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Psikosiaren tratamendurako erabiltzen 
diren farmakoak dira neuroleptikoak. 

Batez ere garunean eragiten dituzte aldake-
tak, eta, adibidez, eskizofreniaren kasuan, 
haluzinazioak gutxiagotu egin ditzakete. Ez-
tabaida ugari egon da beti gaixo mentalei 
neuroleptikoak ematearen inguruan, sor-
tzen dituzten albo-ondorioak direla eta.

2012aren hasieran, paziente psikiatriko 
batzuek ekintza kriminal larriak egin zituz-
ten Bilbon, eta eztabaida handia sortu zuen 
horrek osasun mentalaren arloan lan egiten 
zuten profesionalen artean. Artikulu honen 

egileok ere ondo dokumentaturiko eztabai-
da bat izan genuen gai honen inguruan. 

1986an Bizkaian neuroleptikoekiko zeu-
den jarrerak aztertu genituen [1]. Inkesta 
hura eguneratu eta ikerketa berri bat egin 
genuen 2012an, gaur egungo egoera azter-
tzeko. Desberdintasun esanguratsuak aur-
kitu genituen neuroleptikoen jarrerekiko, 
eta bilakaera bat atzeman genuen horieki-
ko aurreiritzietan. Tratamendu neurolepti-
koen inguruko hausnarketa batzuk egitera 
eramaten gaituzte azterketa horietako  
datuek.

NEUROLEPTIKOEN ERABILERA 
ESKIZOFRENIA DUTEN PAZIENTE 
ARRISKUTSUEKIN
Psikosia eta, batez ere, eskizofrenia arris-
kuarekin lotu ohi dira. Horregatik, norma-
lean, ospitale psikiatrikoetan ingresatzen 
dira nahaste hori duten pazienteak. Hala 
ere, nahiz eta gaixo mentalen arriskugarri-
tasuna erreala den, ez da oso maiz gerta-
tzen egoera larririk. Egia da jokabide agresi-
boak gaixotasun psikotikoaren lehenengo 
seinalea izan daitezkeela, baina eskizofre-
nia duten pazienteek ez dute gainerako he-
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rritarrek baino joera handiagorik inor hil-
tzeko. Hiltzaileen % 2k soilik izaten du 
psikosiren bat. 

Hala ere, informazio sentsazionalista 
emateko joera izaten dute komunikabideek 
[2], batez ere gaixotasun hori duen norbaitek 
inor hiltzen badu. Hori gertatzen denean, 
ustekabeko arrazoiengatik hiltzen dute; nor-
malean, gaixotasunaren eldarnioen edo ha-
luzinazioen eraginpean. Bestalde, beste 
edonorenak baino askoz bortitzagoak izan 
ohi dira gaixo horien erasoak (eskizofreni-
koenak, bereziki). 

Kontuan izan behar da tratamendurik ja-
sotzen ez duten paziente eskizofrenikoek 
izaten dutela, gehienetan, jokabide agresi-
boa. Horiek normalean, gutxi kontrolatzen 
dituzte bulkadak, eta batzuetan ustekabeko 
asaldu gogorrak izaten dituzte. Bestalde, 
zenbait azterketak dioenez, norbait hil du-
ten paziente eskizofreniko askok substan-
tzia toxikoak kontsumitzen dituzte (legez 
kontrako drogak eta alkohola). 

Ospitale psikiatrikoetatik ateratzean iza-
ten dira hilketa gehienak; hori dela eta, gi-
zarteak begi txarrez ikusten ditu eskizofre-
nia duten gaixoak. Inork ez du hitz egiten, 
ordea, ospitale psikiatrikoetan alta ematen 
zaien eta inor hiltzen ez duten pazienteei 
buruz. 

Komunikabideek eta herritarrek, oro har, 
“ero” arriskutsuaren irudia jartzen diete. 
Egia da paziente horiek arriskutsuak izan 
daitezkeela batzuetan. Tamalez, jokabide 
arriskutsuak aurreikusteko zantzurik one-
na aldez aurretik izandako beste jokabide 
bortitz bat izaten da. Bestalde, hauek izaten 
dira, normalean, bortizkeriazko jokabideak 
izateko arrisku-faktoreak: jazarpenezko 
haluzinazioak edo eldarnioak, substantzia 
jakin batzuen gehiegizko kontsumoa eta 
umetan abusuak jasan izana. Horregatik, 
bortizkeria-arriskurik baldin badago, beha-
rrezkoa izaten da paziente horiei neurolep-
tikoak ematea. Normalean, paziente eraso-
korrek neurri hori onartzen dute, euren 
bulkada oldarkorren beldur izaten baitira, 
eta laguntza eskatzen baitute, kontrola ez 
galtzeko. Neuroleptiko gehiegi emanez gero, 
ordea, handiegia izan daiteke haien eragin 
lasaigarria. Neuroleptikoen albo-ondorioen 
kontrako jarrera beti egon da, baina azke-
nengo 20 urteotan aurreiritziak gutxitu 
egin dira. Hala ere, kritikak asko dira orain-
dik ere, eta zerbitzu psikiatrikoen aurkako 
salaketa ugari jartzen dira neuroleptikoak 
direla eta. Hala, psikiatrak egoera zailean 
daude iritzi publikoaren zenbait sektoreren 
aurrean.

BI IKERKETEN ARTEKO KONPARAZIOA
1986an Getxon lehen mailako arretako me-
dikuarengana zihoazen laurehun paziente-
ren artean egindako ikerketa batean, psiko-
farmakoen erabilerarekiko jarrera negatiboa 
aurkitu genuen [1]. Hauek dira ikerketa ho-
rren emaitza nagusiak:

•	 Oro har, gizonek baino kon�antza txikia-
goa zuten emakumeek substantzia psi-
koaktiboetan.

•	 Substantzia psikoaktiboekiko jarrera ne-
gatiboak areagotu egiten ziren adinean 
aurrera egin ahala, eta pertsona edade-
tuek nahiago zituzten sendagai naturalak. 

•	 Zenbat eta altuagoa estatus soziala, or-
duan eta txikiagoa zen substantzia psi-
koaktiboekiko beldurra. 

•	 Zenbat eta kontserbadoreagoa jendea, or-
duan eta errezelo handiagoa psikofarma-
koekiko. 

•	 Psikofarmakoen aldekoak ziren sintoma 
larrienak zituzten pazienteak, eta beldur 
gutxiago zieten haien albo-ondorioei.

Esan beharrekoa da neuroleptikoak asko 
garatu direla azken urteotan. Cochranen 
egindako azterketa baten emaitzek erakus-
ten dutenez, eraginkorrak eta seguruak dira 
paziente eskizofrenikoentzat, eta eskizofre-
nia prebenitzeko balio dutela ere egiaztatu 
da. Beraz, oro har, jarrera positiboa dute psi-
kofarmako horiekiko psikiatrek, erizainek 
eta pazienteek.

2012ko hasieran Bilbon paziente psikia-
triko batzuek eragindako heriotzen ostean, 

egungo egoera aztertzeko beste ikerketa bat 
egitea erabaki genuen lan honen egileok. 

EHUko medikuntzako berrehun ikaslere-
kin egin zen ikerketa, substantzia psikoakti-
boekiko eta neuroleptikoekiko jarrerak  
aztertu eta 1986an jasotako emaitzekin kon-
paratzeko. Hona emaitzak:

•	 Neuroleptikoekiko jarreretan alde esangu-
ratsuak atzeman genituen, populazio ba-
tetik bestera, eta aurreiritziei dagokienez 
eboluzio bat ikusi genuen. 

•	“Naturista” deritzogun faktore bat atze-
man genuen bi ikerketan, hau da, baliabi-
de naturalak neuroleptikoak baino hobeak 
direla uste du zenbait jendek, lehenbizi-
koek albo-ondoriorik ez omen dutelako.

•	  Bi ikerketetan adierazi zuten emakumeek 
gizonek baino kon�antza gutxiago neuro-
leptikoekiko.

•	 Oro har, beharrezkotzat jotzen dira neuro-
leptikoak, kontrolpean, betiere.

TRATAMENDU FARMAKOLOGIKOA: 
ARAZOAK 
Oro har, lotura estua egon ohi da tratamen-
dua betetzearen eta pazienteek medikazioa-
rekiko duten jarreraren artean. Genevako 
Unibertsitate Ospitaleko Psikiatria Departa-
mentuan ikerketa bat egin zen 1999an, 324 
pazienterekin, medikazio psikoaktiboekiko 
jarrerak aztertzeko[3]. Ikerketa horretan iku-
si zen medikazio psikoaktiboekiko jarrera 
negatiboa tratamendua ez jarraitzearekin 
lotuta zegoela. Tratamendua ez jarraitzea ez 
zen jarrera irrazionaltzat hartzen, baizik eta 

Pazienteak tratamenduaren eraginkortasunari buruzko zalantzak baldin baditu, askotan ez du ondo jarraitzen 
tratamendua. ARG.: ©DOLLARPHOTOCLUB/LOLOSTOCK.
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erabaki arrazionaltzat, eta faktore hauetan 
zegoen oinarritua erabaki hori:

•	 Pazienteek federik ez izatea medikazioa-
ren erabilerarekiko eta eraginkortasunare-
kiko.

•	 Desabantailak onurak baino gehiago dire-
lako ustea; adibidez, kostua eta horrek sor 
ditzakeen eragozpenak. 

•	 Familiaren eta gizartearen sostengurik eza. 

Genevako ikerketa hark berretsi egin zi-
tuen urte batzuk lehenago (1993an) Anger-
meyer eta Matschingerrek Alemanian egin-
dako lan batean ondorioztatutakoa [4]: 
terapia eraginkorra dela uste badu, pazien-
teak hobeto jarraitzen du tratamendua; aldiz, 
pazienteak tratamenduaren eraginkortasu-
nari buruzko zalantzak baldin baditu (ezagu-
tza psikiatrikoak zalantzan ipintzen dituela-
ko), ez du ondo jarraitzen tratamendua.

Amaitzeko, hau ondorioztatu zuten Goer-
gek eta kolaboratzaileek Genevako Unibertsi-
tate Ospitalean bertan 1990ean egindako  
beste ikerketa batetik[5]: pazientearen eta 
instituzio psikiatrikoaren balioak eta arazoe-
kiko jarrerak bat ez badatoz, itxarobide des-
berdinak izaten dituzte pazienteek eta  
terapeutek. Dena den, hainbat pazientek,  
balioekin bat etorri ez arren, jarraitu egiten 

dute tratamendua, zenbait arrazoi direla me-
dio: konformitatea, mendekotasuna, presioa… 

NEUROLEPTIKOEKIKO JARRERA 
POSITIBOAK BULTZATZEKO 
PROPOSAMENA
1999an, Eguiluzek, Gurutzetako Ospitaleko 
psikiatra eta Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasleak, Bilboko zentro anbulatorio ba-
tean beste ikerketa hau egin zuen: medika-
mentu neuroleptikoei buruzko jarrera posi-
tiboak bultzatzeko talde batean parte hartu 
zuten paziente eskizofreniko batzuen bila-
kaera aztertu zuen [6]. Kontrol-talde batekin 
konparatu zituzten ikerketaren emaitzak 
eta ikusi zuten talde esperimentalean gehia-
go hobetu zirela tratamendu farmakologi-
koaren jarraipen-maila eta pazienteen sin-
tomak. Geroago, Basurtuko psikiatria 
zerbitzuko zuzendari Miguel Angel Gonzá-
lez Torresek eta Eguiluzek antzeko teknikez 
egindako ikerketa batean ikusi zuten psi-
kohezkuntzako taldeetara joaten ziren pa-
zienteek kontrol-taldekoek baino ospitalera-
tze gutxiago izaten zituztela. 

Ondorioz, uste dugu, substantzia psiko-
farmakologikoekiko jarrerak aldatzeko, la-
gungarri izan daitekela hezkuntza-progra-
mak sortzea eta informazio-kanpainak 
martxan jartzea.•
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