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ALDARRIKAPENA 

Atzerantz amorrurik gabe begiratuz baina borroka-borondatearekin eta gainditzearekin 

borroka egiten duten pertsona gaixoak egunero ikusten dira. Bere duintasun-espazioa 

gizarte batean aurkitzeko, kasu batzuetan, gehiagotan, oraindik ukatzen dute. 

Begirada berarekin, ikusten dugun gizakia gaixoentzako laguntza ematen dieten 

elkarteen bitartez. Eta guztiek elkarrekin borrokatzen dute. Pertsona horiek, horiek 

guztiek, barruko edertasun berezia askatzen dute. Edertasun hori euren ispirituaren 

indarretik dator eta, bere izatea ezkutuagoan bilatu behar izan dute. Elisabeth Kübles-

Ros-en hitzak hartuz: 

“Pertsona hauek balioztapen handia dute, sentikortasuna 

eta gupidako betetzen dituen bizitzako, apaltasuneko eta egonezin maitekor 

sakoneko ulermena. Jende ederra inondik agertzen da.” 

Fibromialgia eta Neke Kronikoko Sindromearen gaixotasuneko nazioarteko egun 

honetan gaixo guztiei eta elkarteei omenaldi bat egin nahi diegu. Haiek basamortua 

zeharkatzen dabiltza haiengananzko estereotipo negatiboak apurtzea borroka eginez, 

horrexegatik argi eta garbi utzi nahi dute zeintzuk diren euren lehentasunak pairatzen 

duten gaixotasunari buruz. Eta ikerketa zorrotz eta zientifikoa baten bitartez egin nahi 

izan dute. 

Gauzatu egin da Zeharkako Ikerketa Epidemioligikoa familiaren gaineko inpaktuari 

buruz, labolarari buruz eta sozialari buruz dauzkan gaixotasun hauetan. Ikerketa honen 

bitartez, estatu osoko osasun guneetako pazienteekin eginda, Fibromialgia eta Neke 

Kronikoko Sindromearen gaixoek bere bizi-kalitatea eta bere senideena hobetzeko 

adierazi nahi dute zeintzuk diren euren lehentasunezkoak: 

 Profesionalen eta erakundeen aldetik gaixotasuneko aitorpena, gizarte-

eragileen aldetik, gizartea oro har.  

 Diagnostiko hobea lortzeko ikerkuntza, tratamenduak eta aurkikuntza 

goiztiarra.  

 Osasun-arretaren eta bateratutako protokolo ezarpenaren hobekuntza 

bermatzeko kalitateko berdintasuna. Baita osasuneko zerbitzu publikoari ere, 

baliabide eta zerbitzuaren eskuragarritasuna edukitzea.  

 Lanerako sarbidea, lanpostuen egokitzapena eta lan-munduan txertatzeko 

formula berriak.  

 Lan egiteko agertzen diren zailtasunak bermatzeko behar diren laguntza-

sozialak. 



 

Gaixoek badute oso argi zeintzuk diren euren beharrak eta euren lehentasunak. 

Lehentasun hauekin, Fibromialgia eta Neke Kronikoko Sindromearen gaixotasunaren 

nazioarteko egun honetan, gaixoek bere ahotsa goraipatzen dute. Euren aldarrikapenak 

ozenki egiten dituzte eta erabileran erantzunkideak izateko erronka eta eurene 

gaixotasunen hobekuntza onartzen dituzte. 

Horretarako, paziente-entitateen bidez solaskide bezala onartuak izateko, BEGIRUNEA, 

KOHERENTZIA, BIEN ARTEKO ERANTZUNKIZUNA, KALITATEA ETA OSASUN SISTEMA 

PUBLIKO ETA SOZIALEAN SARBIDE OSOA eskatzen dituzte, beste edozein gaixotasun 

bezala.  

Fibromialgia eta Neke Kronikoko Sindromearen gaixoek bizi-kalitate hobea nahi dute 

haientzat eta bere familientzat. Hori guztion erantzukizuna da. Alde batetik, aitzakien 

garaia joan zaigu, ERRESPETUAREN ETA SOLIDARITATEAREN garaia da; eta beste 

aldetik, OSASUN ETA SOZIAL ARRETA. 


