
 

 

PSIKIATRIA ZERBITZUAN OSPITALERATUTA DAUDEN ELIKADURA JOKABIDEAREN 

NAHASTEAK DITUZTEN PAZIENTEEN SENIDEENTZAKO AHOLKUAK  

 

 Aholku eta gomendio hauek laguntza-taldeak egin ditu zuen semea/alaba unitate 

honetan dagoen bitartean hari eman beharreko arretaren inguruan aholkatzeko eta 

orientatzeko. Helburua, bereziki irteteko baimenetan zehar sor daitezkeen gatazkak eta gaizki-

ulertuak saihestea da. Arratsaldez irteteko baimenez edo irteteko baimen zabalagoez (etxera 
joateko goiz eta arratsaldekoak) ari gara. Argi dago irteteko baimen horiek zuen semea/alaba 

artatzen duen medikuak eman behar dituela aldez aurretik. 

 

 Oso garrantzitsua iruditzen zaigu zuek jakitea prozesu terapeutiko horretan zehar 

edozer objektu edo baimen motibazioa indartzeko erabili daitekeela, betiere pazientearen 

bilakaeraren arabera (liburu bat izatea, musika, argazkiak, senide edo lagun jakin batzuk 

ikustea...), hortaz, pribilegio horiek talde terapeutikoarekin hitzartu behar dira aldez aurretik. 

Hori dela-eta, pazienteak hitzartu ez den bestelako edozer errefortzu eskatzen badu 

(garrantzitsua ez badirudi ere), atzeratu egin behar da taldearekin kontsultatu arte. 

 

IRTETEKO BAIMENAK 

 Kaleko arropa erosoa jantzi beharko du (zabala edo elastikoa); adibidez, elastikoak edo 
txandala, eta, betiere, klimarako egokia. 

 Debekatuta dago irteeran zehar arropa erostea, baita edozer motatako janaria ere 

(txikleak barne). 

 Medikuak baimena ematen badu, edariren bat hartu ahal izango du (freskagarriak, 
ura...), baina bisitatik itzultzean edari mota eta edandako kantitatea jakinarazi beharko da 

(diuresia zorrotz kontrolatzeko). 

 Irteeretan zer lekutara joan aholkatuko zaizue. Saia zaitezte ez noraezean ibiltzen 

baimendutakoaz harago. 

 Telefono mugikorra erabiltzeko plan terapeutikoa jarraitu beharko da, beraz, erabat 
debekatuta dago hura erabiltzea unitatetik kanpo, aldez aurreko baimena edo 

medikuaren baimena eduki ezean. 

 Lagunekin edo bestelako senide edo ezagunekin elkartzeko aurretik taldearekin 

ezarritako plan terapeutikoa jarraitu behar da zehatz-mehatz. 
 

IRTETEKO BAIMEN ZABALA (etxebizitzara joateko baimena) 

 Aldez aurretik baskula kendu beharko da etxetik. 

 Ospitalean bezalaxe, komunera joateko ordubete itxaron beharko du pazienteak otorduen 
ondoren. Zaintzaileak lagundu beharko du komunera (sintomak behatzeko eta 

kontrolatzeko).



 

 

 

 Otorduetan edo jan ondoren eta, oro har, irteeran zehar, janariarekin, pisuarekin eta 
irudiarekin loturiko gaiak saihestuko dira. 

 Jokabide disfuntzionalen aurrean, eta sarritan sintomen alderdi bat izan daitezkeela 

aintzat hartuta (ezarritako jakiren bat ez jatea, botaka egitea), ez da demanda egingo. 

Talde terapeutikoari jakinaraziko zaio gertatutakoa ondoren landu eta jokabide horiek 

bideratzeko.  

 Dietak eta ahoratze hidrikoak ospitalekoaren ezaugarri berak izan beharko ditu. Ez da 

negoziaziorik baimenduko. 

 Debekatuta dago taldearekin aldez aurretik adostu ez diren jakiak edo edariak hartzea. 

 Pazientea ez da aurrean egongo janaria prestatzen den bitartean. Egongelan edo bere 
logelan itxaron dezan gomendatzen dugu eta, bitartean, entretenituko duen zerbait egitea 

(telebista ikusi, liburu bat irakurri, eta abar). 

 Etxean, jarraitu ospitaleko otorduen ordutegia (09:00: gosaria; 11:00: hamaiketakoa; 

13:00: bazkaria; 17:00: merienda; 20:00: afaria). 

 Otorduak familiartean egitea gomendatzen dugu, eta guztiek gauza bera jatea. Ahal bada, 

giro atsegina sortu beharko da elkarrizketaren bitartez. 

 Dietaren tenperatura kontsumitzeko egokia izango da. Ez oso hotza, ezta oso beroa ere. 

Saiatu dieta ez berriz berotzen, nahiz eta pazienteak eskatu. 

 Jaten den bitartean oinarrizko edukazio-arauak beteko dira (adibidez, mermelada ez 

koilarakadaka jatea, platerak ordenan jatea, mahai-tresnak egoki erabiltzea, jaten den 

bitartean ondo eserita egotea, eta abar). 

 Jaten asko luzatzen bada, otorduetarako ezarritako denborak gogoraraziko zaizkio 
(gosaria: 30 min; hamaiketakoa eta merienda: 20 min, eta bazkaria eta afaria: 45 min). 

 Irabiatua hartzea agindu badiote, kendu etiketa aldez aurretik. 

 Jan ondoren atsedenaldiak egin behar dira, ospitalean bezalaxe. 

 Ospitalera itzultzean, jakinarazi zalantzak eta eskatu argibideak bertako taldeari, eta 
eman gertatutako gorabeheren edo izandako zailtasunen berri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Berrikusita: 2017ko azaroa         IO-PSIKIATRIA-02 
Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu arreta ematen dizuten profesionalei. 


