
 

 

Matiak sendotu egin du Gaixotasun Aurreratuak dituzten Pertsonentzako 

Arreta Integralerako Programa, baita egoitzetan ere 
 Orain arte, Matiako Arreta Psikosozialeko Taldeak 4.000 paziente baino gehiago eta 

7.000 senide baino gehiago artatu ditu. 

 Matiako APSTak 2009tik ospitale eta etxeetan Gipuzkoako bost egoitzari ematen 

zien arreta psikosoziala zabaldu du 
 

(Donostia, 2022ko apirilak 27). 2021eko ekitaldian, Matiak ospitaleetan eta etxeetan 2009tik 

ematen zuen arreta psikosoziala bost egoitzatara zabaldu du: Argixao; Bermingham; Iza; Otezuri; 

eta Rezola. 

 

Jardueraren balantzearen lehen urte honetan, 2021eko apiriletik abendura 48 egoiliar eta 24 

senide artatu ziren. 

 

Era berean, datozen 5 urteetan Gipuzkoan programaren garapena eta berrikuntza 

planifikatzeko plan estrategiko bat egiten hasi da. 

 

Programa honek Matia eta Caixa Fundazioarekin batera garatzen du, eta laguntza emozionala, 

soziala eta espirituala eskaintzen dio pazienteari, baita gaixotasun aurreratuak edo terminalak 

dituzten pertsonekin lan egiten duten familiei eta profesional sanitario eta sozio-sanitarioei ere. 

 

Horrela, programak gaixotasun aurreratuak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzen 

laguntzen du, medikuntza eta erizaintzako profesionalek zainketa aringarrietan garatzen duten 

oinarrizko osasun-arreta zabalduz. Era berean, zainketa aringarrien arloan jarduteko bide 

berriak bultzatzen ditu eta jendea bizitzaren amaieraz eta zainketa aringarriez sentsibilizatzeko 

dibulgazio-ekintzen bidez laguntzen du. 

 

Pandemiaren garaian, arreta telematikoa emateko aukera finkatu zen. Horrela, konfinamendu, 

bisita-muga edo isolamendu egoeretan, laguntza psikologikoa eskaintzen jarraitu ahal izan dugu 

bideodeiaren bidez edo gaixoei, haien familiei eta doluan dauden pertsonei deituz. 

 

Bestalde, Eutanasiaren Legea 2021ean onartzeak ondorioak ditu bizitzaren amaierako arreta 

psikosozialeko gure lanean. Lehen kasuetatik hasi ginen pazienteari eta haren familiari laguntza 

psikologikoa ematen, medikuari hiltzeko eskatu genionean. 

 

Programa zenbakitan 

 
2021ean, Gaixotasun Aurreratuak dituzten Pertsonentzako Arreta Integraleko Programan 315 
paziente berri sartu dira ospitale, egoitza eta etxeetan, eta 439 senide berri, ia 1.000 saio 
pazienteekin eta 1.100 baino gehiago senideekin. 
 
Doluaren esparruan, 156 pertsona berrirekin lan egin da, doluari arreta emateko 1.700 saio egin 
dira, 3 dolu-talde berri sortu dira eta 85 dolu-saio egin dira. 
 
Gipuzkoan jarduten duen eta 6 psikologok osatzen duten arreta psikosozialeko taldea programa 
hau osatzen duten 45 taldeko bat da, eta autonomia-erkidego guztietan daude, 280 profesional 
guztira lanean. 
 
Gipuzkoan, programak parte hartzen du Ricardo Bermingham Ospitalean, Donostiako 



 

Unibertsitate Ospitalean, Mendaroko Ospitalean, Zumarragako Ospitalean, Bidasoako Ospitalean, 
Debagoieneko Ospitalean, Tolosako Asuncion Klinikan, Argixao, Otezuri, Bermingham, Rezola eta 
Izako egoitza-zentroetan, guztiak Matiak kudeatuta, eta etxeko euskarriko sei taldetan. 
 
Orain arte, Matiako Arreta Psikosozialeko Taldeak 4.000 paziente baino gehiago eta 7.000 senide 
baino gehiago artatu ditu. 

 
Matiari buruz 

 

Matia Fundazioa irabazi-asmorik gabeko fundazio pribatua da, 130 urtetik gorako esperientzia 

duena. Erreferentzia da Gipuzkoako adinekoen arretan eta Estatuan eta nazioartean zahartzeari 

buruzko ikerketan. Pertsonarengan oinarritutako arretaren printzipioak landuz, haren helburua 

da pertsonei zahartze-prozesuan laguntzea, ongizatea hobetzeko, ezagutza eta zerbitzu 

pertsonalizatuak sortuz, haien autonomia eta duintasuna sustatzeko. 

 

2002an, ikerketa-institutu bat (Matia Instituto) sortzea erabaki zuen, ikerketa/ekintza 

integratzea eta ebidentzian eta eguneroko jardunean oinarritutako ezagutza sortzea errazteko. 


