osasun-arretaren alorrean garrantzitsua da 
egiaztatzea pazienteak ondo ulertu eta bereganatu 
dituela igorritako mezuak. 
Demagun adineko pertsona bati edo atzerritar bati 
azaldu behar zaiola botika jakin bat nola, noiz eta 
zer dosi hartu; horretarako, azalpen berezi eta 
osagarriak emango zaizkio. Esaterako, astiro-astiro 
azalduko zaizkio instrukzioak, eta, gainera, paper 
batean idatziko dira. Ondoren, aurretik esandakoa 
errepikatzeko eskatuko zaio, eta, horrela, 
esandakoa bereganatu duela ziurtatuko da. 

 Igorleak esan nahi duena.  

 Benetan esaten duena. 

 Hartzaileak entzuten duena. 

  

  

 Hartzaileak interpretatzen duena. 

Hizkuntzaz baliatzen den komunikazioa da hitzezko 

komunikazioa. 
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   Mezuaren eragina 

Albert Mehrabian komunikazioan 
adituaren arabera, honako 
hizkuntza mota hauek honela 
ergiten dute mezuan: 



 



 



 

 

 
 

         3.3. dokumentua 

3.2.2. Ez-hitzezko komunikazioa 
 
Hitz egiteaz batera, konturatu gabe, hitzezkoak ez diren beste 
hainbat baliabide erabiltzen dira: keinuak, begiradak, irribarreak… 
Horiek guztiek zentzua ematen diote esandakoari, eta hitzezkoa ez 
den komunikazioa osatzen dute. 

 
Komunikazio-elementu gisa hitzik erabiltzen ez duen komunikazio 

mota da ez-hitzezko komunikazioa; aitzitik, askotariko zeinuak 

erabiltzen dituen komunikazio mota da. 

 

  
Ez-hitzezko komunikazioaren garrantzia handia da; zaila da  

ez-hitzezko osagairik ez duen giza harremanik irudikatzea  

(ikus 3.3. dokumentua). 

 

Ez-hitzezko komunikazioaren adierazpenak bi talde handitan sailka 

daitezke: ez-hitzezko ahozko komunikazioa eta ez-ahozko 

komunikazioa. 

Ez-hitzezko ahozko komunikazioa. Ahotsari dagozkion 

soinuek –aspektu fonikoak– osatutako komunikazioa da;  

besteak beste, barrea, negarra, oihuak, txistua… Horiek 

guztiek  aldarte-egoera desberdinak adierazten dituzte. 

Parahizkuntza osatzen dute, eta komunikatzeko modu 

primitiboenak dira.  

Ez-ahozko komunikazioa. Keinuek, mugimenduek, 

aurpegi-espresioek eta abarrek osatzen dute, ahotsarekin 

zerikusirik ez duten guztiek. Haien artean daude: kinesia, 

proxemia eta komunikazio sentsoriala. 

 

Horrez gain, beste komunikazio mota batzuk ere 

aipa daitezke. Kodeetan oinarritzen dira 

komunikazio horiek, eta desberdinak izan daitezke 

komunitatearen eta testuinguruaren arabera. 

Osasun-ingurunean honako hauek erabil ohi dira:  

Ikusmenezkoak: kontsultategia okupatuta 

dagoen ala ez adierazten duten argiak; 

erizaintza-kontrolera deitzeko argidun botoia; 

larrialdi-irteera adierazleak… 

Entzumenezkoak: deiak egiteko txirrinak; 

megafoniatik hitz egiten hasi aurretik entzuten 

den soinua; botikako txirrina…

                      3.4. irudia 

Ikusmen- eta entzumen- sistemak askotan 
erabiltzen dira osasun-ingurunean, esaterako, 
zenbait geletara sarrera mugatzeko. 
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Parahizkuntza 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. irudia 
Paralenguaia kontrolatzeak 
eta egokiro erabiltzeak 
komunikazio-trebetasuna 
hobetzen du. 

Parahizkuntza hizkuntzarekin batera doa beti, sentimenduak 

adierazten baititu, nortasuna, gogo-aldartea, jarrera… Hitz 

egitearen jarduerari zentzua ematen dio, esaldi berak, esateko 

moduaren arabera, intentzio eta, batzuetan, esanahi desberdina 

izan baitezake. 

 

Arestian esan bezala, aspektu fonikoak parahizkuntzaren parte 

dira: barrea, negarra, zenbait bokalizazio (mm, um, oh,…), 

aharrausia, etab. 

Osasun-arretaren alorrean badira garrantzi handiko elementu 

paralinguistikoak, osasun-langilearen eta pazientearen arteko 

komunikazioa errazten dutenak: ahotsaren bolumena, abiadura, 

etenaldiak eta asaldurak hizketan. 

 

Bolumena. Soinuaren intentsitatea da, eta askotariko egoerak 

adieraz ditzake: haserrea, poza, baikortasuna, etsipena… 

Komunikazioa zuzena izan dadin oso garrantzitsua da bolumen 

egokia mantentzea, hartzaileari egokitutakoa. Esaterako, ez du 

ezertarako balio entzumen- arazoak dituen pertsona bati baxu 

hitz egiteak, ez duelako mezua jasoko eta arbuioa sor 

dezakeelako berarengan. 

Horrelakoetan, hartzailearen arreta lortzeko, estrategia ona da 

bolumena aldatuz hitz egitea: ahotsaren intentsitatea 

modulatzea, garrantzi handiagoa duena azpimarratzeko. Izan 

ere, beti bolumen bera erabiltzea monotonoa da, eta interesa 

galarazi dezake. 

 

Abiadura, erritmoa eta etenaldiak. Oro 

har, ez da azkarregi hitz egin behar, 

urduritasuna erakusten duelako eta 

mezuaren zati bat gal daitekeelako. 

Bestalde, motelegi hitz egitea aspergarria 

da, eta apatia eta tristura sentsazioak 

transmititzen ditu. Hortaz, saiatu behar da 

egoera bakoitzaren araberako abiadurarekin 

eta erritmoarekin hitz egiten. 

Etenaldiak egokiro erabiltzea –une 

aproposean eta neurri egokian– 

ezinbestekoa da, mezuaren ideia 

garrantzitsuenak behar bezala eskuratzeko. 

 

 

 

Hitzekin zerikusirik ez duen ahozko komunikazioa da 

parahizkuntza; hau da, nola esaten den mezu bat, esaten 

dena –edukia– kontuan hartu barik. 
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Mintzamen-asaldurak. Luzaroan isilik egotea –bete gabeko 

isiluneak–, beharrezkoak ez diren errepikapenak, totelka hitz 

egiteak… Horiek guztiek osatzen dituzte mintzamen-asaldurak, eta 

komunikazioa eragozten dute. Aitzitik, saiatu behar da komunikazio 

arina mantentzen eta mintzamen-asaldurak saihesten, 

inkonpetentziaren edota segurtasun-ezaren sentsazioa sor 

dezaketelako, eta, gainera, mezuaren edukia estaltzen dutelako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 
Kinesia 
 

  
 

Edozein zeinuk du esanahia: lotsa, haserrea, antsietatea, segurtasun 

falta…. Sarritan, egindako zeinuak inkontzienteak izaten dira. 

Honako hauek dira gorputzaren atalekin egiten diren zeinurik 

garrantzitsuenak edo ohikoenak: 

 Burua. Baiezko eta ezezko zeinuez gain, hona hemen beste 

batzuk ere: 

 Burua gorantz mugitzea. Entzuten denarekiko neutraltasuna 

adierazten du. 

 Burua albo baterantz mugitzea. Interesa adierazten du. 

 Burua beherantz mugitzea. Jarrera negatiboa edota 

kontrakoa adierazten du. 

 
 

Pazienteak artatzeko sasoian, ezin dira ahaztu honako aholku hauek: 

 Ahotsaren bolumena graduatzea komeni da. Gaixoak 
entzuteko moduko bolumena erabili behar da, baina, 
era berean, konfidentzialtasuna mantendu behar da. 

 Etenaldiak eta erritmoa pazientearen ulermen-mailara 
egokitzea komeni da. 

 Mintzamen-asaldurak saihestea komeni da, mezuek 
arinak eta argiak izan behar dutelako. 

 Gaixoak mezua jaso duela ziurtatu behar da.  

Giza gorputzaren mugimenduen ikerketa da kinesia. 
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3.6. irudia 
Mugimenduek eta 
gorputz-adierazpenek 
benetako sentimenduak 
azalarazten dituzte. 

 

Aurpegi-espresioa. Pertsonen arteko komunikazioetan, zaila da 

norberaren iruzur-mekanismoak kontrolatzea. Hau da, gezurra 

esaten denean, erraz harrapatzen zaio gezurretan dabilenari, 

batez ere aurpegi-espresioagatik. Esaterako, nabarmena izaten 

da ume batek gezurretan dabilela igartzea, aurpegian igartzen 

baitzaio. Berdin gertatzen da helduekin, nahiz eta dagoeneko 

ikasi duten emozioak gehiago kontrolatzen. 

 

Izatez, mezuaren esanahia eta aurpegi-espresioa bat datozelako 

gertatzen da hori, eta, hortaz, aurpegi-espresioa koherentea 

izaten da mezuaren edukiarekin. Beraz, koherentzia hori galtzen 

denean, erraz antzeman daiteke gezurra. 

 

Aurpegi-espresioaren bidez oinarrizko sei emozio adierazten 

dira: poza, tristura, harridura, beldurra, nazka eta haserrea. 

Espresio horiek aurpegiaren hiru aldeko mugimendu bateratuekin 

lortzen dira: bekainekin, begiekin eta aurpegiaren beheko 

aldearekin. 

 

Begirada. Garrantzitsua da igorleak eta hartzaileak elkarri 

begiratzea. Izan ere, igorleak hitz egiten duenean, hartzaileak ez 

badio begiratzen –eta alderantziz– hitz-jardunarekiko interesa 

galtzen da, ez-entzunaren sentsazioa dagoelako. Hala ere, 

kontuz begiratu behar da, adi-adi eta etengabe begiratzeak 

urduritasuna eta egonezina sor dezakeelako solaskidearengan. 

“Begirada da arimaren ispilua”. Izan ere, begiradaren eta 

aurpegi-espresioaren bidez nabaritzen dira pertsonen emozio eta 

sentimenduak, ezkutatzen edo disimulatzen saia daitezkeen 

arren. 

 

Besoak eta eskuak. Oro har, ez zaio jaramon handirik egiten 

beso eta eskuen mugimenduari, uste delako keinu gehiago edo 

gutxiago egitea pertsonaren nortasunaren araberakoa dela. 

Baina badira esanahia duten zenbait keinu. Hona hemen 

garrantzitsuenak eta haien esanahia: 

 besoak gurutzatzea: jarrera itxia, segurtasun falta, 

desadostasuna 

 besoak atzerantz botatzea: segurtasuna, boterea, 

nagusitasuna 

 besoak beherantz mantentzea komeni izaten da 

 esku-ahurrak zabalik eta gorputzaren aurrealdean 

erakustea: zintzotasuna 

 hatz-erakuslearekin aurrera seinalatzea: agindua
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Proxemia 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              3.7. irudia 
Osasun-arreta ematean oso 
ohikoa da distantzia estuan 
lan egitea. 

 

Ezaguna da pertsonengana hurbiltzeko modua ez dela beti berdina 

izaten: lagun-minen arteko hurbiltasuna eta ezagutu berrien artekoa 

ez dira berdinak, alde handia egoten da. Zenbat eta hurbilago egon, 

orduan eta konfiantza handiagoa pertsonen artean. 

 

Gainera, kontuan hartu behar da, pertsonaren espazioa 

inbaditzean, bere intimitatearen aurka jotzen dela eta hori ez dela 

bide egokia komunikazio eraginkorra lortzeko. Bestalde, oso 

urrunetik komunikatzeak komunikazioaren eraginkortasuna 

murrizten du, feedback-a eragozten duelako. Beraz, komunikazioa 

eraginkorra izateko, distantzien arteko oreka egokia ezarri behar da: 

komunikazioa ahalbideratzen duen distantziaren eta pertsonaren 

espazioa ez inbaditzearen artean –ez urrunegi ez hurbilegi–. 

 

Osasun-ingurunean, honako hurbiltze-distantzia hauek bereiz 

daitezke: 

 

Distantzia publikoa: 3,5 m baino gehiagoko distantzia. Pazientea 

ohean dagoenean eta erizain-laguntzailea atean; edo farmaziako 

langilea mostradorearen atzealdean dagoenean eta bezeroa atean. 

Distantzia soziala: 1,5 m-tik 3,5 m-ra arteko distantzia.  

Erizain-laguntzailea ohearen oinetan dagoenean eta pazientea 

ohean; edo, farmaziaren barruan, artatu baino arinagoko bezero eta 

profesionalaren arteko distantzia. Elkarrizketa ez pribatuak 

mantentzeko distantzia aproposa da hau. 

Distantzia pertsonala: 0,5 m-tik 1,5 m-ra arteko distantzia.  

Erizain-laguntzailea oheburuan dagoenean eta pazientea ohean; 

edo farmaziako mostradorean bezeroaren eta profesionalaren 

artean dagoen distantzia, batez ere nolabaiteko konfidentzialtasuna 

behar denean. Arretarako ohiko distantzia da hau: intimitatea 

ahalbidetzen du, baina, oro har, ez du pertsonaren espazioa 

inbaditzen. 

Distantzia estua: zuzeneko kontaktutik 0,5 m-ra arteko distantzia. 

Erizain-laguntzailearen lanak askotan eskatzen du distantzia hau 

ezartzea, nahiz eta sarritan pazientearentzat deserosoa izan. 

Esaterako, pazientearen higienea egitean, derrigorrean, bere 

gorputzeko zenbait atal ukitu behar dira, eta, horregatik, laneko 

prozedurak errespetuz eta begirunez egin behar dira. Botikan ere 

ohikoa izaten da distantzia hau tentsioa hartzean, odol-analisietan 

edota miaketa txikietan. 

  
Proxemia espazio pertsonalaren eta hurbilketa-distantzien 

ikerketa da.  
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Ariketak 

Ez-hitzezko beste komunikazio mota batzuk 

 

Osasun-ingurunean, hitzezkoak ez diren beste komunikazio mota batzuk ere ohikoak 

izaten dira, ukimen bidezko komunikazioa kasu. Egoera larrietan, paziente bati eskutik 

heltzea, laztantzea edo besarkatzea, beste edozein estrategia erabiltzea baino 

eraginkorragoa izan daiteke. 

Mota honetako beste komunikazio batzuk dira dastamen bidezko komunikazioa –

janariaren zaporea hautematea ahalbidetzen du– eta usaimen bidezko komunikazioa –

janariaren usaina, pertsona jakin batekin identifikatzen den usaina, umetxoarentzat 

amaren usaina, esaterako–. 

 

3. Sartu termino hauek taulan, dagokien lekuan: parahizkuntza, hitzezko ahozko 

hizkuntza, ukimen bidezko komunikazioa, kinesia, hitzezko idatzizko hizkuntza. 

 

 Hitzezko komunikazioa Ez-hitzezko 

 komunikazioa 

 Ahozko komunikazioa   

 Ez-ahozko komunikazioa   

 

4. Egin ez-hitzezko komunikazioaren kontzeptu-mapa. 

 

5. Gero eta ohikoagoa da pertsona ezezagunen arteko harremanak Interneten bidez 

ezartzea, batez ere gazteen artean. Alderatu erlazio mota horiek aurrez aurreko 

erlazioekin, eta adierazi abantailak eta desabantailak. 

 

6. Zozketa bidez, hautatu lau ikasle ordu erdiz gai bati buruz eztabaida dezaten. Gaiak, 

esaterako, honako hauek izan daitezke: 

 Ikastetxeetan preserbatiboak eskuratzeko makinak jartzea, nahigabeko 

haurdunaldiak eta sexu bidezko gaixotasunak saihesteko. 

 Hurrengo eguneko pilula administratzea, gurasoek horren berri izan barik. 

 Lau ikasleetatik bik aldeko rola hartuko dute eta beste biek, berriz, kontrakoa –rol 

jokua da, eta horregatik zuen iritzien kontrakoa defendatzea toka dakizueke–. 

 Behatu eztabaidan ari diren ikaskideak, eta ohartu nola erabiltzen dituzten hitzezko 

eta batez ere ez-hitzezko komunikazio-elementuak. Horretarako, antolatu taldeetan 

eta talde bakoitzak pertsona bakar baten jarduna behatu. 

 Amaitzeko, amankomunean jarri behatutakoa, eta balioetsi ez-hitzezko 

komunikazioaren garrantzia. 
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José Carlos Bermejo, Osasungintza Humanizatzeko Zentroko zuzendaria (Humanismoa eta Medikuntzako 
VIII. Jardunaldiak): 

   “Osasun-langileek komunikazioaren artistak izan behar dute” 

“Garrantzitsua da osasun-langileei formazio egokia eskaintzea, bai konpetentzia  

zientifiko-teknologikoan, bai komunikazioaren Artean, komunikazioaren artista bilaka daitezen. 

(…)  

Hortaz, formazio egokia jaso/eman nahi bada, ezin da ahaztu komunikazio-gaietan trebatu behar dela 
osasun-langilea; beraz, zientzia-elementuez gain, komunikazio-teknikak irakatsi behar zaizkie, hala 
nola, entzute aktiboa, erantzun enpatikoa edo asertibitatea zer diren eta nola erabili behar diren, 
pazientearenganako laguntza-erlazio ona ziurtatzeko”. 

                                                                                                BERMEJO, Jose Carlos: in Diario Médico (2000/10/19) 

7. Hartu argazki makina digital bat –edo sakelako telefonoa–  eta atera argazkiak 
zuen ikaskideei. Azken horiek emozio desberdinak antzeztu behar dituzte: mina, 
samina, larritasuna, etsipena, poza, harridura… Aukeratu zuen ustez 8 argazki 
adierazkorrenak, eta deskribatu laburki argazkietako bakoitza eta itsatsi argazkia 
gelan.  
 

8. Adierazi zein distantziak eskaintzen duen erosotasunik handiena eta 
komunikaziorik arinena honako kasu hauetan: 

 zure bikotekidearekin 

 zure irakaslearekin 

 ikastexeko zuzendariarekin 

 zure medikuarekin  

 urteetan ikusi gabeko urruneko senitarteko batekin 

 zure lagun minaren amarekin 

 botikara tratamendu aringarriaren bila askotan datorren bezero 

batekin 

 kolesterolaren analisi bizkorra egiteko asmoa duen pertsona 

batekin 

 

9. Zerrendatu 5 zeregin non erizain-laguntzaileak distantzia estuan kokatu behar 

duen eta pazientearen espazioa inbaditu behar duen. 

 

10. Azaldu  zergatik den ukimen bidezko komunikazioa ikasketa-ingurunean baino 

garrantzitsuagoa osasun-ingurunean?. 

 

 

 

3.4. dokumentua 
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3.3. Entzutearen artea 

 

3.3.1. Entzute aktiboa 

 
Zer esan nahi du aktiboki entzuteak? 

 
Komunikazio-prozesuan, ezaguna da mezu jakin eta koherentea 

igortzearen garrantzia, hartzaileak mezua interpretatzean, ahalik eta 

ondoen uler dezan. Dena dela, hartzailea prozesuaren parte ere bada, 

eta, horregatik, mezua egokiro interpretatzeko eta ulertzeko subjektu 

aktiboa izan behar du. Horretarako, oinarrizko tresna izango da entzute 

aktiboa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Entzute aktiboak komunikazioaren eraginkortasuna bermatzen du, eta 

halaber, atzeraelikadura ziurtatzen du; hau da, igorleak ziur jakingo du 

berak igorritako mezua hartzaileak ulertu duen ala ez; hartzailea 

interesatuta dagoen ala ez; arduratzen den ala ez… Horrela, 

komunikazioak aurrera egingo  duela ziurtatzen da, igorlea mezu berriak 

igortzeko motibatuta egongo delako, eta, aldi berean, bueltan datozen 

mezuak aktiboki entzuteko prest.   

Aditzea, lan zaila 
Baina aditzea ez da erraza. Nork ez du inoiz aditzen ari denaren itxura 

egin, benetan beste zer edo zer pentsatzen dabilen bitartean? Zenbat 

bider egoten da entzulea, solaskideari aditzen barik, norberak igorriko 

duen mezuan pentsatzen? Zenbat aldiz ekiten zaio norberaren 

esperientziak kontatzeari solaskideak bere solasa amaitu aurretik? Nor 

ez da inoiz egi absolutuaren jabe sentitu besteen aukerak zein diren 

entzun barik? Zenbat bider aurretik juzgatzen dira pertsonak, eta haien 

iritziak gutxiesten, esateko dutena entzun baino arinago? 

Horrelako oztopoak dira, beste batzuen artean, entzute aktiboa 

baldintzatzen eta mugatzen dutenak. 

 

 

 

                        3.8. irudia 
Ez da erraza entzuteko 

trebetasuna eskuratzea, baina 
ezinbestekoa da komunikazio 

eraginkorra lortzeko.

Aktiboki ulertzeko eta interpretatzeko helburua daukan entzute mota da 

entzute aktiboa. Horrela, mezua igortzen ari den pertsonak zer esan 

nahi duen aztertzen saiatzen da hartzailea, hau da, igorleak esaten 

dituen hitzen atzetik dauden sentimenduak, ideiak edota 

pentsamenduak deszifratzen ahalegintzen da. 
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                      Izan kontuan! 
 

Sarritan, gaixoen kexak eta iritziak –batez 
ere pazienteak adinekoak direnean– ez 
dira kontuan hartzen, eta, horrelakoetan, 
handitu egiten da gerta daitekeen 
isolamendu-sentsazioa. 

 

Entzuteko gai izanez gero, eta haien 
ardurak, kezkak eta beharrak aintzat 
hartuz gero, gaixoak arinago susper 
daitezke, eta duda barik komunikazioaren 
eraginkortasuna areagotzen du. 

 

                                                       

 Beste pauso bat: enpatia 

 
 
 

 
Besteen egoerak ulertzeko aurrerapausoa da enpatia. Pertsona bat 

enpatikoa izateak ez du esan nahi besteekin ados dagoenik, baina 

tresna baliagarria da besteen sentimenduak, arazoak eta 

ikuspuntuak ulertzeko. 

Enpatia funtsezkoa da komunikazioan, ikuspuntu desberdinak 

ulertzea ahalbidetzen baitu, baita arazoak errazago ulertzen 

laguntzen eta horiek konpontzeko gaitasuna handitzen ere. Enpatia 

duen pertsonak arazo gutxiago izango ditu aktiboki entzuteko, eta 

erraz lortuko du egokiro komunikatzeko beharrezkoa den feedback-a. 

 

3.3.2. Nola entzun aktiboki? 
 
Aktiboki entzuteak zer esan nahi duen jakinda, eta horretarako 

dauden oztopoak zein diren ezagututa, errazago beteko dira entzute 

aktiboa hobetzeko gomendioak. Hona hemen aktiboki entzuteko 

gomendioak: 

 

Izan enpatia.  Ezinbestekoa da hitz egiten ari den pertsonaren 

tokian jartzea, esaten duenaz gain, pentsatzen duena ere 

ulertzeko. 

 

Eman denbora. Norberaren parte hartzea erregulatu behar da: 

ez arinegi parte hartu, baina kanpoan geratu barik. Isiluneak 

kudeatzen jakin behar da, solaskideak nahi duena esateko 

astia izan dezan. 

Beste pertsonaren tokian jartzeko gaitasuna da enpatia. 
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 Parafraseatu. Hartzaileak bere hitzekin errepikatzen duenean    

igorleari ulertutakoa, parafraseatzen ari dela esaten da. Horrela 

ziurtatzen du igorleari entzundakoa ondo ulertu duela.  

Demagun A eta B solaskideak A-ren ebakuntzari buruz 

solasean ari direla. Honela parafraseatzen du B solaskideak: 

—Arrazoi honegatik komentatu nion ezin izan zidatela 

ebakuntzarik egin…–dio Ak. 

—Orduan ezin izan dizute ebakuntzarik egin honegatik…– dio Bk, 

parafraseatuz. 

 

Agertu interesa. Hitzez edo hitzik gabe ager daiteke interesa. 

 

Ez-hitzezkoa. Esaterako, burua baiezko keinuarekin mugituz eta 

aurrekoari adi begiratuz. 

Hitzezkoa. Azalpenak argitzeko, konfirmatzeko edo osatzeko 

eskatuz. Esaterako honako galdera eginez: «Azalduko zenidake 

berriro astiroago?». 

 
Laburtu. Sentimenduei eta ekintzei inguruko informazioa 

batzeko aukera ematen dio hartzaileari, eta, era berean, 

igorleak informazioa zuzentzeko, argitzeko edo gehitzeko 

aukera izaten du. Honela, esaterako: «Laburbilduz, oker ulertu 

ez badut, medikuak esandakoa ez zaizu gustatu…». 

3. Zein da entzutearen eta aditzearen arteko desberdintasuna? 

4. Komunikazio egokia izateko, zure ustez zein da eraginkorragoa, entzute 
aktiboa ala entzute pasiboa? Zergatik? 

5. Laburki azaldu aktiboki entzuteko zure gaitasuna oztopatu ohi duten 
gutxienez bi oztopo. Zure ustez nola gaindi ditzakezu oztopo horiek? 

6.  Zure ustez enpatia izateko gaitasunarekin jaiotzen da ala urteekin ikasten da? 
Zergatik? 

7. Hausnartu honako txinatar esaera honen inguruan: “Bestea ulertzeko, jantzi bere 
zapatak”. Ba al dauka enpatiarekin zerikusirik? Zergatik? 

8.  Bikoteka elkartu eta egin honako ariketa hauek, eta ondoren, aldatu rolak –
bata igorlea izango da eta beste hartzailea–: 

 Igorleak. Azaldu, modu ordenatu eta koherentean, igorleak berak, bere 
senitartekoren batek edo ezagunen batek pairatutako gaixotasun bat. 
Horretarako, prestatu aldez aurretik diskurtsoa. 

 Hartzaileak. Entzun aktiboki, oztopoak saihestuz eta landutako 
estrategiak erabiliz. 

Elkarrizketa bakoitza 10 bat minututakoa izango da. Ondoren, esperientziaren 
ondorioak komenta ditzakezue beste taldeetako kideekin batera. 

 

 

         Ariketak 
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3.4. Komunikazio-oztopoak 
 

Ezinezkoa da une oro komunikazio egokia lortzea, hamaika hesik 

oztopatzen baitute komunikazio-prozesua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. irudia 
Hizkuntza ez ezagutzea 
ohiko komunikazio-
oztopoa da gaur egun. 

Honako hesi mota hauek bereiz daitezke: semantikoak, 

psikologikoak, fisikoak, ingurunekoak eta soziokulturalak. 

 

    3.4.1. Hesi semantikoak 
Mezua ulertzea oztopatzen dute hesi semantikoek. Adibiderik 

ohikoena da hartzaileak ez duenean igorlearen hizkuntza ulertzen. 

Horrez gain, badira beste bi hesi semantiko esanguratsu ere: 

mezuaren eduki konplexua eta hizkuntzaren erregistro-maila altua. 

 

Hizkuntza ezezaguna denean. Turismoa edo 

immigrazioa direla eta, gero eta ohikoagoa da 

osasun-zentroetara edo botiketara jotzen duten 

pertsonek komunikazio-arazoak izatea. Arazoa 

arintzeko, ospitale batzuek interpretea izaten 

dute edo, beste kasu batzuetan, argibide-taulak 

jartzen dituzte, edozein hizkuntzatan ulergarriak 

diren ikurrekin. 

Hizkuntzaren erregistro-maila altuegia edo 

teknikoegia denean. Sarritan, pazientearen 

hizkuntza-erregistrora egokitu behar izaten da 

osasun-langilea, eta alde batera utzi hizkuntza 

zientifikoa. Esaterako, 85 urteko paziente bati 

eskaren aurkako prebentzio-teknikak erabiliko 

direla esanez gero, ziurrenik ez du eskara hitz 

teknikoa ulertuko. Hortaz, beste era batera 

eman beharko dira zarakarren kontrako 

prebentzioaren inguruko azalpenak, pazienteak 

ulertzeko moduan. 

 

3.4.2. Hesi psikologikoak 

 
Gainditzen zailak izaten dira. Pertsonaren sineskerak, aurreiritziak, 

jarrerak eta, oro har, pertsonarengan oso finkatuta dauden 

alderdiak dira hesi psikologikoak. Esaterako, demagun ingresatu 

berri den pertsona batek komunera joateko laguntza behar duela, 

baina oso lotsatia dela. Baliteke, oso ahul egon arren, bere 

nortasuna dela-eta, laguntza eskatzeko gai ez izatea.  

 

Mezua egokiro lantzea, transmititzea edota interpretatzea 

oztopatzen duten elementuak komunikazio-hesiak dira. 
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Adibidez, botikan preserbatiboak erostean, lotsatzea ohikoa izaten 

da. Hesi psikologikoak direla eta, pazienteek zaintza-prozeduretan 

kolaboratzeko oztopoak jartzen dituzte batzuetan, batez ere 

intimitatea galtzearekin zerikusia duten teknikei dagokienez: 

gernu-lagin bat lortzea, gaixoaren higienerako prozedurak… 

 

3.4.3. Hesi fisikoak 
Pazientearen egoera fisikoari dagozkionak dira hesi fisikoak. 

Esaterako, ezko-tapoi batek entzumena gutxitzen du, eta, gainera, 

sarritan buruko mina eragiten du; ondorioz, horrek guztiak 

komunikazioa galaraziko du. Beste adibide bat honako hau izan 

daiteke: ikasle batek azterketa bat egin behar duenean, gripeak jota 

dagoela, irakaslearen instrukzioei jarraitzeko eta pentsatzeko 

arazoak izango ditu, eta, ondorioz, baliteke azterketa hain ondo ez 

egitea. 

 

Hesi fisikoekin lotzen dira komunikazioa eragozten duten patologiak 

edota egoera fisiologikoak: pertsona itsuak, gorrak arrazoi 

desberdinengatik hizkuntza erabiltzeko gaitasuna galdu dutenak. 

Adibidez: garun-paralisia duten pertsonak, istripu baskularrak jasan 

dutenak… 

 

Kasu horietan Komunikazio Sistema Handigarriak eta 

Ordezkoak (KSHO) erabil daitezke. Ahozko hizkuntza indartzen, 

errazten edo ordezkatzen dute KSHOek. Ezagunenetarikoak dira, 

besteak beste, itsuentzako braille kodea, gorrentzako keinuen 

hizkuntza edo hizkuntza erabili ezin dutenentzako argibide-taulak. 

 

3.4.4. Inguruneko hesiak 
 

Komunikazioa zailtzen duten inguruneko elementu guztiak dira: 

zarata, kea, usain desatseginak, hotza, beroa, etab. Adibidez, 

alboko gelan zulagailuarekin horma zulatzen ari badira, zarata dela 

eta, gelakideen arteko komunikazioa ia ezinezkoa izango da. Era 

berean, komunikazioa eragozten dute usain desatseginek 

(komuneko kiratsak), tabako-keak eta abarrek. 

 

Horregatik, komunikazio egokia eta eraginkorra izateko, giroak ere 

egokia izan behar du: ez zaratarik, ez kerik, ez usain desatseginik, 

ez tenperatuta desegokirik… 

 
 

 

Osasun-langilearen 
harreman 
profesionaletan ohikoa 
da hesi fisikoak dituzten 
pertsonekin lan egitea, 
sarritan, pertsona horiek 
duten gaixotasunak 
berak eragiten baititu 
hesi fisikoak.  
Osasun-langileak bere 
gaitasun 
komunikatiboak 
zorroztu behar ditu hesi 
fisikoak daudenean. 
Gainera, batzuetan, 
pertsonaren 
komunikazio-gaitasunak 
asko murrizten 
direnean, Komunikazio 
Sistema Handigarriak 
eta Ordezkoak (KSHO) 
erabili beharko dira. 
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3.4.5. Hesi soziokulturalak 
 

Igorlearen eta hartzailearen arteko desberdintasun sozial eta 

kulturalei dagozkie hesi soziokulturalak: estatus soziala, erlijioa, 

ohiturak, maila ekonomikoa… Ez litzateke horrela izan behar, 

baina hesi soziokulturalek ere komunikazioa oztopa dezakete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Trebetasun sozialak edo 
gizarte-trebetasunak 
 

3.5.1. Zer dira trebetasun sozialak? 
 

Pertsona batzuek erraztasun handia dute giza taldeetan integratu 

eta ingurukoekin erlazionatzeko, eta, gainera, sinesgarritasun 

handia izaten dute esaten duten orotan. Horrelako pertsonak 

sozialki trebeak direla esaten da. 

 

 
Sozialki trebeak izateko portaera asertiboa izateak garrantzi 

handia izaten du. 

17. Egin komunikazio-hesien eskema eta jarri komunikazio-hesi bakoitzeko adibide bat. 

 

18. Hitzezko hizkuntza sortzeko arazoak dutenekin komunikatzeko, komunikazio-plafoi 

grafikoak erabil daitezke –ordezko sistemak– (ikus 3.4.3 puntua). Mekanismo horien bidez 

komunikatzeko sistema sinplea da KPSa –Komunikatzeko Piktogramen Sistema–. Bilatu 

ezazu KPSari eta haren erabilerari buruzko informazioa. 

  

19. Demagun atzerritar asko dagoen herri bateko farmazian lan egiten duzula. Esan zein 

sistema erabiliko zenukeen haiekin komunikatzeko. 

     Ariketak 
 

            

Trebetasun sozialak 
bizitzan zehar ikasten dira, 
bi prozesu paraleloren 
elkarreraginari esker: 
pertsonaren garapena eta 
ikaskuntza-prozesua. 
Bigarren osagaia 
berebizikoa da; izan ere, 
ikaskuntzak berresten du 
trebetasun sozialak 
hobetzeko teknikak 
daudela, alegia, 
trebetasun horiek ikas 
daitezkeela. 

Trebetasun sozialak pertsonen arteko harreman-gaitasunak 

dira eta jokabide jakin batzuen bidez adierazten dira. 

Trebetasun sozialen laguntzaz, sentimenduak, desioak eta 

eskubideak modu egokian adierazten dira, eta ingurukoekin sor 

daitezkeen arazoak behar bezala konpontzeko gai izaten dira 

pertsonak. 
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                            3.5.2. Jokabide asertiboa 
Pertsonen arteko erlazioetan hiru jokabide nagusi ager daitezke: pasiboa, oldarkorra 

eta asertiboa. 

 

Jokabide pasiboa. Besteen desio edo interesetara moldatzeko aldatzen da. 

Jokabide pasiboa agertzen duten pertsonak ingurukoekin atseginak izaten saiatzen 

dira, baina betiere liskarrak eta eztabaidak saihesteko, edota estatusa galtzeko 

beldur direlako. Izan ere, lagunen estimua edo taldeko partaidetza galtzeko beldurra 

izaten dute. Besteen nahiak eta eskubideak haien nahien eta eskubideen aurretik 

jartzen dituzte, eta, oro har, autoestimu baxuko pertsonak izaten dira. 

 

Jokabide oldarkorra. Inguruko guztiaren kontra egiten dute jokabide oldarkorra 

dutenek. Norberaren eskubideak eta desioak defendatzen dituzte beste edozeren 

gainetik, eta, behar izanez gero, besteenak zapaldu edota urratzen dituzte. Jokabide 

oldarkorra izan ohi dutenek ingurukoak euren azpitik ezartzen dituzte, eta euren 

interesak lehentasunezkotzat jotzen dituzte. Askotan, pertsona oldarkorrak 

defentsiban egoten dira, eta erresumina eta mundua kontra dutela sentitzen dute. 

 

Jokabide asertiboa. Pertsona asertiboak euren interes eta helburuen arabera 

jokatzen dute, baina,  betiere, besteen eskubideak errespetatuz. Jokabide asertiboa 

izaten duenak bere burua den bezalakoa erakusten du; ez du inoiz erakusten bere Ni 

ideala edo besteek ikusi nahiko luketen irudia. Asertibitatea hitzezko hizkuntzan 

islatzen da, eta erabat adierazi hitzik gabeko hizkuntzan: gorputzaren jarreran, 

keinuetan, aurpegieran edota ahotsean, esaterako.  

Pertsona asertiboa tolerantea da, akatsak onartzen ditu, konponbideak aurkezten ditu 

haserretu gabe, bere buruaz ziur dago eta lasai erantzuten die hitzez erasotzen 

dutenei. Gainera, honako ezaugarri hauek ere baditu: bere sentimenduak  

–positiboak zein negatiboak– adierazten ditu; erasorik gabe defendatzen du bere 

burua edota defendatu behar duen hori; zintzoa da; bere gustu eta interesei buruz 

hitz egiteko gai da; desadostasunak modu irekian adierazten ditu; azalpenak 

eskatzeko eta “ez” esateko gai da; eta akatsak onartzen ditu. Beraz, jokabide 

asertiboak trebetasun sozialak hobetzen laguntzen du.  

 

3.5.3. Asertiboak izateko estrategiak 

 
Esan bezala, jokabide asertiboak trebetasun sozialak norbereganatzen laguntzen du, eta, 

hortaz, sozialki trebea izateko, ezinbestekoa da asertiboa izaten ikastea. 

 
Jokabide asertiboa lortzeko zenbait estrategia hauek dira: 

 
Autoestimua. Asertiboak ez diren pertsona gehienek autoestimu baxua dute. 

Garrantzitsua da nork bere buruari gogoraraztea besteak besteko balioa duela. 

Horrez gain, gogoan hartu behar da norberaren beharrak ez direla inoiz alde batera 

utzi behar: emozioen adierazpenak, sentimenduak, iritziak… 
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Ariketak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ez haserretzea. Haserretzera heldu baino lehen, onena entzutea 

da, hausnartzea eta aurrekoaren ikuspuntuak kontuan hartzea. 

Dena den, pertsonek iritzi desberdinak baldin badauzkate, 

norberaren ikuspuntuak adieraziko dira, betiere lasai eta 

haserretu barik. 

 

Besteak ez zapaltzea. Ingurukoak zapaldu barik, saiatu behar 

da haien laguntza lortzen eta elkar ulertzen. 

 

Kritikak eta porrota onartzea. Pertsona asertiboak badaki 

galtzen, eta horrek ez dakar berarenganako errespetua galtzea, 

kontrakoa baizik. 

 

20. Zein da enpatiaren eta asertibitatearen arteko desberdintasuna? 

21.  Autoestimu baxudun pertsona bat asertiboa izan daiteke? Zergatik? 

22.  Badira hainbat trebatze-ikastaro edota etengabeko prestakuntza-programa trebetasun 

sozialak hobetzeko, antsietatea murrizten laguntzeko, komunikazio-gaitasunak indartzeko… 

balio dutenak. Bilatu zure herrian edo inguruan eskaintzen diren horrelako ikastaroak, eta 

idatzi zer gai-zerrenda duten. 

23.  Launaka, antzeztu osasun-inguruneko hainbat elkarrizketa, ikasitako komunikazio-

estrategiak erabiliz.Taldeko batek gaixoaren rola jokatuko du, beste batek erizain-

laguntzailearena, eta beste biak behatzaileak izango dira eta oharrak hartuko dituzte. Hona 

hemen antzezteko balio dezaketen zenbait egoera: 

       

 Ebakuntza-gelan sartu baino lehenagoko elkarrizketa, non erizain-laguntzaileak 

gaixoa lasaitzen duen. 

 Bikiez erditzeko, ebakuntza-gelan prest dagoen emakume baten amak informazioa 

eskatzen du, larri eta urdurik baitago, alaba aspaldian sartu delako ebakuntza-

gelan. 

 Nola esan ospitaleratu berri den gaixo bati sunda jarri behar zaiola. 

 Nola lortu ebakuntza osteko egoeran dagoen emakume bat jaikitzea eta paseo 

txikiak egitea, bere artikulazioak trebatzeko eta autonomia sustatzeko. Izan 

kontuan badirudiela emakumeak ez duela lagundu nahi. 

 Nola esan mugikortasun-arazoak dauzkan paziente bati komunera lagunduko 

diozula higienea egiteko. 

 Mutil gazte bati sexu bidezko gaixotasun bat diagnostikatu diote, eta farmaziara 

joan da botika bila. Botiketako bat pomada bat da, eta glandean bota beharko du. 

Oraingoan, farmazia-laguntzailea zara eta pomada hori nola eman azaldu behar 

diozu. 

 Emakume bat guztiz atsekabetuta dago, senarrari Parkinson gaixotasuna 

diagnostikatu diotelako, eta farmaziara joan da botika bila.  

 
 

       

Trebetasun sozialen 
garrantzia azpimarratu 
da 3.5 puntuan, eta 
horiek hobetzeko 
zenbait zertzelada 
eskaini dira. Dena den, 
pertsonen arteko 
harremanak hobetzeko 
premia nabaritzen 
dutenentzat, jakin, 
badirela ikastaroak 
gizarte-trebetasunak 
lantzeko. 
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Autoebaluazioa 
1.- Komunikazioa hau da: 

a) Informazioa transmititzea. 
b) Informazioa ematea. 
c) Informazioa transmititzea eta partekatzea. 
d) Bat bera ere ez. 

 
2.- Igorlea hau da: 

a) Komunikazioan erabilitako kodea 
b) Komunikazioa jasotzen duen pertsona 
c) Informazioa transmititzen eta konpartitzen 

duen pertsona 
d) Komunikazioaren giro emozionala 

 
3.- Parahizkuntza hau da: 

a) Hitzezko/ahozko komunikazioa 
b) Ez-hitzezko/ez-ahozko komunikazioa 
c) Ez-hitzezko/ahozko komunikazioa 
d) Hitzezko/ez-ahozko komunikazioa 

 
4.- Enpatia honako hau da: 

a) Besteei entzutea. 
b) Modu atseginean erantzutea. 
c) Bestearen tokian jartzea, bestea ulertuz. 
d) Bat bera ere ez. 

 
5.- Jokaera asertiboari dagokionez, aukeratu 
esaldi zuzena honako hauen artetik: 

a) Urteekin ikas daiteke. 
b) Komunikaziorako jokaerarik hoberena da. 
c) Enpatia eta entzute aktiboa oinarritzat 

erabiltzen ditu. 
d) Aurreko guztiak egia dira. 
e) Aurreko guztiak gezurra dira. 

 
6.- Komunikazioan informazioa galtzea 
saihestezina da. Aukeratu zein den honako 
esaldi hauetatik zuzena: 

a) Beti galtzen da informazioa, iragazkia 
deritzo prozesu horri. 

b) Ez da egia komunikazioa galtzen denik, 
inoiz ez baita galtzen. 

c) Hitzak ez direlako ulertzen galtzen da 
informazioa. 

d) Aurreko esaldi guztiak gezurra dira. 
 

7.- Lagun batekin solasean zaudela, gelako 
argia itzaltzen bada, ohikoena hau izaten da: 

a) Solasean jarraitzea, ezer gertatu ez balitz 
bezala. 

b) Maiz gertatzen den zerbait da, 
komunikazioaren distortsioa deitzen zaio.  

c) Komunikazioa etetea, hesi semantikoa 
baita. 

d) Komunikazioa etetea, inguruneko hesia 
baita. 

 

 
8.- Komunikazioaren alorrean, espazio 
pertsonalaren eta hurbilketa-distantzien ikerketari 
honela deritzo: 

a) Proxemia 
b) Parahizkuntza 
c) Kinesia 
d) Ukimen bidezko komunikazioa 

 
9.- Laburtu, parafraseatu, denbora eman jarduera 
horiek guztiak alor hauen tresna dira:  

a) Hitzezko komunikazioarenak  
b) Ez-hitzezko komunikazioarenak 
c) Enpatiarenak 
d) Entzute aktiboarenak 

 
10.- Pertsona batek esaten duzuna ulertzen ez 
duenean zure hizkuntza ezagutzen ez duelako, 
komunikazio-hesia honako hau izango da: 

a) Hesi fisikoa 
b) Hesi psikologikoa 
c) Hesi semantikoa 
d) Ingurugiro-hesia 

 
11.- Honako jokabide hauetatik, zein ez dagokio 
jokabide asertiboari? 

a) Modu irekian eztabaidatzeko gaitasuna 
b) Norberaren eskubideak besteen 

eskubideen gainetik jartzeko jarrera 
c) Eraso egin gabe defendatzeko gaitasuna 
d) Pertsona bera den bezala agertzeko 

jokabidea, eta ez izan nahiko lukeen 
bezalakoa agertzeko gaitasuna 
 

12.- Honako estrategia hauen artean, zein ez da 
gomendagarria jokabide asertiboa lortzeko? 

a) Autoestimua hobetzea. 
b) Nork bere beharrak alde batera uztea, 

besteenak kontuan hartzeko. 
c) Entzuten eta gogoeta egiten ikastea, 

haserretu barik. 
d) Kritikak onartzea eta galtzen ikastea. 

 
13.- Nork bere eskubideak eta nahiak defendatzea, 
eta, behar izanez gero, besteenak haustea, honako 
jokabide honen ezaugarria da: 

a) Agresiboa 
b) Asertiboa 
c) Pasiboa 
d) Inbasiboa 
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            3.1. Jarduera. Informazio-galera 

 
Bost boluntario behar dira. Irakasleak istorio bat irakurriko du boluntario baten eta beste gelakide guztien 
aurrean: arrantzale baten istorioa. Beste lau boluntarioek ikasgelatik irten beharko dute irakaslea ipuina 
irakurtzen hasi aurretik. 
 
Istorioa irakurri ostean, bigarren boluntarioa sartuko da gelan. Lehenengo boluntarioak istorio bera 
kontatuko dio bigarren boluntarioari eta beste gelakide guztiei. 
  
Jarraian, hirugarren boluntarioa sartuko da gelan, eta bigarren boluntarioak istorio bera kontatuko die 
hirugarren boluntarioari eta ikaskide guztiei. Horrela jarraituko dute boluntario guztiek, hurrenez hurren, 
bosgarren boluntarioaren aurrean ipuina kontatu arte. 
Beste gelakide guztiek, une oro, adi jarraitu beharko diete istorioaren bertsioei, eta, emandako taulan 
idatzi beharko dute zer errepikatu den bertsio guztietan? Amaieran, bertsioen arteko desberdintasunak 
aztertuko dira. 

 

 

Jatorrizko 

istorioa 

1. bertsioa 2. bertsioa 3. bertsioa 4. bertsioa 5. bertsioa 

Arrantzale bat 
     

David 
     

Lugoko probintzia 
     

Arrantza-sareak 
     

Urakan itxurakoa 
     

Ezkerreko besoa 
     

Jose 
     

Paseatzen zebilen 
     

Laura alaba 
     

Inmobilizatu zioten 
     

Hogei egun 
     

        Orain, praktikatu! 

Arrantzale baten istorioa: 

David, Lugoko probintziako (Galizia, Espainia) arrantzale bat, arrantza-sarea konpontzen 
zebilen bere barkuko popan. Bat batean, urakan itxurako haizeak lurrera bota zuen bortizki 
David, eta ezkerreko besoa apurtu zuen. Min handia sumatu zuen, eta ezin zen kasik 
mugitu. 

Jose lagunak, alaba Laurarekin portutik paseatzen zebilela, gertatutakoa ikusi zuen eta 
barkura igo zen, arin-arin, Davidi laguntzeko. Josek hiriko ospitalera eraman zuen David, 
eta, bertan, besoa immobilizatu zioten. 

Medikuak esan zion bueltatzeko kontsultara hogei egun pasatutakoan, eta halaxe egin zuen 
Davidek. 
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3.2. Jarduera. Praktikatu entzute aktiboa eta enpatia  
 
Bete honako taula hau; horretarako, erabili entzute aktiboaren estrategiak azaldutako egoera 
bakoitzean: 
 

Egoerak Interesa agertu Laburtu Parafraseatu Enpatia agertu 

 

MªPilar farmazialaria 
Maribel laguntzailearekin 
haserretu da, azken horrek 
telefonoz hizketan 
igarotzen duelako 
denbora, eta, ondorioz, 
eskaerak ez direlako sasoiz 
gordetzen. Lana bukatzen 
gera dadila eskatzen dio. 

Maribel, zer dela 
eta eskatu dizu 
Mª Pilarrek lana 
bukatzen gera 
zaitezen? 

Orduan, 
telefonoz 
hizketan egon 
zarelako eta 
eskaerak ez 
dituzulako gorde 
gera zaitezen 
eskatu dizu Mª 
Pilarrek? 

Bai/ Beraz, zuk 
uste duzu zuk 
baino denbora 
gehiago galtzen 
duten 
laguntzaileak 
badaudela. 

Bai, ulertzen dizut, 
inori ez zaio 
gustatzen 
nagusiak kargu 
hartzerik, baina ez 
al duzu uste agian 
(…) egin beharko 
zenukeela? 

 

Ospitaleko unitateko bilera 
batean, erizain-laguntzaileei 
esaten zaie materialaren 
balioaz ohartzeko, eta 
eskatzen zaie materiala ez 
dezatela alferrik erabili. 
Oskarrek dio batzuek alferrik 
gastatzen dutela materiala, 
baina berak ez. Maite, 
berataz ari delakoan, 
Oskarrekin haserretu da.  

Paziente batek esan dizu 
medikuak, goizean pasatu 
denean, larregi kexatzen 
zelako errieta egin diola, eta, 
gainera, modu txarrean 
artatu duela. 
 

 
Juan zuen lankidea da, eta, lan 
asko dagoenean, ezarian alde 
egiteko trebetasuna izaten du. 
Nagusia konturatu da, eta 
haren jarrera gaitzetsi du. 
Hamaiketakoaren orduan, 
Juanek esan dizue nagusia 
ozpinduta dagoela eta begitan 
hartu duela.     

 
 
 

Taula bete ondoren, egin emandako egoeretan oinarritutako rol-jokoak, eta grabatu bideoan. 
 
Ondoren, entzute aktiboari buruz ikasitakoa kontuan hartuz, ikusi bideoa eta idatzi paper 

batean parte-hartzaileek egindako akatsak. 

Orain, praktikatu! 
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