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ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA. 3

1. AURKEZPEnA

Eskuliburu honen bidez, Espainiako Gizarte, Hezkuntza eta Osasun 
Zerbitzuak Gor-itsutasunaren eremuan gidatu nahi ditugu. Irakurketa errazagoa izan 
dadin, eskuliburuan zehar GHOZ bezala aipatuko ditugu (Gizarte, Hezkuntza eta Osasun 
Zerbitzuen laburdurak). 

Argitalpen hori egin den unean kolektibo horri zuzendutako zerbitzuen 
eta euskarri-egituren ia gabezia osoa antzeman da. Beraz, kolektiboaren beharrizanei 
eta berezitasunei buruz mintzatuko gara, GHOZtako profesionalek kasuak zehaztu eta 
zerbitzuak nahiz egiturak egoki ditzaten.

Zentzumen-desgaitasun bikoitza duten pertsonek (gor-itsutasuna), 
biztanleriaren eskubide orokorrez gain, eskari zehatzen multzoa eskatzen dute, gizarte-
politiketan ezberdindu beharreko egitate gisa erabat planifikatu behar dena, gizartean 
behar bezala parte hartu eta horrek eskainitako ondasunez nahiz zerbitzuez gozatzeko 
xedearekin. Halaber, ezberdindutako egitate hori dela eta, Gobernuak eta sektoreko 
erakundeek Gor-itsutasuna jasaten duten pertsonen eskubideak eta autonomia 
pertsonala bermatzeko plan osoa eratzeko beharrizanak nabarmendu dute.

Gor-itsutasuna desgaitasun zehatza da eta hori organo hauek aintzatetsi 
dute:

• 2004, Europako Parlamentua. 1/2004 Adierazpena. EDbN European 
Deafblind Network organoak sustatuta.
• 2005, Espainiako Parlamentua. 161/000800 ez-legearen proposamena

Gor-itsutasuna urriaren 23ko 27/2007 LEGEA Espainiako Parlamentuaren 
legean -beharrizan batzuk- (2007ko urriaren 24ko EAOn argitaratuta) jaso da. Hain 
zuzen ere, horren bidez Espainiako zeinu-mintzairak kontuan hartu dira, eta gorren, 
entzumen-desgaitasuna eta gor-itsuen ahozko komunikazioari laguntza emateko 
baliabideak arautu dira. Izan ere, “Seigarren xedapen gehigarria. Gor-itsutatsunaren 
Arreta” atalean ondokoa adierazi da: “Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak 
azterketa bat egingo du, eta horren bidez gor-itsuen kopurua zehaztu ahal izango 
du, baita horien bizi-baldintzak eta kokapen geografikoa ere, sortu beharreko 
erreferentziazko zentroak eta kolektibo horren beharrizan bereziekin bat datozen 
baliabideak  ezarri ahal izateko...”

Horrenbestez, agiri honetan zehar zehaztuko ditugun bi puntu azpimarratu 
nahi ditugu: 

• GHOZk gor-itsuen erregistroa euren eragin-eremuari gaurkotuta eusteko 
derrigorrezkotasuna 
• GHOZk fESOCEren Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroarekin 
lankidetza-hitzarmenak ezartzeko komenigarritasuna.

Ricard López
Presidente de FESOCE
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4. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

 2.LABURPEnA
Irizpide orientagarri gisa, gor-itsuak ikusmen- eta entzumen-desgaitasuna du. 

Gaur egun ez da definitu gor-itsutasuna antzemateko tarte zehatzik. Gor-
itsuen multzoa askotarikoa da etiologiari, zentzumen-kalte mailari eta autonomia mailari 
dagokienez. Kasu bakoitza pertsonalizatu egin behar da, eta familiaren nahiz gizartearen 
egoera bakoitza euren artean ezberdinak dira. Ondorenez, oso kasu desberdinak izango 
ditugu.

Halaber, 100.000 biztanleren artean gutxienez ere 40 gor-itsu daudela 
aurreikusi da, Europako bestelako herrialdeetan egindako inkestak aintzat hartuta�. 

Espainian, gehienak ezezagunak dira GHOZ� eskudunentzat. Bada, 
GHOZrekin harremanetan dauden gehienak -denak ez esateagatik-, ez daude 
identifikatuta zentzumen-desgaitasun bikoitza (Gor-itsutasuna) duten pertsona 
gisa, eta horiek ez dute jasotzen zerbitzu egokirik. Hori helduen eta haurren 
kasuan aplikatzen da.

Agiri hori GHOZtako langile guztientzat garrantzitsua da, 
dela zentro publikokoak dela pribatukoak (hitzartuak edo ez).

3.ERREFEREntZIAZKO ESKULIBURUA: ORIEntABIDEAK.
3.1.Gor-itsutasuna – Definizioak eta deskripzioak.

Espainian onartutako Gor-itsutasunaren definizioa I. Eranskinean agertzen da. 

Hala ere, “eguneroko” erabilera emateko, nahikoa da esatea “Pertsonak 
gor-itsutzat joko dira horrek ikusmen- eta entzumen-urritasunaren nahasketak 
komunikatu, informazioa eskuratu eta mugitzeko arazoak eragiten badizkie”. 
Gor-itsutasuna adin guztietan antzeman daiteke, haurrak barne, baina intzidentziarik 
handiena adinekoen esparruan gertatzen da.

“Zentzumen-galera duala” kontzeptua Gor-itsutasunaren sinonimo gisa 
erabili daiteke, eta ustez, galera konbinatu hori oso esanguratsua da pertsonari begira, 
erabat gorra eta itsua izan ez arren. 

Modu horretan, zentzumen-urritasun batek bestearen gain eragina edo 
mugatu egiten du. Hortaz, zailtasuna sortuko da, biak bananduta aztertu arren, arinak 
badirudite ere.

Pertsona asko ez dira definitzen “gor-itsu” bezala edo “zentzumen-galera 
duala” duten pertsonak bezala. “Ez dut ikusten edo ez dut entzuten oso ondo” 
bezalako esaldiak erabiltzen dituzte”. Hala ere, ikusmen- edo entzumen-galera eguneroko 
funtzionamenduan euren zailtasunak ikusteko kontzeptuekin definitzen dute.

1  Department of Health (2001). “LAC(2001) 8 Social Care for Deafblind Children and adults.” Londres. Osasun Saila.

2  Gizarte, Hezkuntza eta Osasun Zerbitzuen laburdurak.
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ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA. 5

3.2.Gor-itsutasuna – Sortzetikoa eta eskuratua.
Gor-itsuen oinarrizko lau talde bereizi ditzakegu:
• Ikusmen- eta entzumen-urritasuna duten pertsonak, bai jaiotzatik bai 
adin goiztiarretik.
• Ikusmen-urritasuna duten pertsonak, bai jaiotzatik bai adin goiztiarretik, 
eta beranduago, entzumen-urritasunaren galera gehituko zaie.
• Entzumen-urritasuna duten pertsonak, bai jaiotzatik bai adin goiztiarretik, 
eta beranduago, entzumen-urritasunaren galera gehituko zaie.
• Bizitzan berandu eskuratutako entzumen- eta ikusmen-urritasuna duten 
pertsonak.

Gor-itsutasunak pertsonaren gain duen eragina oso ezberdina izan daiteke, 
bakoitzak izandako ikaskuntza-aukeren ariora. 

Gor-itsutasuna jaiotzatik duten pertsonek (sortzetikoa) hizkuntza formal 
urria izango dute edo ez dute izango inolako hizkuntza formalik, eta munduaren 
ulermena ere oso mugatua izango da, beste pertsonak eta inguruan gertatzen ari 
zaizkien gauzak ikusi/entzuteko aukerarik izan ez baitute. 

Bestalde, Gor-itsutasun eskuratua duten pertsonek ikustea eta entzutea 
gogoratzeaz gain, hizkuntza ere ikasi ahal izan dute. Komunikazio-metodoak aldatu 
egingo dira, eta  horrenbestez, ondoko hauek izan daitezke:

• Ahozkoa eta ezpain-irakurketa.
• Zeinu-mintzaira edo beste sistema alternatiboren bat, esaterako, bimodala 
edo Makaton.
• Zeinuak ikusmen-eremuan, mugatuta edo lagunduta.
• Braille eta Moon.
• Multzo alfabetikoak.
• Daktilologia.
• Ohar idatziak.
• Komunikazio elektronikoa (Braille irteerarekin, edo formatu handiko 
letrekin).
• Zeinu propioak.
• Tadoma (ohi bezala, informazio-iturri gehigarri gisa erabilita).
• Aurrekoen nahasketak.

Kasu horietatik edozeinetan ere, gor-itsuei eskainitako zerbitzuen 
informatzaile, ebaluatzaile edo hornitzaileek komunikazioa areagotzeko ekimena hartu 
behar dute. Hori dela bide, gor-itsuek nahiz horien laguntzaileek zerbitzuen ebaluazioan, 
plangintzan eta zuzkiduran erabat esku hartzea ziurtatuko dugu. Esku-hartze horrek 
denbora beharko du berori erdietsi baino lehen. 

3.3.Gor-itsutasunaren aintzatespena.
Zenbait deskribatzaile erantsi ditugu Gor-itsutasunaren kasuan 

erantsitako “Antzemateko gida laburra” izenekoan aintzatesteko. Deskribatzaile 
bat ageri da sortzetiko Gor-itsutasunari begira, eta beste bat eskuratuari begira. Mota 
ezberdintzea garrantzitsua da. Izan ere, esku-hartze ezberdinak behar dituzte. 

Sarritan, GHOZren ardurapeko zentzumen-desgaitasun bikoitza duten 
pertsonak ez dira jotzen gor-itsutzat. Hori gerta daiteke, batik bat, urritasun bat 
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6. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

bakarrik jasaten zuenean ebaluatu zirelako eta/edo beranduago eskuratu duelako. Beste 
arrazoi bat izan daiteke beste urritasun batek (adib. Ikaskuntzakoa) Gor-itsutasuna 
“mozorrotzen” duela. 

Kontzientziazioari eta komunikazioari buruzko informazio gehiago nahi 
izanez gero, kontsultatu fESOCEren (www.fesoce.org) edo erakunde kideen web orria.

3.4.Identifikazioa.

GHOZk euren eragin-eremuan gor-itsuak identifikatu eta horiekin 
harremanetan jarri nahiz horien erregistroa jaso behar dute. Zeregin horri dagokionez, 
kontuan izan behar da ikaskuntza-desgaitasuna, urritasun anitz edo adinarekin zerikusia 
duten arazoak jasaten dituzten pertsonek zentzumen-desgaitasun bikoitza ere jasan 
dezaketela. 

Haur gor-itsuek zerbitzu pediatrikoen arreta jaiotzatik jasotzen dute. Zernahi 
gisaz, desgaitasun guztiak ez dirudite agerikoak, geroago agertzen baitira. 

Horrenbestez, haurraren kontrol-taldearen jarraipena eskatuko da, 
audiologo nahiz oftalmogolo espezialisten zerbitzuak barnean hartuta. GHOZren, 
lotutako erakundeen eta hezkuntza-agintaritzaren euskarria ziurtatzeko beharrezkoak 
diren prestaketak gauzatu behar dira. Prestaketa horietan haurrari nahiz familiari 
eskaintzeko zerbitzu egokienak ebaluatuko dira.

Jaioberriaren entzumen-screeningen erabilera, erabilera unibertsala izan 
behar da.

3.5.Ebaluazioa.

Zentzumen-desgaitasun bikoitzak bizitza independentearen faktore giltzarri 
hauen gain duen eragina identifikatu behar da:

• Bizitza propioaren gain erabakia eta kontrola hartzeko autonomia eta 
trebetasuna
• Osasuna eta segurtasuna
• Bizitza pertsonalaren nahiz etxeko bizitzaren egunerokotasunaren 
kudeaketa
• Esku-hartzea hezkuntzan, lanean, familian, gizarte- eta erkidego-
jardueretan.

GHOZk, hasierako ebaluazioak zentzumen-desgaitasun bikoitza identifikatu 
bezain laster, Gor-itsuaren beharrizanak ebaluatzeko bereziki prestatutako pertsona-
taldeak gauzatutako ebaluazio zehatza antolatu behar dute, puntu hauei begira:

• Komunikazioa 
• Giza harremanak banan-banan eta gizarte-elkarreragina
• Mugikortasunaren euskarria
• Lagundutako teknologia
• Errehabilitazioa
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ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA. 7

Ebaluazioak gaur egungo beharrizanak eta hur-hurreko etorkizunean sor 
daitezkeenak ere kontuan izan behar ditu. Errazagoa da pertsona batek komunikazio-
alternatibak ikastea Gor-itsutasuna jadanik komunikazio-metodo lehenetsia erabili ezin 
den puntura iritsi baino lehen.

GHOZ espezializatuek erabiltzaileei merkatuan ageri-agerian dauden 
entzumenari nahiz ikusmenari buruzko laguntza guztiak erakutsi behar dizkiete. 
Erabiltzaile bakoitzari, bereziki, egokitzat jotakoak eskaini behar dizkie, erabakiak bere 
kabuz har ditzan.

3.6.Zerbitzuen hornikuntza.

Beharrezkoa da GHOZk gor-itsuei zerbitzu egokiak emateko garrantzia 
aintzat hartzea. 

Horrenbestez, gaur egungo zerbitzu publikoak erabili ezin dituzten gor-
itsuentzat bereziki diseinatutako zerbitzuak antolatu behar dira. Hala, zentzumen-
desgaitasun bakarra duten pertsonak gor-itsu bihurtzen badira, beharbada, ez dituzte 
erabiliko aurreko zerbitzuak, beste zentzumena oinarri izateagatik.

GHOZk banakako ratioari begira zehatz-mehatz prestatutako profesionalak 
dituztela ziurtatu behar dute (adib. Bitartekariak Gor-itsutasunean, gida-komunikatzaileak, 
gida-interpreteak, etab) halakoak eskatzen dituzten pertsonei zuzenduta. Dela langileen bidez 
dela erakundeekin sinatutako akordioen bidez dela hornitzaile independenteen bidez.

3.7.Informazioa.

Gor-itsutasunak zailtasunak gehitzen ditu informazioaren eskuraketari 
dagokionez. 

GHOZk eurek sortu eta igorritako informazioa (zerbitzuei, prozedurei, etab.
ei buruz) Gor-itsuei egokitutako formatu eta metodoetan kontsultatu daitekeela ziurtatu 
behar dute. 

GHOZk editatzeko neurri eta moduen bertsioez gain, hots, Braille, Moon, 
audioa edo bideoa (azpidatzita edo zeinatuta), informazioa bestelako moduetan 
ere eskaini beharko dute, hala nola, euskarri informatikoa, posta elektronikoa, testu-
telefonoak, Messengerra edo bitartekaritza-zentroak. 

Gor-itsu batzuen kasuan, komunikazio-metodo bakarra beste pertsona 
baten bidezko ukimena da (ulerbidez, zeinu-mintzaira lagunduta edo daktilologikoa). 
Inguruabar horiek direla medio, informazioa langile espezializatuen bidez bakarrik 
aurkeztu ahal izango da.

3.8.Aurrerapenaren jarraipena.

“Gizarte Politiken, Familien eta Mendekotasunari eta Ezintasunari 
eman beharreko Arretaren Estatu Idazkaritza”k orientabide horien betepena 
egiaztatu behar du. Horrela, GHOZ bakoitzean pertsona bat ezarri beharko 
da Gor-itsuei eskainitako zerbitzuak gainbegiratu ahal izateko, baita euren 
erantzukizunpeko pertsonen errolda zehaztu ahal izateko ere.
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8. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

GHOZk, euren jarduerak gauzatzen dituzten bitartean, orobat, euren 
alorrean Gor-itsuekin izandako harremanaren aurrerapena kontrolatu behar dute -
harremanetan dagoen pertsona-kopurua kalkulu estatistikoaren ondorioz itxarondako 
kopuruarekin erkatuta-.

4.GOR-ItSUtASUnA, MEnDEKOtASUn 
KOnPLExUEn ARRAZOIA. BEHARRIZAnAK.

Gor-itsuak oso sentikorrak dira mota guztietako bereizkerien aurrean, batik 
bat, euren desgaitasunaren konplexutasuna dela medio, sarritan, endakepenezkoa eta 
urritasun gehigarriekin. Ohi bezala, pertsona horien oinarrizko eskubideak ez dira hartzen 
kontuan eta ukatu egiten dira, urritasuna duten pertsonen giroaren barruan ere.

Orain arte, gor-itsu asko hezi edo lana egiteko ez-gaitzat jo izan dira. 
Ongizate-egoeraren kontzeptuaren mende funtsezko beharrizanei aurre egiteko 
eskubidea bakarrik aitortzen zaie (elikadura, etxebizitza, laguntza,…).

Desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasunari buruzko arau 
uniformeei (AAUU) esker, desgaitasuna arazo medikoa izateaz gain, zerbait gehiago da, 
eta beste ingurumen-faktoreekin batera, pertsonaren dimentsio psikosozialaren gain 
eragin garbia du. 

Sarreran, arauak ondokoa adierazi du: “Eskubideen berdintasun-printzipioak 
pertsona bakoitzaren beharrizanek garrantzi bera dutela esanahi du, beharrizan horiek 
sozietateen plangintzaren oinarria eratu behar dutela, eta baliabide guztiak pertsona 
guztiek parte hartzeko aukera berdinak dituztela bermatzeko erabili behar direla.”

Ondorenez, sozietateak parte hartzeko neurrien hesiei aurre egiteko 
neurriak argi eta garbi hartu behar ditu.

4.1.Egiturak eta Zerbitzuak.

GHOZk gor-itsuen beharrizanei aurre egiteko beharrezkoak diren ezagutza 
eta malgutasuna eskaintzeko zerbitzu orokorrak nahiz bereziak erabiltzeko duten 
eskubideaz ohartu behar dira. 

Gainera, familiari eta lehen mailako laguntzaileei lagundu egin behar zaie 
eta horiek kontzientziatu egin behar dira eskuragarri dituzten aukerei dagokienez, 
horien artean, erabileraren beharrizana.

Biztanleriari oro har zuzendutako euskarriak eta zerbitzuak (ospitaleak, 
eskolak...) gor-itsuek eskuragarri izan behar dituzte, horien EZ-BEREIZKERIA bermatu 
ahal izateko. Xede hori dela bide, beste batzuen artean, Gor-itsutasunerako Baliabideen 
Zentroarekin lankidetzan jardun beharko da, ezagutza espezializatua eskaini dezan.
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ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA. 9

4.2.Sostengua bizitza osoan eta zerbitzuak.

4.2.1.Urritasun anitzeko jaioberriak. 

Gurasoei eman beharreko informazioa eta hori egiteko modua funtsezkoa 
eta oso delikatua da. Maiz, diagnostikoa ez da izaten oso argia, eta are gehiago, 
nabariena du oinarri. Mediku espezialistek agian ez dute aurretik jorratu halako kasurik 
edo izan ezagutza mugaturik.

Gurasoek benetako egoerari buruzko informazioa modu egokienean jaso 
behar dute, sentikortasun handiarekin eta gurasoen eginkizuna sendotu eta horri behar 
bezalako sostengua emanda. Zeregin horretan, zalantzarik gabe, profesional ezberdinen 
esku-hartzea galdatuko da maila guztietan, baina komunikazio- eta enpatia-gaitasunak 
dituen solaskide edo pertsona bakarra egotea gomendatzen da. 

GHOZk familia guztiari, gurasoei, aitona-amonei, anai-arrebei, etab.i arreta 
eman behar die. Emozio-sostengua gomendatzen da beste gurasoekin harremanetan 
jarrita (GBZren “gurasoak aurrez aurre” eta “Elkarrekiko Laguntza Taldeak” programak).

4.2.2.Arreta goiztiarra.

Jaio bezain laster, jaioberri gor-itsuak eta gurasoek Gor-itsutasunean adituak 
diren espezialistekin osatutako arreta goiztiarreko taldeekin harremanetan jarri daitezke. 
Komunikazioarekin eta Estimulazioarekin zerikusia duten alderdiak funtsezkoak dira.

4.2.3.Hezkuntza- etapa. 

Haur gor-itsuari begira hezkuntza-mota egokiena (inklusiboa, integratua, 
partekatua, berezia, erakundetua, etxean bertan...) ebaluatu behar da, desgaitasunaren 
berezitasuna kontuan izanda. Halaber, aldian behin mota emaitzen arabera berriro 
ebaluatu behar da. Probabilitate handiarekin, ondoko eremuetan arreta zehatza 
eskatuko da:

• Zaintza: beharrizan medikoak, higienea, ongizatea (zauriak, elikadura-
arazoak, oreka-arazoak), errehabilitazioa (fisioterapia, logopedia...)
• Hezkuntza: Komunikazioa (Haur edo gazte gor-itsuari eta familiari 
komunikatzen irakastea), eguneroko bizitzaren trebetasunak (jan eta 
edatea, janztea, bizitza familian eta erkidegoan egitea).
• Laguntza teknologia: ikaslearentzat beharrezkoa da.
• Gizarteratzea: Desgaitasuna dela medio, gor-itsu askok familiaren gizarte-
harremanak ikasteko zailtasuna dute. Beraz, euskarri zehatza behar da.
• familiarentzako sostengua: Komunikazioaren eta bestelako gaietan 
beharrezko prestakuntza jasotzeaz gain, arnasbide-programak ahalbidetzeko 
euskarri-egitura eskatzen da.

4.2.4.nerabetasuna. 

Etapa konplexua guztion bizitzan, batik bat, nerabe gor-itsuen kasuan. Oraingoan 
ere, gurasoek eta profesionalek bizitzaren alderdi guztiak barnean hartzen dituen 
ikuspegiaren mende lan egin behar dute.
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10. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

Gor-itsuek gorputzaren eta hormonen garapena ulertzeko zailtasuna dute, 
eta pertsona horien egoera emozionala eragotzita geratzen da arrazoi ezberdinen 
ondorioz, hala nola, gizarte-bereizkeriak, familiaren gehiegizko babesa eta halakoei 
arreta emateko zentro egokien gabezia.

4.2.5.Helduak. 

Oraindik gaur egun familiak benetako sostengu bakarra dira, eta sostengu 
hori aurrera eramatea ezinezkoa denean, gor-itsuak nahiz mendekotasun handiko 
pertsonak establezimenduetan erakundetzen dira (egoitzak, egunekoak, etab.), baina 
horiek ezin dute eskaini banakako arretarik, eta are gutxiago, espezializatua.

Zerbitzuen hornitzaileek egoera pertsona kontuan hartuta planifikatu behar 
dute, betiere alderdi hauek nabarmenduta:

• Arreta zehatza hezkuntza-etaparen alor berberetan.
• familiarekin harremanetan egotea.
• Bizitza independentea.
• Ostatu egokia, bai aldi baterakoa bada bai finkoa bada.
• Arreta zehatzeko zentroak.
• Lan-jarduerak, okupaziozkoak, sostenguarekin, e.a. Espezializatuak
• Arreta medikorako zentroak.
• Arnasbide-programa egokiak.
• Bestelakoak, beharrizan zehatzak aintzat hartuta.

4.2.6.Hirugarren adina, pertsona heldu gor-itsuak. 

Pertsona heldu gor-itsuak, haurrekin gertatzen den bezala, bereziki ahulak 
dira mota guztietako bereizkerien aurrean. Beraz, gizarte-zerbitzuek horiek guztiak 
zaindu behar dituzte.

Gure egunotan, desgaitasuna duten pertsonen bizi-itxaropenak gurasoena 
gainditzen du. Hori dela eta, egitate horri aurre egiteko euskarri-egiturak sortzeko 
beharrizana agerian uzten du.

Bestalde, pertsonen zahartzearen ondoreen artean, urteekin ikusmen- eta 
entzumen-zorroztasunaren galera azpimarratu behar da. Denok jakin badakigu, datu 
estatistikoak izan ez arren, bizitza-etapa horretan, gor-itsutasuna jasaten duen pertsona-
kopurua benetan garrantzitsua dela. Kasu horietan, sostengu espezializatua eskatzen 
da helduen etaparen alor gehienetan, bai eta presazko programa berezia ere, bai bat-
batean eskuratutako gor-itsutasuna duten pertsonen kasuan, bai horien zaintzaileen 
kasuan.

4.2.7.Azken oharrak. 

Arreta konplexuen beharrizanak dituzten pertsona guztien kasuan gertatzen 
den bezalaxe, gor-itsuen beharrizanak banakakoaren ikuspuntutik nahiz familiaren eta 
zaintzaileen ikuspegitik aintzat hartu behar dira.

Gor-itsuei emandako arretaren finantza-kostua oso altua izan daiteke, eta 
ondorioz, arazo larria izan daiteke. Administrazioaren finantza-euskarri irmoak bakarrik 
gainditu dezake bereizkeria-mota hori.
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5.PROFESIOnALAK. 

Oinarrizko printzipioa da profesionalek eta gurasoek batera lan egitea. 
Oinarrizko beste printzipioa bat, Gor-itsutasunean, hain zuzen, beti taldean lan egitea 
da. Banakako arreta-programak, ebaluazioak eta jarraipena profesional zehatzekin 
osatutako talde espezializatuek gauzatu behar dituzte. Hala ere, zein profesional zehatz 
eskatzen dira Gor-itsutasunean eta zeintzuk dira horien profilak?  

5.1.Ezberdintasunak laguntza-zerbitzuen 
eskaintzaileen eginkizunen artean. 

Herrialde askotan, zerbitzu-mota desberdinak garatu dira gor-itsuen azpitalde 
ezberdinen beharrizanei eta egoera desberdinei aurre egiteko xedearekin. Horrela, 
kolektibo horiei laguntzeko sortu diren figurak (profesionalak edo boluntarioak) herrialde 
ezberdinetan izen ezberdina dute, eta eginkizun zehatz desberdinak betetzen dituzte. 
Halere, horiek guztiek zeregin orokor berdina partekatzen dute: gor-itsuek erabakiak 
hartzeko egikaritu beharreko eskubidearen alde lan egitea. Inguruneari eta komunikazioari 
buruzko informazioa eskaintzen die, eta mugitzeko laguntza ematen die.

Adibidez, EEBBetan, beste batzuen artean, Laguntza-Zerbitzuen Eskaintzai-
learen figura dute (orokorrean SSP bezala ezagututakoa).

Zenbait herrialdetan, laguntza- eta gida-zerbitzuak aldi berean pertsona 
ezberdinek eskaintzen dituzte. Esaterako, Suedian, gor-itsuak interpretearengana eta 
gidarengana jo dezake, konferentzian lagunduta esku hartu ahal izateko. funtsezkoa 
da gor-itsuek “interpreteak” eta “gidak” behar dituztela nabarmentzea, eta gidatuak 
diren bitartean informazioa jaso behar dute.  

Espainian, nagusiki, 3 figura-mota ditugu: bitartekaria, gida-interpretea eta 
gida-komunikatzailea. Jarraian hiru horiek definituko ditugu.

BItARtEKARIA: 
• Profesionala (prestakuntza arautu gisa ezartzeko ofizialtasun-prozesuan)
• Kanadan garatutako figura (maila ofizialean aintzatetsita dago). Gaur 
egun, herrialde gehienetan erabiltzen da.
• Ahozko hizkuntzaren komunikazio-sistema alternatiboak ezagutzen ditu, 
batez ere, esku hartutako gor-itsuari buruzkoak.
• Gor-itsutasuna jasatea zer den jakin behar du, eta gor-itsuak tratatzeko 
modu ezberdinetan prestatuta egon behar da, hots, komunikatu eta hizkuntza 
eskuratzeko garapen-prozesuan; egokitzapen-komunikazioan; jokabidekoekin 
gerta daitezkeen komunikazio-arazoen arteko harremanetan.  
• Gor-itsuen eta munduaren arteko lotura gisa jarduten du
• Motibatu, erraztu eta dinamiza egiten du
• Sostengua gizarte-garapenean eta lan munduaren sarreran
• Gor-itsuak ikaskuntzak gauzatu, gizarte-trebetasunak hobetu edo 
aisialdiaz gozatzea ahalbidetzen du.
• Xede nagusia: gor-itsuak erabaki propioak hartzen ikastea eta 
independentzia mailarik altuena eskuratzea
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12. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

Bitartekaritza bi motatakoa izan daiteke: Hezkuntzakoa eta gizartekoa.

Gizarte-bitartekaritza ezinbestekoa da. Izan ere, komunikazioaren, 
gizarte-harremanen, motibazioaren, lotura afektiboen... garapena ahalbidetzen du. 
Haurrek edo helduek desgaitasun hori gabe ikusita edo entzunda, gurasoekin, anai-
arrebekin, familiarekin osotasunean, adiskideekin.... ikasten diren gauza guztiak. 

Hezkuntza-bitartekaritza ikasgelako irakasleak ezarritako jarraibideen 
arabera gidatzen duen bitartekaria da. Gizartearen ikuspuntutik, beharrezkoa den 
informazio guztia eskaini behar du, eta gor-itsuak bere adinaren eta gaitasunaren 
arabera erabakiak hartzeko eskubidea duela azpimarratu behar du.

GIDA-IntERPREtEA:
• Modu ofizialean aintzatetsitako profesionala.
• Ahozko hizkuntzaren komunikazio-sistema alternatiboak ezagutzen ditu, 
bereziki, interpretatutako gor-itsuari dagokionez.
• Gor-itsuak parte hartzen duen komunikazio-egoeretan, hizkuntza batetik 
bestera interpretatu behar ditu gor-itsuak igorritako mezuak eta horrek 
jasotakoak.
• Eremu guztietan, gor-itsuak egoera nahiz espazio-egokitzapen egokia 
eskaini behar dio, horrek behar bezala gauzak jaso eta komunikatu dadin.
• Azken xedea gor-itsua testuinguruan kokatzea da, gor-itsua eta interpretea 
“ikusi, sentitu eta entzuteko” egoeran aurki daitezen. Horrela, gor-itsuak 
testuingurua ulertu behar du, eta baldintzen berdintasun-egoeran aurkitu 
behar da gainerako solaskideei dagokionez, batez ere, parte hartu, jardun 
edo erabakiak hartzeko unean.
• Gor-itsutasunak desgaitasun bakarra izateaz gain, interpretazioan hainbat 
inplikazio ditu. Izatez, interpretatu eta testuinguru batean jaso behar du.

GIDA KOMUnIKAtZAILEA:
• Enpatia eta sentiberatasuna duen pertsona oro izan daiteke, ez 
da profesionala izan behar. familiakoak, lagunak edo gor-itsuarekin 
komunikatzen den edozein pertsona izan daiteke.
• Ez du ahozko hizkuntzaren komunikazio-sistemak ezagutzeko 
betebeharrik, komunikazio-borondatea eta -trebakuntza bakarrik izan 
behar ditu.

Zeinu-mintzaira erabiltzen duen pertsona, ikusmen-arazoak direla 
medio, ukimenaren bidez komunikatu behar bada, zeinu-mintzaira erabiltzen 
duen beste pertsona baten laguntza jaso dezake.

Espainian, Gida-interpretea bakarrik araututa dago (Eskuratutako gor-
itsutasuna maila altua duten pertsonen kasuan bakarrik). Gainerako beharrizan 
profesionalen kasuan, prestakuntza barruko ikuspuntutik fESOCE bezalako erakunde 
espezializatuek beteko dute.

Oro har, Zeinu-mintzairaren interpreteek eta Gida-interpreteek ez dituzte 
gor-itsuen azpitalde guztiekin lan egiteko beharrezkoak diren aparteko ezagutzak.  
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Hezkuntza-programan esku hartzen duen haur edo heldu gor-itsuak 
modu pertsonalizatuan lan egin eta programan parte hartzeko laguntza ematen dion 
hezkuntza-bitartekariaren laguntza behar du. Beste herrialde edo eremu batzuetan, 
laguntza-mota hori eskaintzen duten pertsonak aholkulariak, laguntzaileak edo 
paraprofesionalak dira. 

5.2.GHOZren profesionalak Gor-itsutasunari dagokionez.

Horiek guztiek oso zeregin garrantzitsua betetzen dute gor-itsuari 
begira, dela kasuak antzemateko moduan dela horiek tratatzeko moduan. Diziplina 
anitzeko taldean lan egiteko beharrizana berriro nabarmendu nahi dugu, euren artean, 
alegia, eta bitartekariarekin eta zaintzaileekin (gurasoak, etab.).

Haur gor-itsu batekin lanean ari den edozein profesionalek heldu gor-
itsuekin benetako esperientziak bizi behar izan ditu, horren prestaketaren zati gisa. 
Helduen bizitzaren ikuspegi kritikorik gabe, zaila da aurrea hartu eta etorkizuneko 
planak egitea.

Gor-itsuen garapenerako profesional garrantzitsuak aipatu ditugu, eta 
profesional horietatik edozeinek zehatz-mehatz aurkeztu dezakeen ideia azaletik 
adierazi dugu. Nolanahi ere, beti, komenigarriena Gor-itsutasunerako Baliabideen 
Zentroarekin (fESOCE) harremanetan jartzea da. Hain zuzen ere, bertan orientabide 
zehatza, informazioa eta baliabideak jasoko dituzu.

Osasun-zerbitzuak

Pediatrak-Familiako medikuak-Erizainak-Oinarrizko errehabilita-
zio-arloko teknikariak-Asistentzia-laguntzarako langileak.

Okupaziozko terapeuta (askotan hori bitartekaria izango da).

Ikusmen-desgaitasunaren diagnostikoan eta tratamenduan: Oftalmologoa- 
Optometrista-Optikoa-Ikusmen errehabilitazioko teknikariak-Instruktore 
tifloteknologikoak.

Entzumen-desgaitasunaren diagnostikoan eta tratamenduan: Otorrino-
Audiologoa-Audioprotesiko teknikaria

Orientabideen atalean jadanik adierazitakoaren ariora, desgaitasun 
guztiak, agian, ez dira agerikoak jaiotzaren unean. Horrela, berriro ere gor-itsutasuna 
ekar dezakeen edozein etiologia aurkezten duen haurrari jarraipen medikoa egitea 
garrantzitsua dela azpimarratu nahi dugu.

“Arriskuan dauden biztanleriak” edo faktore hartaratzaileak aurreratu 
behar dira, prebentziozko esku-hartzeak gauzatzeko eta tratamendu goiztiar egokiak 
burutzeko helburuarekin.

Gor-itsuari buruzko azterketak eta frogak egiten direnean, eta, era 
berean, jarraipenaren nahiz berrikuspenen egunean-egunean, bitartekariek, gidek edo 
zaintzaileek parte hartzeko beharrizana baloratu behar da. 

Bitartekariak eta zaintzaileak gor-itsuek ohiturak, teknikak eta protesien 
maneiua ikasteko arrakasta-eragile nagusiak izango dira.
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14. ERREfERENTZIAZKO ESKULIBURUA

Gor-itsuari zaintza eskaintzeko unean, pertsona hori ziur egon eta 
ohitutasuna eskuratzeko ohiturak ikasi beharko ditu. Adibidez, pertsona hori ukitzea 
hurbiltzen zarenean; ezin zaituzte ikusi hurbiltzen. Berriro ere laguntzaileen oharrak 
kontuan hartzea.

Gor-itsutasunaren zenbait kasutan, inplante koklearra edo audifonoa 
aukera egokia izan daiteke, entzumen-kalitatea, eta ondorioz, komunikazioa hobetzeaz 
gain, pertsonaren bizi-kalitatea hobetzen baitu.

Fisioterapeuta-Terapeuta fisiko-Psikomotrizista 
Beharrezkoa da haur edo heldu gor-itsu askok psikomotrizitate eta masajea 

programa zehatzak egitea, zentzumen-galera bikoitza eta jasan ditzaketen bestelako 
eragozpen medikoak aintzat hartuta.

Gurasoei masajeak ematen irakastea oso onuragarria izan daiteke. Izan 
ere, lotura, harremanak, komunikazioa, elkarreragina sustatu eta jokabide-arazoak 
konpondu ditzake.

Psikologo-Psikiatra-terapeuta
Jokabide desegokiak zuzendu eta egokiak bultzatzeko aholkularitza nahiz 

errefortzua eskaintzen ditu. Horrez gain, psikologoaren orientabidea aintzat hartuta, lan 
baliotsua egin dezake gor-itsuaren kontzientziaren eta nortasunaren ikuspegia sendotu 
ahal izateko.

Ostean, garrantzitsua da gor-itsuaren inguruneak laguntza emozionala 
jasotzea. familia batek semea edo alaba gor-itsua duenean, familiaren antolaketan 
atsekabe-prozesuak nahiz aldaketak gerta daitezke.

Azkenik, eta garrantzi maila berberaz, bitartekariak ere laguntza berezia 
behar du. Gor-itsuarekin gauzatutako banakako lanean, sarritan isolatua, oso xurgatzailea 
da eta erraz “burn out” eragina sorrarazi dezake.

Logopeda-Entzumenean eta Hizkuntzan espezializatutako profesionalak
Errehabilitazio-programa antolatu eta gauzatu behar dute ondoko 

programei dagokienez: Arreta Goiztiarra, Logopedaren esku-hartzea bizitza osoan, 
Laguntza Pedagogikoa eta Eskolako Laguntza. Gainera, gurasoak eta zaintzaileak ere 
prestatu egin behar dituzte.

Kasu bakoitzaren berezitasunaren ikuspegitik, gor-itsuarekin lanean jardun 
behar dute bere ahotsaren igorpena eta hitzen artikulazioa sustatzeko, eta soinua 
igortzean dardarak ezagutu ahal izateko. Lan horretan, komunikazio-sistema guztiak 
erabiltzeko gaituta egon behar dira, zeinu-mintzaira barnean hartuta, aukera guztiei 
dagokienez. 

Gainera, gor-itsuek zeinuak eta ikurrak ikasteko sostengu nahiz aholkulari 
gisa jardun dezakete eta jardun behar dute. Errefortzu-klaseen betepena haur gor-itsuen 
eskolatze-prozesu osoan.

HEZKUntZA-ZERBItZUAK
Eskola-eremuan funtsezkoa da curriculuma egokitzeko beharrizanak 

ebaluatzea, ikasketa-programa egokitu eta indibidualizatu dadin. Gisa bertsuan, 
haurrarentzat hezkuntza-eredurik egokiena aplikatu behar da: Inklusiboa, Berezia, etab. 
Haurrek taldean lan egin eta gurasoekin elkar eragiten ikasi behar dute. Horrez gain, 
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zuzeneko irakaskuntzaren maila sakona behar dute, dela banakako instrukzioa dela talde 
murriztuak barnean hartuta, beharrizan berezien ebaluazio xehatua oinarri hartuta.  

Irakasle-Hezitzaile-Psikopedagogoa. Hezkuntza bereziko irakas-
leak-Hezkuntza bereziko laguntzaileak. Arreta goiztiarreko tituludunak, 
zent zumen-desgaitasunak, edo desgaitasun fisikoak. Gor-itsuari oinarrizko 
laguntza emateko irakasleak.

Hezkuntza-bitartekariarekin lankidetzan jardun behar dute ikasgaiak, 
xedeak eta praktikak haur gor-itsuari begira egokitzeko, eta beharrezkoak izanez gero, 
horiek aldatu beharko dituzte. 

Irakasleak eta hezitzaileak gor-itsua irizpide zehatz eta erabilgarriekin 
ebaluatu behar dute. Orientabide- eta mugikortasun-aukeren eskaintza arreta  berezia 
jarri behar dute, eta komunikazio-egoerak ahalbidetu behar dituzte. 

Orientabide eta mugikortasuneko espezialista
Orientabide eta Mugikortasuneko entrenamenduak gor-itsuari eremu 

horietan garatzea ahalbidetzen dio. Haurtzaroa hasten denetik. Gaikuntza edo 
errehabilitazio horrek bizitzan zehar geldiarazpenik gabe aurrera egin behar du, bere 
munduan modu eragingarri, eraginkor eta ziurrean nabigatzea ahalbidetzen dizkion 
trebetasunak ikasteko xedearekin.

GIZARtE-ZERBItZUAK
Gizarte-langilea
Gor-itsua orientatzeaz gain, horren inguruko sostengua izan behar da, 

kasua igorri beharreko erakunderik egokiari buruzko informazioa jasota. Baliabideen 
Zentroa aholkuari egokia izango da.

Aldi berean, bereziki garrantzitsua da gor-itsuarentzat bere potentzialak 
garatzeko ingurune bikaina izatea. Kasu horretan, familiarekin nahiz ingurunearekin 
modu zuzenean lan egin eta lankidetzan jardun beharko du.

Gizarte-hezitzailea
Lanaren izaera dela medio, gizarte-hezitzaileak bitartekariarekin (sarritan 

bitartekari bera izango da) buru-belarri lanean arituko da.

Horren jarduerak aukera ezin hobeak dira komunikazio eta/edo ikus-
entzunezko urritasuna duen parte-hartzailea antzeman eta kasua nabarmentzeko.

6.GURASOAK

Gurasoen eta elkarte espezializatuen funtsezko eginkizuna.

Askotan, gor-itsutasunak hainbat konplexutasun ekartzen ditu, eta 
ondorenez, gurasoek diagnostiko ezezkor eta pronostiko txarrak besterik ez dituzte 
jasotzen. 

Halaber, semea edo alaba hazten doan heinean, gurasoek eta lehen mailako 
zaintzaileek arazo berriei eta ezezagunei aurre egin beharko die. 
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Bikotearen egonkortasuna eta anai-arrebekin izan beharreko harremanak 
kalteak jasan ditzakete. familiak gizarte-sostengua galduko du, eta sarritan, familiako 
gainerako kideen, adiskideen eta auzokoen intolerantziari aurre egin behar izan die. 
Jakina, ohiko erreakzioa norbere burua itxi eta gizarte-harremanak murriztea izaten da. 

Garrantzitsua da guraso horiei laguntza ematea, batez ere, hezkuntza-
erantzukizunak eta beste edozein motatakoak euren gain hartzeko, hots, semearentzat 
edo alabarentzat garrantzitsuak eta ezinbestekoak direla agerian uztea. Profesionalek 
gurasoek eta zaintzaileek gor-itsuari buruz duten informazioa ezagutu behar dute, eta 
banakako arreta-programan (hezkuntzakoa edo gizartekoa) modu aktiboan esku hartu 
behar dute.

Helburu horretarako, gurasoek interesgarritzat jotako profesionalen 
bileretan parte har dezakete. Zalantzarik gabe, nerabe edo heldu gor-itsuei buruz 
badihardugu, horiek bilera horietan parte hartu behar dute, betiere horien gaitasunak 
kontuan izanda. Heldu gor-itsuen kasuan, autodeterminazio-gaitasunarekin, bileretan 
parte hartu eta eurei ukitutako gaien inguruko erabakiak hartuko dituzte. Horretarako, 
beharrezkoak diren baliabideak eskaini behar zaizkie, bitartekariak edo gida-interpreteak 
barnean hartuta. 

Elkarte espezializatuen eginkizuna funtsezkoa da. Kalitate handiko ezagutzak 
eskaintzen dituzte, batzuek nazioarte mailako harreman erregularrak izaten dituzte, eta 
banakako arreta-programak garatu ditzakete. Izan ere, Administrazioarentzat oso zaila 
da halako egoera ezagutu eta egunean izatea.

7.EKIntZA-PROPOSAMEnAK
Osasun-, hezkuntza- eta gizarte-zerbitzuek ondoko puntuak bete behar dituzte:
1. Euren eremuko gor-itsuak identifikatu, horiekin harremanetan jarri eta 

erregistroa antolatzea (zentzumen-desgaitasunari gehitutakoak dituztenak barnean hartuta). 
Xede horretarako, eta behin antzemandako kasuak GBZri igorrita, “Informazioa igortzeko 
formularioa” erantsi dugu.

2. Ebaluazioa beharrezkoa denean edo eskatzen denean, hori gor-itsuaren 
beharrizanak ebaluatzeko zehatz-mehatz osatu eta eratutako profesionalen taldeak 
gauzatzen duela baliozkotzea -bereziki, banakako giza harremanen, laguntza-teknologia 
eta errehabilitazioaren beharrizana ebaluatuta.

3. Gor-itsuei eskainitako zerbitzuak egokiak direla baliozkotzea, betiere 
ikusmen- nahiz entzumen-urritasuna duten pertsonei eskainitako zerbitzu publikoak edo 
lehen mailan orientatuak ez direla egokiak ulertuta, batik bat, beste zentzumena oinarri 
izateagatik.

4. Zehatz-mehatz prestatu eta banakako ratioan aurrera egiteko beharrizana 
duten pertsona guztiei begira ezarritako “bitartekariak Gor-itsutasunean” laguntzaile 
pertsonalen eskuragarritasuna ziurtatzea.

5. Zerbitzuei buruzko informazioa gor-itsuek erabili ditzaketen formatuen eta 
metodoen bidez hornitzea.

6. Adituak gor-itsuei eskainitako zerbitzuak gainbegiratzeko erantzukizuna 
duela ziurtatzea.

7. Gor-itsutasunari buruz beharrezkoak diren zerbitzuei eta informazioei 
buruzko informazioa ematea.
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8.GOR-ItSUtASUnA AntZEMAtEKO GIDA LABURRA 
(SORtZEtIKOA EtA ESKURAtUA)

Espainian, 18.000 gor-itsu baino gehiago daude, Europako 
erreferentziak aintzat hartuta. Gehienak ezezagunak dira gizarte-, hezkuntza- eta 
osasun-zerbitzu eskudunentzat. Aurreko zerbitzuekin harremanetan daudenen 
artean, gehienak ez daude identifikatuta gor-itsu gisa, eta ez daude jasotzen 
zerbitzu egokiak.

Izatez, ikaskuntza-desgaitasunak, urritasun anitz edo adinarekin 
zerikusia duten arazoak dituzten pertsona ugarik ere gor-itsutasuna jasan 
dezakete.  

Espezialistak ez direnek gor-itsutasuna antzemateko laguntza soila 
deskribatzaileen erabilera izango da, hots, bata sortzetiko (jaiotzetikoa) gor-
itsutasuna duten pertsonen kasuan, eta bestea gor-itsutasun eskuratua dutenen 
kasuan. Informazio gehiago jaso eta kasuak ezagutu nahi izanez gero, jar zaitez 
harremanetan Federazioko Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroarekin.

Sortzetiko gor-itsutasunaren deskribatzaileak
Entzumen- eta ikusmen-urritasuna duten pertsonek, aldi berean, ondoko 

ezaugarrien arteko nahasketa ere aurkez dezakete:
• Erantzunik eza soinuari eta/edo argiari begira.
• Garapenaren atzerapena.
• Uzkurtasuna / isolamendua.
• Ukimen-defentsa –ukimena saihestuta (haurrak, bereziki, txikiak).
• Arazoak ikusmen-harremanekin / gizartean parte hartzea adin goiztiarrarekin.
• Trebetasunak garatu eta orokortzeko moteltasuna (haurrak).
• Zereginak egiteko jarrera ezohikoa hartzea - gainerako entzumena eta 
ikusmena modu eszentrikoan erabilita (haurrak).
• Bere inguruko munduaren esangura ulertzeko zailtasuna.
• Komunikazio-metodo pertsonalen garapena.
• Jarrera errepikakorrak (estereotipia).
• Euren buruarekin edo besteekin jarrera oldarkorra izatea.
• Usaimena, dastamena edo ukimena informazioa eskuratzeko erabiltzea.

Eskuratutako Gor-itsutasunaren deskribatzaileak
EntZUMEnA

• Erantzunik eza atzetik hitz egiten zaionean.
• Telebista / irratia / estereoa besteentzat beharrezkoa dena baino altuagoa 
jartzeko beharrizana.
• Pertsona edo azentu ezezaguna duten pertsonei jarraitzeko zailtasuna.
• Elkarrizketan hizlariaren aldaketak jarraitzeko zailtasuna.
• Berehalako ingurumeneko kanpo-zaraten kontzientziarik eza, adibidez, 
obrak eraikinean, pasabideko zarata, etab.
• Gizarte-elkarreraginetik kentzeko joera
• Entzumen-desgaitasuna duten pertsonei laguntza teknikoak ematea 
(audifonoak, IC, bukle magnetikoak, fM, etab.)
• Mundu guztiak azkarregi mastekatu edo hitz egiten duela kexatzea.
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IKUSMEnA
• Argi gehigarriaren beharrizana.
• Besteen kokapen-aldaketen kontzientziarik eza.
• Tokiak ohiko lekutik kanpo aurkitzeko ezintasuna.
• Ukimenaren erabilera ezohikoa mugikortasuneko edo zereginen 
sostenguan.
• Argiaren mailan aldaketak eragindako zailtasunak.
• Zailtasunak edo mesfidantza ezagunak ez diren lekuetan edo argitasun 
gutxiko tokietan.
• Zailtasunak pertsona ezagunak ezagutzeko horiek aurkeztu arte.
• Zailtasunak telebistarekin eta egunkariekin.

9.InFORMAZIOA GBZRA IGORtZEKO FORMULARIOAK
Aurretik erregistratzeko prozedura Gor-itsutasunerako Baliabideen 
Zentroan

Zure ustez, pertsona baten (haurra zein heldua) ikusmenaren edo 
entzumenaren erabilera egokia ez bada, edo hori baldintza horren mende erortzeko 
arriskua badu, jarraitu ondoko adierazpenak:

1. Eskuratu aurretik erregistratzeko formularioa www.fesoce.org/formReg 
web orrian, edo eskatu diezaguzu 93 331 7366 telefono-zenbakiaren bidez, eta postaz 
edo e-mailez bidaliko dizugu.

2. Bete itzazu formularioan eskatutako datu guztiak:
a. familia. familiako datuak
b. Eskolatzea. Oraingo edo aurreko eskola-zentroaren datuak
c. Eguneroko zentroa. Egunekoa, Okupaziozkoa, Arreta Berezia ematekoa, 
etab.
d. Egoitza. Halakorik behar bada.
e. Erakunde espezializatuta, edo bat ere ez.
f. MLA Mendekotasun Legearen Agentzia. Ikuspuntu teorikotik, bizilekuan 
kokatutako udala.

3. Eskuratu pertsona horren (kasuan kasuko orria sinatuta) edo gurasoen 
edo legezko tutoreen -(kasua aintzat hartuta) datuak lagatzeko baimen formala.

4. Ahal izanez gero, erantsi ondoko puntuei buruzko informazioa:
• Ikusmen-egoerari buruzko txosten gaurkotua (edo ebaluazio funtzionala)
• Entzumen-egoerari buruzko txosten gaurkotua (edo ebaluazio funtzionala)
• Kasuaren informazio etiologikoa
• Bestelako informazio esanguratsua.

Bidali informazio guztia helbide honetara:
Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroa
Gor-itsutasunaren Espainiako Federazioa
K/ Joanot Martorell, 25 
08014 Bartzelona
Informazio hori eskuratu ostean, Baliabideen Zentroa gor-itsuarekin, edo, hala denean, 

bere familiarekin edo tutoreekin harremanetan jarriko da, beharrizanak aztertu eta arreta-aukera 
nahiz -programa eskuragarriak baloratzeko xedearekin.
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AURREInSKRIPIZIOAREn FORMULARIOA

GBZ*:_________Aurreinskripzioaren data*:__________Datuen gaurkotzea*:_________
Pertsonaren izena: ___________________________________________
Jaiotza-data: _________________  Sexua:     G  E     (biribildu zirkuluan) * Baliabideen Zentroak bete behar du.

fa
m

ili
a

Aita edo tutorea: _______________________________ Telefonoa (E): ______________________

Ama: __________________________________________________  (M): _____________________

Helbidea: _________________________________________________________________________

E-maila: ________________________________familiako hizkuntza:________________________

Es
ko

la
tz

ea

Eskolaren izena ____________________________________________________________________
Helbidea _________________________________________________________________________
Telefonoa ___________________________________________faxa: ________________________
Harremanetarako pertsona:____________________________Telefonoa:_____________________ 
Irakaslea ___________________________________________Telefonoa:_____________________ 
Harremanetarako e-maila___________________ Irakaslearen e-maila_______________________
Taldeko beste kideak _______________________________________________________________

Eskolaren izena ____________________________________________________________________

Eg
un

ek
o 

ze
nt

ro
a

Izena ____________________________________________________________________________

Helbidea __________________________________________________________________________

Telefonoa____________________________________ faxa_________________________________

Harremanetarako pertsona: _______________________ Telefonoa:_________________________

Tutorea ________________________________________ Telefonoa:_________________________

Harremanetarako e-maila: _______________________ Tutorearen e-maila:___________________

Aldeko beste kideak: ________________________________________________________________

Eg
oi

tz
a

Izena_____________________________________________________________________________
Helbidea _________________________________________________________________________
Telefonoa:___________________________________________    faxa:______________________
Harremanetarako pertsona: _________________________  Telefonoa: ______________________
Tutorea: _________________________________________  Telefonoa:______________________
Harremanetarako e-maila: ______________________ Tutorearen e-maila: ___________________
Taldeko beste kideak: ______________________________________________________________

Er
a.

Erakundea________________________________________________________________________
Zuzendaritza______________________________________________________________________
Telefonoa ___________________________________________faxa: _________________________
Harremanetarako pertsona _________________________ E-maila__________________________

M
LA

Mendekotasun Legearen Agentzia:____________________________________________________
Helbidea _________________________________________________________________________
Telefonoa ___________________________________________faxa: _________________________

Harremanetarako pertsona:____________________________   E-maila: _____________________

Erantsi beharreko agiri gehigarriak (adierazi emandakoa):
Audiologikoa:____ Oftalmologikoa:____ Garapena:____ Bestelakoak:__________________________

FESOCE 
Centro de Recursos para la Sordoceguera
Gor-itsutasuna duten pertsonentzako etorkizuna eraikitzen
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 HARREMAnEtAn JARRI EtA InFORMAZIOA EMAtEKO 
BAIMEnA 

Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroko langileek gor-itsutasunarekin edo 
tutore gisa nire ardurapean dudan seme edo alaba gor-itsuarekin zerikusia duten gaiei 
buruzko informazioa eman edo gurekin zuzenean harremanetan jartzeko baimena dute. 
Gainera, Gor-itsutasunerako Baliabideen Zentroak niri informazio ezberdinak bidaltzeko 
baimena du, hala nola, Newsletter-ak, mailing-ak, gurasoentzako edo gor-itsuentzako 
tailerrak, bilerak eta interes orokorreko bestelako komunikazioak, baita bestelako 
erakundeei izena eta helbidea ematekoa ere, laguntza eta/edo ikerketa esfortzuak bat 
egiteko ideiarekin.

Pertsonaren izena: 

Aita-ama/tutorearen izena:

Helbidea: 

Herria:                                                                                                        PK:

Telefonoa:                                    Beste telefonoa (lanekoa, mugikorra): 

E-maila:

Baimendutako sinadurak:

Data:

Zure datuak fESOCEren datu-fitxategi batean sartuko direla jakinarazten dizugu. Datuak ikusi, zuzendu, 
ezabatu eta horiei aurka egiteko legezko eskubideak erabili ahal izango dituzu fesoce@fesoce.org 
helbidera mezu elektroniko bat bidalita, edo eskutitz bat Joanot Martorell kaleko 25. zenbakiko 1. 
lokalera (08014 Barcelona).

FESOCE 
Centro de Recursos para la Sordoceguera
Gor-itsutasuna duten pertsonentzako etorkizuna eraikitzen
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10.EtIOLOGIAK

Informazio gehiago federazioaren web orrian, www.fesoce.org, eta 
Gaixotasun Arraroen Ikerketa Institutuaren (IIER) web orrian, http://iier.isciii.es/er/html/
er_index.htm

COD Etiologia Descripzioa

101 Aicardi sindromea

Sortzetiko gaixotasun honen eraginez, gorputz kailukara (garunaren bi 
hemisferioak konektatzen dituen egitura) ezin da garatu.
Epilepsia-krisi ugariak, begietako erretinaren eta koroidearen (erretina 
estaltzen duen mintz fina) anomalia larriak eta adimen-atzerapena.

205 Alkohol fetala
sindromea

Emakume alkoholikoek haurdunaldian izan ohi dute. Ikusmen- 
eta entzumen-urritasuna eragin dezake, baita arreta-defizita, 
hiperaktibotasuna eta krisien desordena ere. 
Beste arazo fisiko batzuk ere apurka-apurka gehitzen dira.

102 Alport sindromea

Gaixotasun hereditarioa, hiruko hau izaten duena: proteinuria (proteinen 
maila handiak gernuan), hematuria (odola gernuan) eta gorreria 
neurosentsoriala, familia batzuetan ikusmen-galera ere sor dezakeena.
Emakumeen kasuan nahastea arina da, normalean sintoma gabekoa edo 
sintomatologia urriarekin; aitzitik, sintomak gizonezkoengan larriak dira 
eta azkarrago egiten dute aurrera.

103 Alström sindromea Gaixotasun hereditarioa: itsutasun progresiboa, gaztaroan hasten den 
diabetes mellitus, obesitatea eta gorreria, adimen-atzerapenik gabe.

299

Jaio aurreko/ sort ze-
tiko konplikazioek 
eragindako beste 
batzuk 

Iruzkinik ez

199 Sortzetiko beste 
batzuk. Iruzkinik ez

399

Jaio osteko / 
ez-sortzetiko 
konplikazioek 
eragindako beste 
batzuk 

Iruzkinik ez

127
Leber-en sortzetiko 
erretinako amaurosia

Begiko gaixotasun genetikoa. Erretinaren distrofia (organo baten bolumena 
eta pisua aldatzea). Itsutasuna jaiotzatik, konoak eta makilak ez daudelako, 
edo ikusmena lehenengo hilabeteetan edo urteetan galtzen da.

104 Apert sindromea
Gaixotasun hereditarioa. Malformazioak egoten dira garezurrean, 
aurpegian, eskuetan eta hanketan, baita beste alterazio funtzional batzuk 
ere.

301 Asfixia Iruzkinik ez

105 Bardet-Biedl (Moon-
Biedl) sindromea

Gaixotasun hereditario multisistemikoa, aurkezpen kliniko eta genetikoen 
aldakortasun handiena duena. Ezaugarri hauek ditu: polidaktilia 
(gehiegizko behatzak), adimen-atzerapena, obesitatea, hipogonadismoa, 
gorreria eta erretinitis pigmentarioa. 
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COD Etiologia Descripzioa

106 Batten gaixotasuna
Gaixotasun neurologiko progresibo eta hereditarioa.
Ezaugarri kliniko garrantzitsuenak atzerakada motorra eta kognitiboa, 
konbultsioak eta ikusmen-galera progresiboa dira.

107 CHARGE Sindromea

Arazo fisikoen sorta zabala. CHARGE sigla akronimo hauek osatzen dute:
C - coloboma (sortzetiko pitzadura begian),
H - Heart disease, bihotzeko gaixotasuna,
A - Atresia of the choanae, koanen atresia (irekidura naturalaren 
absentzia),
R - Retarded growth and development, hazkundearen atzerapena.
G - Genital hypoplasia, hipoplasia (garapen osatugabea edo akastuna) 
genitala.
E - Ear abnormalities, belarrien anomaliak.

109 Cockayne sindromea

Gaixotasun hereditarioa da, ezaugarri hauekin: hazkundearen atzerapena, 
katarata, ataxia (muskulu-mugimenduetan koordinaziorik ez izatea), 
gorreria, adimen-atzerapena, kriptorkidia (barrabil bat edo biak ezin 
dira eskrotora jaitsi) eta itxura zaharkitua. Sintomak jaiotzean edo 
urtebeterekin ikus daitezke.

110 Cogan sindromea

Gaixotasun agian autoimmunea. Keratitis (begiko kornearen garapena 
handitu eta loditzen duen gaixotasuna) interstizial ez-sifilitikoaren aldiekin 
batera disfuntzio audio-bestibularra gertatzen da, bi urteko tartean baino 
laburragoan. 
Kasuen bi herenetan, beste organo batzuetan ere eragina izan dezake. 

401
Prematuritatearen 
ondoriozko 
konplikazioak 

Iruzkinik ez

307 Garun-isuria Iruzkinik ez

��� Cornelia de Lange 
sindromea

Gaixotasun oso arraroa, hazkundearen jaio aurreko eta jaio osteko 
atzerapenak karakterizatua; aurpegi-ezaugarri bereziak, malformazio 
muskulu-eskeletikoak eskuetan, oinetan, besoetan eta hanketan eta beste 
malformazio fisiko batzuk ditu. 
Sintomen lerruna eta zorroztasuna oso desberdinak izan daitezke. Haur 
askok atzerapen psikomotorra eta adimen-atzerapena, entzumen-
galera, hizkuntzaren garapen anormala, sistema gastrointestinalaren eta 
genitourinarioaren malformazioak, bihotz-anomaliak, arnas-infekzioak eta 
bestelako malformazioak izateko sentikortasun gero eta handiagoa izaten 
dituzte.

���

Cri du Chat (5p 
kromosoma) 
sindromea 
(Katu-miauaren 
sindromea)

Sortzetiko gaixotasun kromosomikoa. Katuaren miauaren antza duen 
negarrak karakterizatzen du, eta denborarekin aldatu egiten da.
Neskatoengan da nagusi. 

��3 Crigler-Najjar 
sindromea

Sortzetiko gaixotasuna, metabolikoa, hereditarioa, 
glukuronosiltransferasaren jarduera entzimatikoaren defizitak 
eragindakoa. Ezaugarriak hauek dira: ikterizia (larruaren kolore hori 
anormala) progresiboa, gutxiegitasun hepatikoaren zantzurik gabe, baina 
hiperbilirrunemiarekin (odoleko bilirrubinaren gehikuntza anormala).
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COD Etiologia Descripzioa

108 18 kromosoma Zenbait gaixotasun kromosomiko arraro dira.

��4
Crouzon 
(Craniofacial 
Dystosis) sindromea

Gaixotasun genetiko honetan, garezurrean, aurpegian eta burmuinean 
anomaliak daude, hipoplasia (garapen osatugabea edo akastuna) 
maxilarra, kraniosinostosia (josturak garaiz aurretik ixtea) eta orbita txikiak, 
adimen-atzerapena eta hazkundearen atzerapen moderatua. Ezaugarri 
autosomiko gainartzaile moduan heredatzen da.

204 Zitomegalobirusa 
(CMV) 

Birus batek eragindako infekzio arrunta. Birus arriskutsua izan daiteke 
defentsa immunologiko txikiak dituzten pertsonentzat eta emakume 
haurdunentzat. 
Birusak emakumea haurdunaldian lehenengoz jotzen badu, CMVrekin 
kutsatutako haurraz erditzeko arriskua dago, eta horren eraginez, 
entzumen-galera, adimen-atzerapena eta jaiotzako beste akats batzuk 
izan ditzake.

��5 Dandy-Walker 
sindromea

Sortzetiko garun-anomalia lokalizatuen lotura. Askotariko malformazio-
koadroak osa ditzakete, eta berez ez da sindrome bat.
Diagnostikoa ezartzeko hirukoa hau da: hidrozefalia, vermix 
zerebelosoaren absentzia eta atzeko hobiaren kistea, laugarren 
bentrikuluarekin komunikatuta.

�38 Optico-Cochleo-
Dentate endekapena

Begien eta nerbio-sistemaren nahastea. Ikusmen- eta entzumen-galera 
neurosentsorial progresiboa izaten ditu, baita espastiko progresiboa ere.

116 Down (Trisomia 21) 
sindromea

Haur hauetako askok ikusmen eta/edo entzumen galeraren mailaren bat 
izan dezakete. 

303 Entzefalitisa
Entzefalitisaren forma gehienak birusak eragiten dituen arren, bakterioek 
ere arazo hau eragin dezakete. Adibidez, Lyme gaixotasuna, sifilia eta 
tuberkulosia.

Gaixotasun 
infekziosoak

Haurrengan, ikusmen-urritasun batzuk azaltzen dituzte.
Toxoplasmosia, tuberkulosia, trakoma eta zitomegalobirus veneris (CMV) 
delakoek ere kalteak eragin ditzakete begietan, jaio aurretik edo ondoren.

501 Zehaztu gabeko 
etiologia Iruzkinik ez

117 Goldenhar 
sindromea

Sortzetiko sindrome polimalformatiboa. Sintoma eta zantzuen sorta 
zabala du, eta zorroztasunaren arabera aldatu egiten da. 1. eta 2. zakatz-
arkuen garapenari eragiten dio. Balizko akatsa, trauma edo umetokiaren 
barruan ingurumen-faktore jakin batzuen eragina izatea aipatzen dira. 
Malformazioek ahoan, belarrietan, begietan eragina izaten dute, eta 
ornoetan ere lokalizatu daitezke. 

119 Hallgren sindromea
Sortzetiko begi-nahastea eta entzumen neurosentsorialaren galera izaten 
ditu, erretinitis pigmentarioa, ataxia progresiboa, eta adimen-atzerapena 
kasuen ehuneko 25ean.
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COD Etiologia Descripzioa

��8

Hand-Schüller-
Christian 
gaixotasuna (X 
histiozitosia edo 
Langerhans zelulen 
histoozitosia)

Gaixotasunen multzoa. Antzeko sintomak dituzte, baina zorroztasunari 
dagokionez oso aldakorrak izaten dira.
Ezaugarri ohikoena histiozitoak (zelulen mota berezia) zenbait organotan 
modu anormalean pilatzea da, granulomak eratuz. Pilaketa horiek 
eragindako kalte mota granulomaren neurriaren eta lokalizazioaren 
araberakoa da (begi barruko presioa modu anormalean handitzea).

120
Herpes-Zoster (edo 
Hunt) 

Sugea esaten zaio. Nerabezaroan hasten da, erupzio moduan, eta 
larruazalean besikulak eta ultzerak eragiten ditu. Begia hornitzen duen 
nerbioaren adarra ukituta dagoenean, bekokian, sudurrean, betazaletan 
ere eragina izan dezake. Sudurreko zauriak begietara ere hedatu den 
seinale giltzarria dira.
Begian erasan asko eragin ditzake eta oso mingarria izan daiteke, 
agerraldia desagertu arren.

206 Hidrozefalia

Garuneko bentrikuluak (garun-espazioak) dilatatuta daude (modu 
anormalean zabalduta) eta likido zerebroespinalaren fluxu arrunta 
eragotzi egiten da. Likidoa garunean pilatzen da eta garuneko ehunen 
presioak gora egiten du.

���

Hunter sindromea 
(Mucopolysacchari-
dosis Type II or MPS 
II)

Metabolismoaren sortzetiko akats arraroa, iduronatoaren sulfatasa 
izeneko entzima baten defizitak eragindakoa.
Sintomak eta zantzuak bi eta lau urte bitartean nabaritzen dira, besteak 
beste: hazkundearen atzerapen progresiboa, giltzadura-zurruntasuna, 
ezpainak, mihia eta sudurreko leihoak loditzea. Makrozefalia, lepo laburra 
eta bularraren zabalkuntza, hortzak berandu ateratzea, entzumenaren 
galera progresiboa eta hepatoesplenomegalia (gibela eta barea handitzea) 
ere gerta daitezke.

���

Hurler sindromea 
(gaixotasuna, 
Mucopolisacaridosis 
Tipo I)

Mukopolisakaridosiaren formarik larriena. Gaixoek ez dute alfa-L-
iduronidasa lisosomikoa sortzen.
Bizimoduko lehen urtean garapenaren atzerapen arinak soilik ikusten 
dira, eta apurka-apurka adierazpen kliniko esanguratsuak agertzen dira: 
buru handia dolikozefaliarekin eta hidrozefaliarekin. Horrek aurrealdean 
bizkarra eta garezur-josturen irtengunea eragiten du, aurpegi-ezaugarri 
zakarrak, sudur zabal eta lauarekin eta sudur-zubi beheratuarekin, 
kataratak, eta deformazioak eta giltzadura-zurruntasun gero eta 
handiagoa. Haurra hiru urte dituenerako inmobilizatuta geratzen da.

309
Produktu kimikoek 
eragindakoa

Iruzkinik ez

304 Infekzioak Iruzkinik ez

��3
Kearns-Sayre 
sindromea

Gaixotasun neuromuskularra, hiru gertaera primario dituena: begiko 
muskulu batzuen paralisi progresiboa, erretinitis pigmentarioa eta 
kardiomiopatia (bihotz-muskuluaren gaixotasuna), bihotzaren blokeoa 
eragin dezakeena.
Beste adierazpen batzuk hauek dira: miopatia (muskuluaren ahultasuna), 
neurri txikia, hipoakusia (entzumen-galera) eta ataxia zerebelosoa.
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COD Etiologia Descripzioa

Klippel feil/
Wildervanck 
sindromea

Sortzetiko gaixotasun honetan, jaiotzatik lepaorno bik edo gehiagok bat 
egiten dute; ohiko hirukoak definitzen du: ilea behean ezartzea, lepo 
laburra eta lepoaren mugikortasuna mugatzea. 
Gaur egun Klippel-feil sekuentzia ere esaten zaio. 

Klippel-Trenaunay 
sindromea

Sortzetiko gaixotasun arraroa, haurtzaroan edo nerabezaroan agertzen 
dena.  
Ezaugarri hauek ditu: ardo-koloreko larruazaleko angiomak, gorputzeko 
zati ia guztietan ager daitezkeenak. Neurri handikoak izan daitezke eta 
haien artean komunikazio arteriobenosoak, gorputz-adar bateko ehun 
bigunen eta hezurren hipertrofia eragin ditzake.
Horrekin batera barizeak, barruko organoen angiomak, 
hepatoesplenomegalia, linfangiomak eta izaera flamigeroko edo 
barize-izaerako neboa ager daitezke. Begiko lesioak. Giltzurruneko 
gutxiegitasuna, gorputz-adarren lipodistrofia (koipeen metabolismoaren 
nahastea), eskoliosia, gernu-aparatuaren alterazioak, hala nola 
hipospadiak. Lesio neurologikoak ager daitezke.

��5
Klippel-Trenaunay-
Weber sindromea

Klippel-Trenaunay sindromearen sintoma berdinak ditu, baina 
organismoaren alde desberdinetan du eragina.

126
Kniest displasia

Hezur-erasan orokorra, hezurraren oinarrizko atal bat uki dezakeena. 
Normalean garaiera txikia eta desproportzionatua izaten dira. Nanotasuna 
esaten zaio.

��8 Leigh gaixotasuna

Leigh gaixotasuna sortzetiko gaixotasun neurometabolikoa da.
Gaixotasunaren klinika eta eboluzioa oso aldakorrak dira, eta ezaugarri 
nagusia erasan multisistemikoa da, baina nerbio-sistema zentraleko 
lesioak, garezur-zurtoinaren eta gongoil basalen nekrosia izaten dira 
nagusi. Horren eraginez, atzerapena egoten da garapenean, atzerapen 
psikomotorra, konbultsioak, ataxia, neuropatia periferikoa eta atrofia 
optikoa. Horrekin batera azidosi-krisiak izaten dira gorako indartsuekin, 
muskulu-ahultasuna, hipotonia gorputz-adarren mugimendu eskasarekin, 
nistagmusa, erretinitis pigmentarioa, hepatopatia eta kardiomiopatia.

306 Lesio larriak buruan Iruzkinik ez

129 Marfan sindromea
Marfan sindromea ehun konjuntiboaren gaixotasun hereditarioa da eta 
erasan multisistemikoa eragiten du. Batez ere, eskeletoan, biriketan, 
begietan, bihotzean eta odol-basoetan du eragina.

�3�
Maroteaux-Lamy 
sindromea (MPS VI) 

Arilsulfatasa B entzimaren urritasuna, N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa 
ere deitua. 
Hazkundearen atzerapena bi eta hiru urte bitartean, aurpegiera zakarra 
eta anomaliak eskuetako eta bizkarrezurreko hezurretan eragiten ditu. 
Artikulazioetan ere zurruntasuna egon daiteke; adimenean ez du eraginik.
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COD Etiologia Descripzioa

130 Marshall sindromea

Enbrioi-garapenaren gaixotasun arraroa.
Hezur-heltze azeleratua, adimen- eta hazkunde-atzerapena, bekoki 
irtena eta sudur-zulo alderantzikatuak izaten ditu. Hauek eragiten ditu: 
hazkunde-arazoak, behatzetako lehenengo eta bigarren falangeak 
zabalak, hirugarren falangea hipoplasikoa, metakarpiano zabalak, 
hezur luze finak, aurpegi txikia, begi irtenak, sinofridia (bekainak 
batera hazten dira), esklerotika urdinak, sudur-zubi laua, sudur txikia, 
anomaliak belarrietan, mikrognatia (masailezur txikia), mikrostomia 
(aho-zulo txikia), ojiba itxurako ahosabaia, atresia (irekidura natural 
baten absentzia) edo koanen estenosia (normalean baino estuagoa), 
laringomalazia (laringea biguntzea), laringearen kokapen txarra, eta 
horren eraginez, konpentsatze-jarrera hartu ohi dute, lepoa gehiegi 
luzatuz, hipertrikosiarekin, zilborreko herniarekin, onfalonzelearekin, 
hipotoniarekin.

305 Meningitisa

Infekzioa, bakterioak eragindakoa edo ez. Burmuina eta bizkarrezur-
muina estaltzen duten mintzen hantura eragiten du.
Sintomak sukarra eta hotzikarak, buru-egoeraren aldaketak, goragaleak 
eta gorakoak, fotofobia, buruko min indartsua, lepo zurruna 
(meningismoa) dira.
Zailtasunen eraginez, kalte zerebralak, hipoakusia edo gorreria, 
hidrozefalia, ikusmen-galera gerta daitezke.

208 Mikrozefalia 
Buruaren neurria pertsonaren adinerako eta sexurako normala dena baino 
txikiagoa izatea.

�3� Moebius sindromea

Garapenaren gaixotasuna, ez-progresiboa. Jaiotzatik aurpegi-paralisia 
izaten da.
Kasuen %30 eta 50 bitartean, betazal-ptosiaren (betazal eroriak) 
maila jakin bat, maila aldakorreko adimen-atzerapena, hipoakusia 
neurosentsoriala, nahaste psikologikoak eta jarrera-nahasteak, hala nola 
autismoa, nerbio-sistema zentralaren erasan zehaztugabea, agertzen dira. 

�33
Monosomia 10p (10 
kromosoma) 

Gaixotasun kromosomiko honetan, 10. kromosomaren beso laburraren 
muturreko zati distala falta da.
Sintoma fisiko garrantzitsuenak mikrognatia, kopeta-hezurra sabeltzea, 
belarri txikiak, mikrozefalia, garapenaren atzerapena, bihotzaren akatsak, 
ugaltze-organoen anomaliak eta aparatu genitourinarioaren akatsak dira. 
Adimen-atzerapena askotan agertu ohi da.

�34
Morquio 
gaixotasuna (MPS 
IV-B)

Bi forma kliniko daude: Morquioren A eta B sindromeetan N-azetil 
galaktosamina-6-sulfatasa eta beta-galaktosidasa entzimen defizita dago, 
hurrenez hurren.
Keratan sulfatoaren metatzea eta buruko, bularraldeko, eskuetako, 
belaunetako eta bizkarrezurreko hezurren anomaliak. IV-B formako 
anomalia eskeletikoak IV-A formakoak baino arinagoak dira. Adimenean 
ez du inolako eraginik.
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COD Etiologia Descripzioa

209 Neonatal Herpes 
Simple (HSV)

Gaixotasun honek herpes soilaren birusak (HSV) jotako jaioberriengan du 
eragina.
forma larrian, jaioberriaren herpesa gaixotasun larria da, eta larruazalean 
eta muki-mintzetan anpoilak ateratzen dira. Gibela, barea, birikak, 
burmuina, giltzurrunak eta guruin suprarrenalak ere ukituta egon 
daitezke.

�35

Nf1 – 
Neurofibromatosia 
(von Recklinghausen 
gaixotasuna)

Gaixotasun multisistemikoa, progresiboa, hereditarioa, batez ere nerbio-
sisteman eta larruazalean eragina duena. Nerbioen mielina zorroan 
tumoreak garatzen dira. 
Hauek eragiten ditu: kafesne-koloreko orban marroiak larruazalean, 
tumore onbera ugari nerbioen estalkian (neurofibromak) eta Lisch 
noduluak.
Konplikazio ugari agertzen dira, hala nola ikaskuntza-arazoak, eskoliosia, 
epilepsia eta tumore gaiztoak garatzea (%2-5). Aldakortasun kliniko 
handia du.

136

Nf2 – Aldebietako 
neurofibromatosi 
akustikoa

Gaixotasun multisistemikoa, progresiboa, hereditarioa. Entzumen-
nerbioetan tumore onberak garatzen dira, eta nerbio-sistema zentralean 
beste tumore batzuk ere garatu daitezke.
Adierazpen kliniko nagusia schwannoma bestibularrak dira, normalean 
aldebikoak izaten diren tumore onberak; entzumen-galera, hasieran 
aldebakarrekoa dena eta urte batzuk geroago aldebikoa bihurtzen dena, 
zorabioekin eta orekaren alterazioekin.  
Nerbio-sistema zentral osoan beste tumore batzuekin batera agertzen da, 
eta begi-alterazioak izaten ditu.

137 Norrie gaixotasuna 

Erretinan akats bat izaten da, eta hori dela bide, informazio neurologikoa 
ez da behar den moduan transmititzen. Hori dela eta, haurrak itsu 
jaiotzen dira. Itsutasuna sortzetikoa da. Entzumenean ere eragina izan 
dezake, gorreria geroago agertzen den arren, eta kasu batzuetan, 
adimen-atzerapena izaten da.

Pallister Killian 
Mosaic sindromea

Gaixotasun kromosomikoa, ageriko arrazoirik gabe gertatzen dena. 
Sintoma nagusiak hauek izan daitezke: brakizefalia (buru laua atzeko 
aldetik), jostura frontal markatua, aurpegi lau eta karratua, sudur txikia, 
ezpain-komisura eroriak, beheko ezpaina lodia eta goikoa fina, belarri 
displasikoak.
Bularraldeko eta bizkarrezurreko malformazioekin, esku laburrekin eta  
artikulazioen hiperlaxitudearekin batera ager daiteke.

139 Pfeiffer sindromea 

Gaixotasun genetiko honetan, hauek agertu ohi dira: kraniosinostosia 
(josturak garaiz aurretik ixtea), exoftalmoak (begi-globoaren protrusio 
ez-normala), erpuru zabalak, sindaktilia (bi behatz edo gehiago elkarrekin 
lotzea jaiotzetik edo modu akzidentalean), turribrakizefalia (burua 
erpin finarekin), asimetria kraniofaziala, masailezurraren hipoplasia, 
hipertelorismoa (begien arteko tartea handitzea), betazal-ptosia (betazal 
eroriak), estrabismoa, ojiba itxurako ahosabaia, hortzen kokapen txarra, 
erdiko falangeen hipoplasia, lehenengo metatartsianoa zabala eta laburra.

�4�
Pierre-Robin 
sindromea

Gaixotasun genetiko honetan, mikrognatia, ahosabai arraildua eta 
glosoptosia (mihia atzerantz erortzea) izaten dira. Horren eraginez, asfixia, 
eztarriko trabamendua eta errepikapeneko otitis ertainak gertatzen dira.
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COD Etiologia Descripzioa

140
Prader-Willi 
sindromea

Enbrioi-garapenaren gaixotasuna. Obesitatea, hipotonia, adimen-
atzerapena eta hipogenitalismoa izaten ditu.
Besteak beste, begi-alterazioak izan ditzake.

�4� Refsum sindromea

Lipidoen metabolismoaren gaixotasuna. 
Sintometan polineuritisa (neuritisa nerbio baten hantura edo endekapena 
da), ataxia zerebelosoa, erretinitis pigmentarioa, anosmia, gorreria, 
korneako opakotasunak eta larruazal-alterazioak ager daitezke.

201 Sortzetiko errubeola 

Errubeolak eragindako infekzioa da, eta amarengandik haurrarengana 
igarotzen da fetu-garapenean edo jaiotzeko unean.
Jaioberriak entzumena eta ikusmena (kataratak edo endekapen 
progresiboa) galdu ditzake, bihotz- eta burmuin-erasanak izan ditzake 

�43
Scheie sindromea 
(MPS I-S) 

Mukopolisakaridosien taldeko gaixotasuna. Gaixoek ez dute alfa-L-
iduronidasa lisosomikoa.
Baliteke sintomak 4 edo 5 urte izan arte ez agertzea, eta hauek izan 
daitezke: aurpegi-ezaugarri zakarrak, gorputzeko biloa ugaritzea, 
aho zabala ezpain lodiekin, kornearen opakotasuna eta ikusmena 
apurka-apurka galtzea itsu geratu arte, prognatismoa, zurruntasuna 
artikulazioetan, atzapar itxurako eskuak eta hanka deformatuak.

��4
Klippel-feil 
sekuentzia

Sortzetiko gaixotasun honetan, lepaorno bi edo gehiago jaiotzatik bat 
eginda daude; ohiko hirukoa agertzen da: ilea behean ezartzea, lepo 
laburra eta lepoaren mugikortasuna mugatzea.
Klippel-feil/Wildervanck sindromea ere esaten zaio.  

202 Sortzetiko sifilia 

Sifilia amarengandik haurrarengana igarotzen da enbrioi-garapenean edo 
jaiotzeko unean.
Sintoma goiztiarrak suminkortasuna, garapenaren atzerapena eta sukar 
zehaztugabea dira. Batzuek erupzioak edo ultzerak garatzen dituzte. 
Sintoma berantiarrak hortz-anomaliak, hezur-aldaketak, konpromiso 
neurologikoa, itsutasuna eta gorreria dira.  

�44
Smith-Lemli-Opitz 
(SLO) sindromea edo 
SLOS

Gaixotasun honetan adimen-atzerapena, hipotonia, aurpegi-dismorfismoa, 
gorputz-adarren, genitalen eta giltzurrunen dismorfismoa gertatzen dira.

�45 Stickler sindromea

Gaixotasun hau II. motako kolagenosi izenekoei dagokie. Artro-
oftalmopatia gertatzen da (begietan eta artikulazioetan eragina duen 
erasana), sortzetikoa eta hereditarioa.
Sindromeak jotako haurrek alterazioak izaten dituzte begietan, aurpegian, 
entzumenean eta hezurretan.

146
Sturge-Weber 
sindromea

Gaixotasun hau fakomatosien taldekoa da.  
Besteak beste, angiomak leku desberdinetan, garun-kaltzifikazioak, krisi 
epileptikoak eta glaukoma agertzen dira.
Krisien intentsitatearen eta maiztasunaren ondorioz, narriadura 
neurologiko progresiboa gertatzen da: hemiparesia eta hemiplejia 
harrapatutako aldearen kontrakoan eta zorroztasun desberdineko adimen-
narriadura garun-atrofiaren mailaren arabera.
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203 Sortzetiko 
toxoplasmosia

Toxoplasmosia amarengandik haurrarengana igarotzen da enbrioi-
garapenean edo jaiotzeko unean.
Haurra hauekin jaio daiteke: infekzioak begietan, gibela eta barea 
normalak baino handiagoak, ikterizia eta pneumonia. Batzuk jaio eta egun 
gutxira hiltzen dira. Batzuetan, apurka-apurka garatzen da: nahaste larriak 
ikusmenean eta entzumenean, garun-perlesia, apoplexia-atakeak eta 
bestelako arazoak. 

302
Trauma zuzena 
begira edo belarrira.

Istripuetan sortzen da aurpegian zauriak egiten badira eta horiek ikusmen- 
eta entzumen-nerbioei kalte egiten badiete, begietan eta belarrietan 
presioa egiten badute eta horren eraginez disfuntzioak sortzen badira, edo 
begian eta belarrian objektu arraro kaltegarriak sartzen badira. 

147 Treacher Collins 
sindromea

Gaixotasun hereditarioa. Sindrome polimalformatiboa. Anomalia 
kraniofazialak agertzen dira, garuneko zati batzuen hipoplasiaren 
eraginez: ertz supraorbitalak eta arku zigomatikoak.
Aurpegi-itxura karakteristikoa eta pabilioi aurikularrean alterazioak dituzte, 
entzumen-hodien absentziarekin edo atresiarekin eta gorreriarekin.

�48
Trisomy 13 (Trisomy 
13-15, Patau 
sindromea)

Gaixotasun kromosomikoa, 13 kromosoma gehigarriak eragindakoa 
Koadro polimalformatibo oso larria, jaio aurreko eta osteko hazkundearen 
atzerapena, atzerapen psikomotor eta adimen-atzerapen sakona, begiko 
anomaliak eta alterazio genitalak ditu, batez ere gizonezkoen kasuan.  
Hauek dira malformazioak: nerbio-sisteman, garezur-anomaliak, begi-
anomaliak, kardiopatiak, aparatu genitourinarioaren eta gorputz-adarren 
anomaliak. Bularren hipoplasia ere gertatzen da. 

149 Trisomy 18
(Edwards síndromea) 

Gaixotasun kromosomiko honetan, 18 bikotean kromosoma gehigarri bat 
dago.
Klinikoki, ezaugarri hauek ditu: garaiera txikia, adimen- eta garapen-
atzerapena, eta hipertonia.
Zenbait anomalia izaten ditu: bihotzekoak, kraniofazialak, begikoak, 
eskeletokoak, urogenitalak, gastrointestinalak eta nerbio-sistema 
zentralekoak.

308 Tumoreak Iruzkinik ez

150 Turner sindromea

Kromosomopatia honen ezaugarriak garaiera txikia, sexu-infantilismoa, 
lepo hegalduna, kubitu valgoa (besaurrea barrurantz desbiatuta egotea) 
eta kariotipo 45,X dira.
Jaiotza unean eskuen eta oinen gainean edema karakteristikoa ager 
daiteke, baita larruazalaren tolestura bigunak ere kokotean. Pisu txikia 
eta garaiera txikia ohikoak dira. Haurtzaroan mintz zerbikalak agertzen 
dira, ilea atzealdean beherago ezartzen da, mikrognatia, belarri irtenak, 
epicantus (larruazalaren tolestura gehigarriak begien barruko ertzetan), 
ojiba itxurako ahosabaia, bularralde zabala eta, horren eraginez, badirudi 
titiburuak elkarrengandik oso bereizita daudela, kubitu valgoa eta 
eskuetako azazkalen gehiegizko konbexutasuna.

Haurdunaldian 
botikak erabiltzea 

Haurdunaldian edozein botika hartzeko arretaz aztertu behar da eta 
kasuan kasuko medikuak agindu behar du.

207 Amak drogak 
erabiltzea Iruzkinik ez
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�5� Usher I sindromea

Gaixotasun genetiko arraroa, erretinitis pigmentario progresiboa eta intentsita-
te moderatu edo larriko hipoakusia neurosentsoriala lotzen dituena.
Gor-itsutasunaren arrazoi nagusia haurtzaroan. Kasuen %3-10 sortzetikoa da. 
1. motak gorreria sakona eta orekaren alterazioak eragiten ditu alterazio besti-
bularrengatik; erretinitis pigmentarioa goiztiarra izan daiteke.

�5� Usher II sindromea

Gaixotasun genetiko arraroa, erretinitis pigmentario progresiboa eta intentsita-
te moderatu edo larriko hipoakusia neurosentsoriala lotzen dituena.
Gor-itsutasunaren arrazoi nagusia haurtzaroan. Kasuen %3-10 sortzetikoa da. 
2. motak entzumen-zailtasunak eragiten ditu, orekaren alteraziorik gabe; erre-
tinitis pigmentarioa gutxi gorabehera hamar urterekin agertzen da.

�53 Usher III sindromea

Gaixotasun genetiko arraroa, erretinitis pigmentario progresiboa eta intentsita-
te moderatu edo larriko hipoakusia neurosentsoriala lotzen dituena.
Gor-itsutasunaren arrazoi nagusia haurtzaroan. Kasuen %3-10 sortzetikoa da. 
3. motak entzumen-galera progresiboa eragiten du; erretinitis pigmentarioa 
agertzeko adina aldakorra da.

�54 Vogt-Koyanagi-Hara-
da sindromea

Modu naturalean pigmentatutako organoetan eragina duen gaixotasuna. 
Melanozitoak lesio autoinmune posible baten xede-zelulak direla uste da.
Batez ere begietan du eragina: aurreko ubeitis granulomatoso goiztiarra eta 
aldebikoa iritisarekin eta batzuetan erretina-askatzea, bigarren mailako glauko-
ma akutua eta katarata eta atzeko poloen epiteliopatia zikatrizial zehaztuga-
bea. Apurka-apurka itsutasuna eragin dezake.
Zenbait agerpen sistemiko lotzen ditu, besteak beste: entzumenaren nahas-
teak hipoakusia neurosentsorialarekin. 

�55 Waardenburg sin-
dromea

Gaixotasun hereditarioa, gandor neuraletatik horietan eratortzen diren 
osagaien migrazio anormalak eragindakoa: melanozitoak eta entzumen-ner-
bioaren zelulak.
Klinikoki, aurpegi-anomaliak agertzen dira: alboranzko desplazamendua be-
gien barruko ertzen alboranzko distopiarekin edo distopia canhorum; kasu ba-
tzuetan irisaren heterokromia (kolore desberdina) osoa edo partziala agertzen 
du, oinarri zabaleko sudurra; sortzetiko gorreria neurosentsoriala, bekoki zuria 
eta azalaren hipopigmentazioa. Gaixo batzuen azaleko alterazioak albinismo 
partzialaren edo piebaldismoaren modukoak dira. 

156 Wildervanck sindro-
mea

Batez ere emakumeengan eragina duen gaixotasun genetikoa.
Klinikoki Klippel-feil sindromearen hezur-egoera bera du, eta gainera anoma-
liak ditu begi-mugimenduetan (Duane sindromea) eta/edo sortzetiko gorreria. 
Lepaornoetan lotura edo bat-egite anomaloak jasaten dituzte. Anomalia fi-
sikoak ere ager daitezke.

157
Wolf-Hirschholm 
sindromea (Trisomia 
4p) 

Garapenaren gaixotasuna, sortzetiko askotariko anomaliak eta adimen-atzera-
pena dituena.
Klinikoki aurpegi berezia izaten dute, “kasko greziarraren” itxurarekin, mikro-
zefalia, garezur-asimetria, hipertelorismoa, aldebiko koloboma, retrognatia, 
karpa itxurako ahoa, belarri displasikoak eta behe-ezarpenekoak, goiz hasten 
diren konbultsioak, normalean 9-10 hilabeterekin, sortzetiko kardiopatia, zakil 
inkurbatua, hipospadiak eta adimen-atzerapena.

Wolfram sindromea

Gaixotasun multisistemikoa, sortzetikoa, diabetes mellitus, diabetes zaporega-
bea, atrofia optikoa eta gorreriaren elkarketa moduan definitua.
Garun-enborrean erasana izatearen zantzuak ager ditzakete: krisi  mioklo-
nikoak, ataxia, zurruntasun axiala, narriadura kognitiboa, piramidalismoa eta 
nahaste psikiatrikoak; alterazio genitourinarioak: hidroureterra, gernu-inkon-
tinentzia neurogenoa; alterazio endokrinologikoak: ginekomastia, barrabilen 
atrofia, amenorrea, sexu-heltzearen atzerapena eta goloa.
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I.ERAnSKInA. GOR-ItSUtASUnAREn DEFInIZIO ESPAInIARRA 
BEREZKO EntItAtEA DUEn EZIntASUn MODUAn

Urriaren 24ko EAOn argitaratutako urriaren 23ko 27/2007 Legean definizio 
hau ezarri da:

Gor-itsutasuna duten pertsonak; Ikusmenaren eta entzumenaren 
narriadura konbinatua duten pertsonak dira, eta horren eraginez, informaziorako, 
komunikaziorako eta mugikortasunerako sarbide zaila dute. Ezintasun horrek bizimodu 
autonomorako beharrezko eguneroko trebetasunei modu larrian kalte egiten die, 
zerbitzu espezializatuak eskatzen ditu, eta pertsona horiek artatzeko bereziki trebatutako 
langileak eta komunikazio-metodo bereziak behar dira.

II.ERAnSKInA. EUROPAKO PARLAMEntUAREn 
01/2004 ADIERAZPEnA (EUROPAn GOR-ItSUtASUnA 
DUtEn PERtSOnEn ESKUBIDEEn AGIRIA).

EUROPAKO PARLAMEntUA

2004ko urtarrilaren 12a 1/2004

IDAtZIZKO ADIERAZPEnA

Erregelamenduko 51. artikuluarekin bat etorriz aurkeztua
hauen eskutik Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia 

McKenna eta Ilda figueiredo gor-itsutasuna duten pertsonen eskubideen inguruan
Iraungitasun-data: 2004ko apirilaren 12a

DC\518881ES.doc   PE 340.817
ES  ES
1/2004
Gor-itsutasuna duten pertsonen eskubideei buruzko idatzizko 
adierazpena
Europako Parlamentuak,
• Erregelamenduaren 51. artikulua ikusita, 
• Europar Batasunaren Ituneko 13. artikulua eta giza duintasunaren 
printzipioa ikusita,
A. Kontuan hartuta gor-itsutasuna ezintasun zehatza dela, ikusmenaren eta 

entzumenaren narriadura konbinatuan oinarritua, eta horren eraginez informaziorako, 
komunikaziorako eta mugikortasunerako sarbidea zailtzen dela,

B. Kontuan hartuta Europar Batasunean gor-itsutasuna duten 150000 
pertsona inguru daudela,
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C. Kontuan hartuta pertsona horietako batzuk guztiz itsuak eta gorrak 
direla, baina gehienek zentzumen bat edo biak modu partzialean dituztela,

D. Kontuan hartuta ezintasun hau jasaten duten pertsonek ezagutza 
berezituak dituzten pertsonen laguntza berezia behar dutela, 

1. Europar Batasuneko erakundeei eta estatu kideei eskatzen die gor-
itsutasuna duten pertsonen eskubideak aitortu eta errespetatu ditzatela;

2. Gor-itsutasuna duten pertsonek Europar Batasuneko gainerako herritarren 
eskubide berberak izan beharko lituzketela eta eskubide horiek estatu kide 
bakoitzean legeria egokiaren bidez bermatu behar direla; legeria horretara, 
hurrengo hauek bildu beharko lirateke:
• Europar Batasuneko bizitza demokratikoan parte hartzeko eskubidea,
• lan egiteko eta trebakuntzara sarbidea izateko eskubidea, beharrezko 
argiztapenarekin, kontrastearekin eta egokitzapenekin,
• osasun-zainketa eta gizarte-zainketa berezietarako eskubidea, 
pertsonarengan oinarrituta,
• ikaskuntzarako eskubidea bizitza osoan,
• laguntza pertsonalizatua jasotzeko eskubidea, kasu honetan gor-
itsutasuna duten pertsonentzako gidari komunikatzaileen, interpreteen 
eta/edo bitartekarien bidez; 

3. Presidenteari agintzen dio Adierazpen hau, sinatzaileen izenarekin batera, 
Batzordera, Kontseilura eta estatu kideetako gobernuetara igor dezala.

PE 340.817 2/2 DC\518881ES.doc
ES ES

III.ERAnSKInA. ”KAtALUnIAKO GORREn EtA 
GOR-ItSUEn AZtERKEtA SOZIODEMOGRAFIKOA 
EtA HORIEn BEHARRIZAnEn AZtERKEtA”.

Azterketa hori 2001eko uztailean egin zen, baina ez zen argitaratu osorik. 
Kolektibo horren egoera azterketa hori egin zenetik gaur arte txartu egin da hezkuntzaren 
alorrean, eta ez da antzeman inolako hobekuntzarik gainerako esparruetan ere. Alor 
politikoan hobetu dela esan dezakegu, zehatzak ez diren legeen onespenarekin, horien 
artean:

• Espainiako Parlamentuaren 121/000073 Legea “Espainiako zeinu-
mintzaira aintzatetsi eta arautu du, eta gorrak, entzumen-desgaiak eta gor-
itsuak ahoz komunikatzeko laguntza-neurriak arautzen dira.”
• Abenduaren 14ko 39/2006 Legea, “Autonomia Pertsonala sustatu eta 
mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzea”ri buruzkoa.

Lege horiek oso berriak dira, eta orain arte, oraindik ez da antzeman 
hobekuntzarik kolektibo horri begira.

Azterketa soziodemografikoaren kasuan, jarraian ohar eta eskari batzuk 
nabarmendu behar ditugu:
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Kolektibo horrentzat beharrezkoak diren laguntza teknikoak gorrei eta/
edo itsuei bakarrik zuzenduta daude, baina ez da landu behar bestekoa gor-itsuei 
dagokienez. Biztanleriaren sektore horretan, pertsona bakoitza ezberdina da, eta 
horrenbestez, baliabideak eta euskarriak kasu bakoitzaren berezitasunetara egokitu 
behar dira. Hori dela medio, gorrei eta gor-itsuei begira sustatu eta erreklamatutako 
baliabideak garrantzitsutzat joko dira, batik bat, halakoak Gor-itsuen kolektiboari aplikatu 
ahal izateko; kolektiboaren alderdi zehatzen gain, hots, zeinu-mintzaira lagundua edo 
mintzaira daktilologikoa.

Gor-itsuek -edo familiakoek- horien isolamendu larria eta inguruko 
pertsonekin, bereziki, hurbilenekoekin, komunikatzeko duten zailtasun handiak 
aldarrikatu dituzte. Horregatik, hirugarren pertsona baten beharrizana azpimarratu 
dute, eta ohi bezala, eginkizun hori amak betetzen du. Etengabeko mendekotasun-
egoera hori, kolektibo horren barruan gehieneko autonomia eta bizi-kalitatea 
bermatzeko adierazi da.

Semearen edo alabaren gor-itsutasuna nahiz ukitutako pertsonarena ez da 
zaila onartzea. Azterketa honetan ikusitakoaren arabera, modu ezberdinetan adierazita, 
pertsona batzuk -batez ere, hori antzemateko unean- barne-herstura eta depresioak 
jasan dituzte. Bestelako gor-itsuekin eta horien familiakoekin harremanetan jartzeko 
nahia eta beharrizana sortzen da. Izatez, egoera berdinean dauden pertsonak ezagutzea 
(dela gurasoak dela gor-itsuak) lagungarria da Gor-itsutasuna onartzeko.

Hori guztia gorabehera, familien arteko barne-hersturak maila oso altua 
izaten jarraitzen du, etengabeko erantzukizuna euren gain hartzeagatik. Guraso askok 
adierazi dutenez, semea edo alaba gor-itsuaren egoera lotuan murgilduta daude, eta 
horrek familiako beste kideen gain ere eragin garbia du, hala nola, anai-arreben kasuan. 
Beraz, gurasoek atsedenaldiak eskatzen dituzte, edo “umezaina”, seme edo alaba 
gor-itsua ordu batzuetan edota egun batzuetan zaintzeko. 

Proiektu horretan, kolektibo horren beharrizanak neurri txikian 
asetuta daudela nabarmendu da: estimulazio goiztiarra, eskolatzea, garraio berezia... 
Zerbitzu indibiduallizatuak behar dituzte kasu bakoitzaren berezitasunari aurre egiteko. 
Halaber, erabili nahi diren zerbitzuak erdiesteko, hainbat agiriren izapideak egin behar 
dituzte. Sarritan, zerbitzua kendu egiten zaie zona horretan bakarra izateagatik.

Gor-itsuei arreta emateko zerbitzu espezializatuak egon ez arren, gor-itsua 
bizi den lurraldea kontuan izanda, beharrizanei aurre egiteko zailtasun handiagoa edo 
baxuagoa izango dutela nabarmendu da. Hiritik kanpo, beharrizanak handiagoak dira, 
horiei arreta ematea ere zailagoa izanez.

Gaixotasuna antzemateko mailari eta arreta goiztiarrari dagokienez, 
sortzetiko gor-itsuek -edo sortzetiko gortasuna edo itsutasuna- bat egin dute hori 
antzemateko gertatzen den atzerapenari begira (gutxienez bi desgaitasun horietatik bat). 
Gorren kasuan, hasieran gurasoak, alde batetik, sinesgogor ageri dira diagnostikoaren 
aurrean, eta, bestetik, semeari edo alabari arreta emateko nahastuta, orientabiderik 
gabe eta laguntzarik gabe aurkitzen dira. Hori gor-itsutasun eskuratua duten helduen 
kasuan ere gertatzen da. Etapa horretan jasotako arretaren inguruko asebetetzerik eza 
maila oso altua da. 

Gor-itsutasunean espezializatutako profesionalen gabezia nabarmendu 
da, batez ere, osasunaren eta hezkuntzaren esparruetan. Horiek esan dute ez dakitela 
pertsona horiek tratatzen, ezta nora bidali ere. Oso hutsune handia dago eremu horren 
ezagutzaren inguruan. Asebetetzerik eza maila oso altua da (%99 baino gehiago 
osasunean eta %70koa hezkuntzan)
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Eskolatzea alderdi giltzarri da. Izan ere, ez dakite non jarri ikasle horiek, 
eta horrez gain, eskola guztiek ez dituzte onartzen. Erdi maila edo maila baxuko 
funtzionamendu maila duten haur gor-itsuen hezkuntzari dagokionez, betiere eskola 
integratuan edo haur gorren ikasgeletan hezkuntza-aukerak egokiak ez badira, gor-
itsutasunerako ikasgela zehatzen sorrera eskatzen da.

Lana egiteko adinean, lana egitea oso lagungarria dela esan dute -
autoestimua ere hobetzen da- dela ekoizpen-zereginetan dela aisia-zereginetan (etxeko 
zereginak). Lana egiteak, horien ahalmenak eta mugak (ikusmena edo entzumena) 
kontuan izanda, ongizate pertsonala eta autonomia dakartza.

Bestalde, biztanleriaren sektorean jasotako iritzien artean, hain zuzen ere, 
pertsona horien ahalmenak eta mugak oso gutxi ezagutzen direla baieztatu da. Beraz, 
oraindik lan asko egin behar da herritarren sentsibilizazioari begira.

Azkenik, Gor-itsutasunaren sektorean, herritarrak desgaitasun horren ezagutzari 
buruz sentsibilizatzeaz gain, oro har, gauza asko egin behar dira, bai zerbitzuetan eta 
profesionalen prestakuntzak, bai egoeraren, beharrizanen eta euskarrien ikerketan.

BIZtAnLERIA-SEKtORE HORREK EGInDAKO ESKARIAK
Gor-itsuen autonomiarako lagungarriak diren oinarrizko euskarriak eskatzen 

dira, baita administrazioak horiei diruz lagundu diezaien ere (mega-lupak, makulua, 
zeinu-mintzaira, braillea, interneta, betaurreko bereziak,…). 

Halaber, ingurunea pertsona horiei hobeto egokitu behar zaie. Hortaz, 
gortasunaren eremuan egindako zenbait proposamen baliagarriak izan daitezke gor-
itsuek informazioa jaso dezaten, hala nola, azpitituluak, interpreteak eta gida-interpreteak 
toki publikoetan edo pertsona hori mugitzen den esparruetan (medikuarengana jotzen 
dutenean, ikastaroetakoak, beste herri edo hirietara mugitzen direnean...). Orobat, 
administrazioak etxebizitzak egokitzeko diru-laguntzak ematea eskatzen da.

Gor-itsu bakoitzak bere ezaugarriak, potentzialtasunak eta mugak dituela 
kontuan izanda, diru-laguntzak eta euskarriak modu indibidualizatuan eta pertsona 
bakoitzaren beharrizanetara doituta aurreikusi behar dira. 

funtsezkoa da egoera berean dauden pertsonekin harremanetan jartzea 
(ukituen eta familiakoen artean), bakardadearen sentimendua baztertzeko, barne-
hersturei aurre egiteko..., Era berean, garrantzitsua da elkarrekiko laguntza, norberaren 
autonomia eta autoestimua lantzeko esparruak jorratzea. Gainera, informazio erabilgarria 
lortzeko gunea izan behar da.

Haur gor-itsuen kasuan, familiakoek eskolatze egokia eskatzen dute 
horien adinari eta aukerei begira. Horrez gain, beharrezkoak diren laguntzak ikuspuntu 
ekonomikotik estalita egotea eskatzen dute, horien artean, etxetik eskolara eramateko 
garraio berezia.

Gor-itsu helduen kasuan, egoitza bereziak eskatzen dira.

Etxeetako pertsonak (eta zaintzaileak) eskatzen dira ukituak zaindu ahal 
izateko, gurasoek atsedena har dezaten, baita egunaren une ezberdinetan “umezain” 
zerbitzuak ere.

Ezgaien balorazio-baremoak berriro definitzeko eskaera egin da. Izan ere, 
gor-itsuei egindako murrizketak maiz ez dira behar bezala jasotzen euskarriak eta diru-
laguntzak jasotzeko garaian... 

Amaitzeko, herritarren sentsibilizazio-kanpainak egin behar dira, maila 
ezberdinetako gor-itsuei zuzenduta: eskoletan eta gizartean orokorrean, bizitzako 
eremu ezberdinak igarota, hots, lan-eremua.
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IV. ERAnSKInA. 2005EKO ABEnDUAREn 27KO 
161/000800 EZ-LEGEAREn PROPOSAMEnA.

161/000800

Desgaitasunaren Politika Integraletarako 
Batzorde ez-iraunkorraren 2005eko azaroaren 
29ko bileran, gor-itsutasunari buruzko legez bes-
teko proposamena, aldaketekin batera, onesteko 
erabakia hartu du, bizitza autonomoa egiteko be-
harrezkoak diren eguneroko trebakuntzak modu 
larrian kaltetzen dituen desgaitasun gisa kalifika-
tuta, Parlamentuko Alderdi Sozialistak aurkeztu 
eta «DKAAO. Diputatuen Kongresua, 187. zk., 
2005eko apirilaren 5ekoan argitaratuta, ondoko 
kontzeptuekin:

«Diputatuen Kongresuak Gobernuari hu-
rrengoa eskatu dio:

1. Europako Parlamentuaren gomendioak 
aplikatuta, minusbaliotasun maila aitor-
tu, adierazi eta kalifikatzeko prozedurari 
buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Erre-
ge Dekretua aldatzea, bertan gor-itsutasuna 
desgaitasun zehatz gisa tipifikatuta, batik 
bat, bi desgaitasun ezberdinek bat egiten 
dutenean desgaitasuna areagotzen delako.

2. Desgaitasun zehatz hori Espainiako an-
tolamendu juridikoan jasotako indarreko 
xedapen guztietan jasotzen da.»

Legez besteko proposamen horretan zu-
zenketa bat jaso zen, eta horren testua erantsi egin 
zaio.

Horren argitalpena agindu da, Ganberaren 
Araudiaren 97. artikuluan ezarritakoari helduta.

Diputatuen Kongresuaren Jauregia, 2005eko 
abenduaren 13a.—D. J. Diputatuen Kongresuaren 
idazkari orokorra, Manuel Alba navarro.

Desgaitasunaren Politika Integraletarako Ba-
tzorde ez-iraunkorraren mahaia

Kongresuan, Parlamentuko Alderdi Popu-
larrak, Ganberaren Araudiaren 193. artikuluan eta 
ondorengoetan xedatutakoaren babespean, Par-
lamentuko Alderdi Sozialistak plazaratutako legez 
besteko proposamenaren hurrengo zuzenketa au-
rkeztu du, gor-itsutasuna bizitza autonomoa egi-
teko beharrezkoak diren eguneroko trebakuntzen 
gain modu larrian eragiten duen desgaitasun gisa 
kalifikatzearen inguruan azaldutakoari buruzkoa.

Zuzenketa

Aldaketa.

Lehenengo puntuaren ordez hurrengo pa-
ragrafoa ezarri da:

«Europako Parlamentuaren gomendioak 
aplikatuta, minusbaliotasun maila aitortu, adierazi 
eta kalifikatzeko prozedurari buruzko abenduaren 
23ko 197/1999 Errege Dekretua aldatzea, bertan 
gor-itsutasuna desgaitasun zehatz gisa tipifikatuta, 
batik bat, bi desgaitasun ezberdinek bat egiten du-
tenean desgaitasuna areagotzen delako».

Justifikazioa.

Gor-itsutasuna desgaitasun zehatz gisa tipi-
fikatzea, bi desgaitasun ezberdinen nahasketa da 
eta.

Diputatuen Kongresuaren Jauregia, 2005eko 
azaroaren 28a.- Eduardo Zaplana Hernández-

Soro, Parlamentuko Alderdi Popularraren 
bozeramailea Kongresuan .
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V.ERAnSKInA. 4. ARtIKULUA. DEFInIZIOAK; 
SEIGARREn xEDAPEn GEHIGARRIA. 

Gor-itsutasunaren arreta. Urriaren 23ko 27/2007 Legea, 
Espainiako zeinu-mintzairak kontuan hartu eta gorren, 
entzumen-desgaitasuna eta gor-itsuen ahozko komunikazioari 
laguntza emateko baliabideak arautu dituena.

EAO, 255 zenbakikoa Asteazkena, 2007ko urriak 24    43259

18476    27/2007 Legea, urriaren 23koa, zeinuen  
hizkuntza espainiarrak aintzatetsi dituena 
eta pertsona gor, ezintasun auditibodun 
edo gor-itsuen ahozko komunikazioa 
laguntzeko bitartekoak arautu dituena.

   
 JUAn CARLOS I
 Espainiako erregea

 Aurkeztu, ikusi eta ulertzen duzen 
guztiek jakin ezazue: Gorte Nagusiek  
onetsi dutela eta nik berretsi egin dudala  
Lege hau.

4. artikulua. Definizioak
e) Gor-itsutasuna duten pertsonak; Ikusmenaren eta entzumenaren 
narriadura konbinatua duten pertsonak dira, eta horren eraginez, 
informaziorako, komunikaziorako eta mugikortasunerako sarbide zaila 
dute. Ezintasun horrek bizimodu autonomorako beharrezko eguneroko 
trebetasunei modu larrian kalte egiten die, zerbitzu espezializatuak 
eskatzen ditu, eta pertsona horiek artatzeko bereziki trebatutako langileak 
eta komunikazio-metodo bereziak behar dira.

Seigarren xedapen gehigarria. Gor-itsutasunaren arreta.
Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak azterketa bat egingo du, eta 
horren bidez gor-itsuen kopurua zehaztu ahal izango du, baita horien bizi-
baldintzak eta kokapen geografikoa ere, sortu beharreko erreferentziazko 
zentroak eta kolektibo horren beharrizan bereziekin bat datozen baliabideak  
ezarri ahal izateko.
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HIZtEGIA

Irisgarritasuna Leku edo jardueretara sarbidea, igarobidea edo sarrera izatea 
inolako murriztapenik gabe, hala nola urritasuna, desgaitasuna edo 
minusbaliotasuna.

Hirigintzakoa: hiri-inguruari edo inguru fisikoari lotuta. 
Arkitektonikoa: eraikin publiko eta pribatuei lotuta. 
Garraioetan: garraiobide publikoei lotuta. 
Komunikabideetan: informazio indibidual eta kolektiboari lotuta.

Audifonoa
Hipoakusia desberdinak konpentsatzera bideratutako entzumen-
exoprotesiak.

Audiometria
Pertsona baten entzumena aztertzeko tekniken, testen eta proben 
multzoa. Audimetroak erabiltzen dira, hau da, zenbait intentsitate eta 
frekuentzia igortzen dituzten aparatuak, entzumenaren mugak zehazteko.

Autodeterminazioa
Hautatzeko, gobernatzeko eta ahal dena egiteko eskubidea, norberaren 
desirak bete ahal izateko.

Laguntza teknikoak
Pertsonen independentzia eta garapen pertsonala errazten duten tresnak. 
Ikusi CEAPAT eta SIRIUS

Burn out
Hitz anglosaxoi honen bidez pertsona batek lana dela-eta jasan dezakeen 
eta batzuetan kronikoa izan daitekeen akidura emozional eta fisikoari 
aipamen egiten zaio.

DAZ
Desgaitasuna duten pertsonak Artatzeko Zentroa.

CADES
Arreta Espezializatuko eguneko zentroa. Modu indibidualizatuan egiten da 
lan, erabiltzaileek autonomia pertsonal eta sozial albait handiena lortzeko 
eta/edo mantentzeko.

CDIAP
Haurren Garapenerako eta Arreta Goiztiarrerako Zentroa.

CEAPAT
Autonomia Pertsonalaren eta Laguntza Teknikoen Estatuko Zentroa 
IMSERSOren menpeko zentro teknologikoa da, eta irisgarritasun integrala 
sustatzera bideratuta dago: arkitektonikoa, hirigintzakoa, garraioena, 
komunikabideena eta zerbitzuena; baita garapen teknologikoa ere. 
Laguntza teknikoen optimizazioa eta guztiei bideratutako diseinua 
sustatzen ditu, herritar guztien bizi-kalitatea hobetzeko, eta arreta berezia 
eskaintzen die desgaitasuna duten pertsonei eta adinekoei.
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Itsutasuna
Ikusmenik ez izatea. Ikuspuntu oftalmologikotik, esangura hertsian 
itsutasuna ikusmen-pertzepzioaren erabateko absentziari esaten zaio, 
argi-pertzepzioa barruan hartuta, baina medikuntzan eta lege arloan, eta 
horrek dakarren ezintasun funtzionala kontuan hartuta, itsutasun osoa 
ikusmen-gaitasunaren disfuntzio nabarmenekin homologatzen da. Begi-
zorroztasunaz gain ikusmen-eremuaren balizko alterazioak ere baloratzen 
dira. Modu horretan, pertsona itsua da 1/50 edo 1/35 baino begi-
zorroztasun txikiagoa eta ikusmen-eremua 30º-ra mugatuta duena, edo 
1/20 begi-zorroztasuna eta 15º-ko ikusmen-eremua duena.
ONCEko kide izateko, itsutasuna edo ikusmen-urritasuna duten pertsonek 
ONCEko estatutuen 8.1 artikuluan laburtutako baldintzak bete behar 
dituzte. ONCEko kideak izan daitezke hala eskatzen duten Espainiako 
herritar guztiak, eta Elkarteak baimendutako oftalmologo batek 
aztertu ondoren, bi begietan eta ikusmena ez hobetzeko pronostiko 
sinesgarriarekin, gutxienez, baldintza hauetako bat betetzen badute:
a) Begi-zorroztasuna 0,1 edo txikiagoa (1/10 Wecker eskalan), zuzentasun 
optiko albait onenarekin lortuta.
b) Ikusmen-eremua 10 gradura edo gutxiagora murriztuta.

Daktilografia Eskuan idaztea. Gor-itsuekin erabilitako komunikazio-teknika honetan, 
atzamar batekin hartzailearen eskuan adierazi nahi den hitzaren letrak 
marrazten dira. Gorrekin komunikazio-metodo moduan erabiltzen denean, 
hizkiak hareazko azaleran, edozein azaleratan, airean, etab. marratu 
daitezke. Daktilografia letreiaketan oinarritzen denez, aldez aurretik gor-
itsutasuna duen pertsona alfabetizatu egin behar da.

Daktilologia
Eskuaren kokapen desberdinak erabiltzen dituen komunikazio-sistema. 
Kokapen horietako bakoitzak hizki bat irudikatzen du.

Deafblind International 
(DbI) Nazioarteko Gor-itsutasuna Erakundeak gor-itsutasuna duten pertsonentzat 

lan egiten duen jendea ordezkatzen du; partikularrak zein erakundeak izan 
daitezke kideak. “DbI Review” aldizkaria argitaratzen dute.

Urritasuna Urritasunak, Desgaitasunak eta Minusbaliotasunak sailkatzeko (CIDDM), 
OMEk argitaratuta, eta osasunaren ikuspegitik, “urritasuna egitura edo 
eginkizun psikologiko, fisiologiko edo anatomiko baten galera edo 
anormaltasun oro da”. NBEren arabera, «Osasunaren esperientziaren 
barruan, urritasuna egitura edo eginkizun psikologiko, fisiologiko edo 
anatomiko baten galera edo anormaltasun oro da».

Defizita
Beharrezkotzat jotzen den zerbaiten gabezia edo urritasuna, pertsonei, 
gauzei, enpresei eta erakunde publiko edo pribatuei aplikatua. Gizarte 
Zerbitzuen arloko politiken bidez gizarteen garapenak eragindako gabeziak 
ordeztu eta horien eraginak murriztu nahi dira.

Antzematea Nahasteak, moldegabeziak eta / edo urritasunak bilatu eta identifikatzea. 
Horretarako ebaluazio-prozedurak aplikatzen zaizkie herritar askori; 
printzipioz urritasun bat duten pertsonak aurkitu eta hautatu ondoren, 
ebaluazio zehatzagoa egiten zaie.
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Antzemate goiztiarra

Urritasun fisiko, psikiko edo sentsorial bat identifikatzea edo urritasuna 
agertzen den unetik hurbilen dagoenean urritasun horren sintomatologia 
egiaztatzea. Helburua prebentziozko neurri edo neurri terapeutiko albait 
gehienak hartzea da, ahal den neurrian, prozesu patologikoa geldiarazteko, 
askotan arreta espezializaturik ez egotetik sortzen diren ondorioak 
prebenitzeko eta patologiaren hasierako fasetik beharrezko tratamenduak 
egiten hasteko.

Diagnostiko goiztiarra

Bitarteko kliniko eta miaketa osagarri guztiak erabiltzea nerbio-sistemako 
edozein urritasun identifikatzeko eta diagnostiko objektibo bat egiteko, 
modu horretan, bat-bateko medikuntza-tratamendua eta / edo tratamendu 
kirurgikoa abiatu, estimulazio goiztiarreko programa bat zehaztu edo 
pronostiko bat baloratzeko.

Desgaitasuna

OMEren arabera, «Osasunaren esperientziaren barruan, desgaitasuna 
jarduera bat gizaki batentzat normala den moduan eta marjinaren barruan 
egiteko gaitasunaren murriztapen edo absentzia (urritasun baten eraginez) 
oro da.»

Entzutezko bereizmena
Entzumen-estimuluak bereizita hautemateko gaitasuna. Soinuen artean 
desberdintasunak, intentsitatea eta tinbrea nabaritzeko edo fonemak edo 
hitz berdinak identifikatzeko trebetasuna.

Gizarte-bereizkeria

Pertsona edo kolektibitate bati gutxiagotasun-tratua ematen dion jarrera, 
besteak beste, arraza-, erlijio-, gizarte-, politika-, ekonomia-, kultura-, 
biopsikologia- eta adin-arrazoiengatik. Bereizkeria gizarte-produktua da, 
inguru soziokulturalean indarrean dauden jarraibide batzuk ikastearen 
emaitza.

Ikusmenezko bereizmena
Gizabanako batek ikusmenaren bidez objektuak elkarren artean bereizteko 
duen gaitasuna.

Curriculum diseinua 
“Curriculumaren diseinua” adierazpena currículum design adierazpen 
anglosaxoitik hartuta dago. Gaztelaniaz programazioa deitzen dena 
izendatzeko erabiltzen da.

Aukerak berdintzea 

NBEren arabera, «prozesu horren bidez, gizartearen sistema orokorrak 
(inguru fisiko eta kulturala, etxebizitza eta garraioak, gizarte- eta osasun-
zerbitzuak, hezkuntza- eta lan-aukerak, kultura- eta gizarte-bizitza, kirol- 
eta aisia-instalazioak barruan hartuta) guztientzat irisgarriak bihurtzen 
dira».

Estereotipia

Ahozko adierazpenak, keinuak eta mugimenduak behin eta berriro 
errepikatzea, batez ere eskizofrenia-egoeretan, dementzia preseniletan 
(Pick gaixotasuna) eta oligofrenia mota batzuetan agertzen dena. Besteak 
beste, kulunkada, iterazioak, manierismoa, hazkatzeak, jolas-hiperzinesiak, 
etab. aipa daitezke.
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Ebaluazioa

Gauza bat, ezagutzak, errendimenduak edo gaitasunak kalkulatzeko eta 
horiei balioa emateko ekintza edo horren ondorioa. Garatutako programen 
ebaluazioa kudeaketa hobetzeko jarduera da, eskumeneko kolektiboaren 
eskariei eta beharrizanei egokituz.

Erantzunen ebaluazioa Haurraren erantzunak ebaluatzea harekin elkarreragiten denean, 
funtzionamendu maila, lortu beharreko hurrengo maila eta/edo nahi den 
erantzuna ezartzeko.

EVO Baloraziorako eta orientaziorako ekipo multiprofesionalak.

EVOL Laneko balorazio eta orientazio ekipoak.

Azterketa psikomotorra

Haurraren garapen psikomotorraren ebaluazio kuantitatibo eta 
kualitatiboa. Haurren azterketa neuropsikologikoetan ezinbesteko osagaia 
da. Proba multzo bat (klinikoak eta psikometrikoak) egiten da haurrak 
jarrera psikomotorretan lortutako garapen maila zehazteko.

familia zaintzailea

Desgaitasuna duen pertsona bat kargura duen familia. familiak pertsona 
horren beharrizan guztiak artatzen ditu eskura dituen baliabide ekonomiko, 
kultural eta sozialak erabiliz. Gizarteak familia hauek balioetsi behar ditu, 
desgaitasunaren gizarte-arazoa konpontzeko funtsezko atala diren aldetik, 
eta ez ditu ikusi behar eskarien eta arazoen iturri moduan. Ildo horretatik, 
familia horiei laguntzeko eta konpentsatzeko neurriak prebentziozkoak 
direla jo behar da, jasan behar dituzten bereizkerien aurrean.

familia zabala
Gurasoak, seme-alabak eta gainerako familiakoak hartzen ditu barruan, 
hala nola aitona-amonak, izeba-osabak eta lehengusuak.

fisioterapia
Sendatze-metodo honetan eragile naturalak (airea, ura, argia, etab.) edo 
mekanismoak (masajea, gimnasia, etab.) erabiltzen dira.

Glaukoma
Begiaren egoera patologiko honetan, begi barruko presioak gora egiten 
du humore urtsua husteko sistemetan alterazioa gertatzen delako.

Ohitura

Trebetasun multzo honen bidez, haurra ingurura egokitu eta gizarteko 
bizitzaren eskakizun konplexuei erantzuteko gaitasunak lortzen ditu. 
Gizarte-elkarreraginean jokabide jakin batzuk askotan eskatzen direnez, 
jokabide batzuk ohitura moduan eskuratzea errazten da.

Hipoakusia
Entzumen-sentikortasuna gutxitzea. Hipoakusia erasan askoren emaitza 
izan daiteke. Hiru taldetan sailkatzen dira: transmisio-hipoakusiak, 
pertzepzio-hipoakusiak edo sensorioneuralak eta hipoakusia mistoak.

IMSERSO

Migrazio eta Gizarte Zerbitzuetako Institutua Gizarte Zerbitzuen 
Sistemako prestazioen gizarte-zerbitzu osagarriak kudeatzen dituen 
erakunde kudeatzailea da, adinekoen, desgaitasuna duten pertsonen eta 
migrazioen arloan.
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Ezgaiketa
Pertsona bat babesteko egiten den prozesu judizial honetan, bere burua 
gobernatzeko duen ezintasuna aitortzen da. Epaian irismena eta mugak 
zehazten dira.

Kinesiologia
Diziplina zientifiko honek giza mugimendua aztertzen du, eta arreta 
berezia eskaintzen die komunikazio-alderdiei, hau da, harreman-jarduera 
moduan hartuta.

Ezpain irakurketa 
Subjektuak duen trebetasuna, gaitasuna, ezpainen mugimenduak ikusita 
esaten zaiona ulertzeko.

Gor-itsutasunaren 
zerrenda / foruma 

Gor-itsutasunarekin lotutako gaiei buruzko posta elektronikoen banaketa-
zerrenda. http://www.rediris.es/list/info/sordoceguera.es.html

Logopedia

Lanbide eta espezialitate honen jarduera-esparrua ahotsaren, 
entzumenaren, mintzamenaren, ahozko eta idatzizko hizkuntzaren 
nahasteak antzeman eta aztertzea eta horiek jasaten dituzten gaixoak 
egokitzea edo berregokitzea da.

LSC Zeinu-mintzaira katalana.

LSC / LSE lagundua
Zeinu-mintzaira katalana edo espainiarra, behar bestekoa ez den ikusmen-
hondarra duten pertsona goi-itsuek egindakoa.

LSE Zeinu-mintzaira espainiarra.

Minusbaliotasuna

Minusbaliotasuna gizabanako jakin baten desabantaila-egoera da, 
urritasun edo desgaitasun baten ondorioz. Horren eraginez, bere 
kasuan normala izango litzatekeen rola (adinaren, sexuaren, gizarte- eta 
kultura-faktoreen arabera) mugatuta du edo ezin du egin. Definizio hau 
OMEren Urritasunen, Desgaitasunen eta Minusbaliotasunen Nazioarteko 
Sailkapenetik hartuta dago.

Diziplina anitzekoa

Diziplina edo irakaskuntza-arlo asko edo zenbait dituena. Gizarte-
zerbitzuetan lan egiten duten ekipoek ezaugarri hori dute, izan ere, 
pertsona bat ulertu behar denez, beharrezkoa da profesionalek euren 
ezagutzak trukatzea tratamendua eragingarriagoa izan dadin.

NEE Hezkuntza Beharrizan Bereziak.

Neurologoa
Nerbio-sistemako gaixotasunak artatzen dituen medikuntzako 
profesionala.

Erreferentzia-objektuak
Jarduera bati buruz hitz egiteko erabiltzen diren objektuak haur bati 
informazioa emateko edo jarduera-aldaketa bat adierazteko (adibidez, 
eskuoihalak bainurako ordua dela adierazten du).

Orientabidea eta 
mugikortasuna

Norbere egoera inguruan kokatzeko gaitasuna eta ingurutik segurtasunez 
mugitzeko gaitasuna.
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Garun-perlesia 

Garun-perlesia gaur egun haurren minusbaliotasun fisikoaren arrazoirik 
ohikoena da, poliomielitisaren aurkako bakuna ezarri zenetik. 
Muskulu-tonuaren eta mugimenduaren alterazioez gain, garun-perlesia 
duten haurrek zentzumen-nahasteak dituzte. Entzumen- eta ikusmen-
nahastea dutenek arreta berezia merezi dute, oinarrizko bi zentzumen 
direlako eta pertsona moduan garatzeko eragin handia dutelako.

Pediatra
Haurren hazkundearen eta garapenaren eta haurren gaixotasunen arloko 
medikuntzako profesionala, nerabeak diren arte.

Hezkuntza Plan 
Indibiduala (HPI)

Gor-itsutasunari aplikatuta. Plan honetan pertsona batek hezkuntza-
programa bati probetxua nola atera ahal dion deskribatzen da, pertsona 
horren hezkuntza-beharrizanak konpontzeko egiten diren aldaketak 
barruan hartuta. 

Plangintza
Ekintza globala edo ezarritako plan zehatz bati dagokion neurrien 
multzoa, xede bat lortzera bideratuta dagoena.

Urritasun aniztasuna
Urritasun aniztasuna zenbait urritasun, ezgaitasun edo izaera desberdineko 
mugak pilatzea da. Oro har, urritasunen bat duten pertsonek aldi berean 
besteren bat izateko probabilitate handia dute.

Garai aurrekoa

Haurdunaldiaren epe normala baino arinago jaiotakoa. Giza espeziean, 
haurdunaldi normala amaitu aurretik jaiotako fetua da; garai aurrekoa 
2.500 kg baino gutxiago pisatzen dituen jaioberria edo haurdunaldia hasi 
eta hurrengo 270 egunak igaro aurretik jaiotzen dena da.

Prebentzioa NBEren arabera, «urritasun fisiko, buru-urritasun eta zentzumen-
urritasunak gertatzea saihesteko (lehen mailako prebentzioa) edo 
urritasunak, behin gertatuta, ondorio fisiko, psikologiko eta sozial 
negatiboak izatea saihesteko neurriak hartzea da».

Psikoterapia Profesional kuafikatuak emandako tratamendua pertsona batek duen 
defizita edo nahastea gainditzeko, edo, esangura zabalagoan, pertsona 
hori bizitza pertsonal eta petsonartekoan hobeto egokitzera eta 
potentzialak osorik adieraztera bideratutako tratamendua. 

Birziklatzea Ezagutza akademiko eta profesionalak jarduera-esparru bakoitzean 
sortutako aurrerapen eta beharrizan berrietara egokitzeko jasotako 
eguneratzea edo trebakuntza osagarria.

Baliabideak Xede batera bideratutako baliabide material, zientifikoak… edo 
diruzkoak.

Errehabilitazioa
NBEren arabera «iraupen mugatuko prozesua da eta helburu zehatza du, 
urritasuna duen pertsonak maila fisiko, mental eta/edo sozial funtzional 
optimoa lortzea, bere bizimodua aldatzeko baliabideak emanda. funtzio 
baten galera edo muga funtzional bat konpentsatzera bideratutako 
neurriak (adibidez, laguntza teknikoak) eta gizarte-doikuntzak edo 
birdoikuntzak erraztera bideratutako bestelako neurriak izan daitezke».
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Erretinitisa Erretinaren hanturazko erasana. Horren arrazoiak askotarikoak dira. Oro 
har, lesio koroidalekin lotuta daude, eta korioerretinitisa sortzen da.

Erretinopatia Erretinan jarduten duten entitate nosologiko guztiak, horien etiologia eta 
patogenia edozein izanda ere.

GHOZ Gizarte, Hezkuntza eta Osasun Zerbitzuen siglak. Hirurei neurri berean 
egiten zaie aipamen.

Sindromea funtzio somatiko baten alterazio bat adierazten duen sintomen eta 
ikurren multzoa. Batzuk eta besteak lotuta egoten dira organismoaren 
berezitasun anatomiko, fisiologiko edo biokimikoren baten bidez. Organo, 
organo-sistema edo ehun baten nahaste funtzionalari buruzko hipotesia 
adierazten du.

Gor-itsutasuna Gor-itsutasuna berezko entitatea duen desgaitasuna da, bi zentzumen-
urritasunen konbinazioaren emaitza (ikusmen- eta entzumen-urritasuna). 
Gor-itsutasuna duten pertsonengan komunikazio-arazo bereziak eta 
beharrizan bereziak eragiten ditu oro har hautemateko, ezagutzeko eta, 
beraz, inguruaren aldeko interesa agertzeko eta inguruan konpontzeko.

Gor-itsutasuna jasaten duten pertsona batzuk guztiz gorrak eta itsuak dira, 
eta beste batzuek entzumen- eta/edo ikusmen-hondarrak dituzte. Edonola 
ere, bi urritasunak konbinatuta izateak inguruarekin inkomunikatuta eta 
loturarik gabe egotearen sentipena sortzen du, eta beraz, pertsona horrek 
zailtasun handiak ditu informazioa, hezkuntza, lanbide-gaitasuna, lana, 
gizarte-bizitza eta kultura-jarduerak eskuratzeko.

Jaiotzatik gor-itsutasuna jasaten duten pertsonen kasuan edo gor-
itsutasuna gazteak direla jasaten duten pertsonen kasuan, egoera zaildu 
egiten da, nortasunean edo jarreran eragina izan dezaketen arazo 
gehigarriak gerta daitezke eta. Zailtasun horien eraginez, ikusmen- edo 
entzumen-hondarrak aprobetxatzeko aukerak murriztu egiten dira.

Hortik ondorioztatzen da gor-itsutasuna duten pertsonek zerbitzu 
espezializatuak eta langile trebatuak behar dituztela artatzeko, eta 
komunikazio-metodo bereziak eguneroko bizimoduko jarduerei aurre 
egiteko.

Tadoma Komunikazio-metodo honetan, hizlariaren ahotsa ezpainak eta lepoa 
ukituta antzematen (edo aurreratzen) da. “Perkins School for the Blind” 
izenekoan garatu zen.

Terapeuta Profesional honek pertsonen buru-osasuna edo osasun fisikoa hobetzeko 
terapia edo sistema praktikan ipintzen du. Terapia honen ezaugarrien eta 
baliabideen arabera, besteak beste, fisioterapia, psikoterapia, okupaziozko 
terapia, etab. bereizten dira.

Okupaziozko terapia Terapia edo aurretik ezarritako neurrien sistema honen bidez, pertsonen 
buru-osasuna edo osasun fisikoa mantentzen laguntzen da, jardueraren 
edo okupazio handiagoaren bidez.
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Tiflologia
Hitzez hitz, itsutasunaren azterketa. Hitz honen bidez ez zaio aipamen 
egiten itsutasun arazoari lotutako guztiari (ikuspegi zabaletik jorratuta). 
Hezkuntza, psikologia, errehabilitazioa… barruan hartzen dira, baita itsua 
moldatzeko baliabide tekniko lagungarriak ere.

Garapenaren nahastea
Haurraren garapen-jarraibide arruntetan eta, beraz, haurraren jarreran 
anomalia eragiten duena da. Heltzearen nahaste edo maduropaties ere 
esaten zaio.

Hondar-ikusmena
Ikusmen-urritasuna edo itsutasuna duen pertsonaren ikusmen-hondarra.

Iturriak: termino gehienak IMSERSOko “Terminoen hiztegia” lanetik atera dira. Batzuk, zehatzagoak, guk egindako 

definizioak dira.
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FESOCE EtA BERE KIDEAK DIREn IZAKIAK
Gor-itsutasuna duten pertsonentzako etorkizuna eraikitzen.

Joanot Martorell kalea, 25. lokala
08014 Bartzelona
www.fesoce.org
tel 93 331 7366  faxa 93 331 4220   Mugikorra/sms 678 712 619

ABASOC Associació Balear Pro Persones Sordcegues
Irabazteko asmorik gabeko antolakuntza, 2005ean sortu zutena Balear Uharteetako 
ume eta gazte gor-itsuen gurasoek.
francesc Julià, 54; 07008 Palma de Mallorca
Tel: 630015168; marisaabasoc@hotmail.com

APASCIDE ARAGÓn - Asociación de Padres y Amigos de Sordociegos
Irabazteko asmorik gabeko antolakuntza, 1996an sortu pertsona gor-itsuen guraso eta 
lagunek. 1997an Gizarte Ekimeneko Izaki aitortu zuten eta 2003an Erabilera Publikokoa.
César Augusto, 1. zk., behea; 50004 Zaragoza;   Tel. /fax: 976 43 11 22
apascide@apascidearagon.com    www.apascidearagon.es

APSOCECAt Associació Catalana Pro Persones Sordcegues
Irabazteko asmorik gabeko antolakuntza, Catalunyako ume eta gazte gor-itsuen 
gurasoek eratu zutena. Gor-itsuak diren pertsona guztien alde egiten du lan. Nazioarte 
mailako harreman estrategikoak ditu. 2006an  Gizarte Ekimeneko eta Erabilera Publikoko 
Izaki izendatua.
Joanot Martorell, 25 lokala; 08014 Bartzelona
Tel: 93 331 7366  fax 93 331 4220 Mugikorra/SMS S 678712619
apsocecat@apsocecat.org    www.apsocecat.org

Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de Visión
Elkarteak ezarpen klokearraren erabiltzaileak diren eta ikusmen arazoak dituzten 
pertsona gorren interesak eskuordetzen ditu Espainia mailan.
fernández Duró, 24 behekoak;  08014 - Bartzelona
Tel. /fax: 34.93.331.74.75  aicpv@implantecoclear.org   www.implantecoclear.org

Asociación De Sordociegos De Castilla y León - ASOCYL 
Irabazteko asmorik gabeko izakia, erregio mailan jarduten duena. Pertsona gor-
itsu helduek osatzen eta zuzentzen dute eta bere ahalegina gizarte integrazio osoa 
lortzea da. Ekintza zehatz eta egokituak burutzen ditu eta horien bidez talde horren 
era guztietako normalizazioa bideratzen saiatzen da.
Paseo de Zorrilla, 164  3.a ezkerra;  47006  Valladolid
Tel.: 699 695 004 (ahotsa eta sms-ak)  asocyl@gmail.com  blogspot: http://asocyl.
blogspot.com/

Euskadiko Itsugorren Elkartea - Asociación Pro-Sordociegos de Euskadi 
(EIE-APSE)
Elkartea 2006an hasi zen lanean Euskal Autonomia Erkidegoan pertsona  gor-itsuen,  
euren familien, profesionalen eta ezgaitasun honetan interesatuta dauden pertsona 
guztien alde. Laguntza, josteta eta kultur izaera du. 
Bertsolari, 2 – 2.a ezkerra; Barakaldo 48901 Bizkaia
Tel. /fax:94 438 64 56.  Mugikorra: 610018346 / 687 860 339  
eie-apse@hotmail.com     www.eieapse.blogspot.com
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ESKERRAK:

Erakundeei:
Gizarte Lanean Diplomadunen eta Gizarte Langileen Elkargo Ofizialen 
Kontseilu Nagusia
A Coruñako Aldundia
Bartzelonako Aldundia
Bizkaiko Aldundia
Zaragozako Aldundia
Ezintasuna dutenen Bartzelonako Udal Erakundea
Ezintasunaren Errege Patronatua

Pertsonei: 
Bizkaiko foru Aldundian
Javier Larrea

Gizarte Lanean Diplomadunen eta Gizarte Langileen Elkargo Ofizialen 
Kontseilu Nagusian
Montserrat Bacardit Busquet

Bartzelonako Aldundian
Alfons Montenegro

fesoce-n

Elisenda Aparicio (itzulpena katalanera)
Núria Bustamante
Xavier Capdevila
Maria Castro Castedo (itzulpena galizierara)
Ricardo Lafuente

Bartzelonako Institut Municipal de Discapacitat-ean
Yolanda Anguita
Fidenzia Foz

Atal honetan aipamen berezia merezi du Bizkaiko Foru Aldundiak, 
eskuliburu hau egin, argitaratu eta zabaltzeko erakutsi duen 
interesagatik eta eman duen laguntzagatik.
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