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LABURPENA: Antsietate asaldurak gaixotasun mentalen artean ugarienak dira; 

hau horrela izanik, Antsietate Asaldura Orokorraren tratamenduak aztertu 

beharrekoak dira gaur egun. Lehenik eta behin, ikerketa askoren arabera 

dependentzia, tolerantzia eta bigarren mailako efektu asko ematen baitira epe 

luzeko antsietatearen aurkako farmakoetan. Bentzodiazepinak eragiten dituzten 

arazoak direla eta, garrantzitsua da tratamendu psikologikoaren eraginkortasuna 

aztertzea. Helburua: Tratamendu farmakologiko eta ez-farmakologikoaren 

eraginkortasunaren hausnarketa egitea eta patologiaren kudeaketan Erizaintzaren 

funtzioa baloratzea dira. Metodologia: Scopus, Pubmed, Cochrane library, Trip 

database, Science Direct, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad eta 

Cuiden bezalako datu baseetan azkeneko 10 urteetako bilaketa bibliografikoaz 

gain, eskuzko bilaketa ere gauzatu da gaztelaniaz zein ingelesez . Emaitzak: 

Nahiz eta gidek  bentzodiazepinen epe laburrerako erabilpena gomendatu, epe 

luzerako tratamendu moduan erabiltzen dira bigarren mailako efektu ugari eta 

dependentzia garatuz. Psikoterapiaren eraginkortasuna, farmakoena baino 

geldoagoa izaten da baina epe luzera iraupen luzeagoa du. Ondorioak: 

Bentzodiazepinen eraginkortasuna epe laburrean ezin da ukatu, Terapia 

Kognitibo-Konduktuala hasteko momentuan erabilgarria izanik bere 

eraginkortasun sintomatologikoagatik. Erizainaren funtzioa baliagarria da asaldura 

mental honen balorazioan, beharrezko tratamenduak jasotzea ahalbidetuz eta 

bideraketa on bat eginez. 

 

Hitz gakoak: generalized anxiety disorder, benzodiazepines, adverse effects, 

cognitive behavioral therapy, effectiveness, primary care nursing. 
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1. SARRERA 

Gaur egungo inguru soziokulturalean ematen den gaixotasun mentalen artean 

ugarienak antsietate asaldurak dira, Espainian populazioaren %30ak pairatzen 

duelarik, maiztasun handiz Lehen Mailako arretako kontsultan batez ere 1. 

Antsietateak eta estresak eragindako gaixotasunak kezkagarriak dira gaur egungo 

gizartean. Bost pertsonatik batek, hau da, %18ak, urte baten buruan antsietate 

nahasteari lotutako kontsulta mediko bat izango duela estimatzen da 2. Antsietate 

Asaldura Orokorra (AAO), Generalized Anxiety Disorder edo Trastorno de 

Ansiedad Generalizada, espreski, oso ohikoa da, prebalentzia %4tik 6ra joanik, 

eta sexuari dagokionez, emakumeetan gizonetan baino maizago ematen da 2:1-

eko proportzioan hain zuzen ere 3. 

Lehen mailako arretan AAO duten pazienteen urteko kostua 970,59 eurokoa dela 

estimatu zen eta  medikuari egindako bisiten bataz bestekoa lehen hiru 

hilabetetan, 5ekoa izan zen 4. 

 

1.1. Zer da antsietatea? 

Antsietatea gorputzak sortzen duen erantzuna da, subjektibo eta emozionala 

dena. Gizakiak duen defentsa erreakzio bat da egoera ezberdinei egokitzeko, 

errendimendua handituz. Antsietateak gorputza erne egotea eragiten du, arazoei 

giza erantzuna eman nahian. Baina etengabeko erne egoera horrek eguneroko 

bizitza baldintzen duenean, funtzionamendu soziala edo okupazionala, egoera 

batekiko erreakzio desproportzionala denean eta sei hilabete baino gehiagoko 

iraupena duenean 5 patologikoa dela esan dezakegu, hau da, antsietate asalduraz 

ari gara3. Estresa, edozein pertsonaren bizitzaren parte da, edozein 

pentsamendutik sortua. Estresarekin erlazionatutako hainbat sinonimo erabili dira, 

hala nola, tentsioa, angustia, urduritasuna, antsietatea… beraien arteko 

ezberdintasunak nabaritzea askotan zaila egiten delarik6. Baina estresa eta 

antsietatea ez dira gauza bera. Estresa pertsona bati eragiten dion kanpoko 

presioari deritzo, antsietatea aldiz, faktore estresagarri horri ematen zaion 

erantzun emozionala izango litzateke3. Izan ere, estresa aldagarria da, horretan 

faktore pertsonalak eta ingurunekoak eragina izaten dute. Faktore pertsonal 

aldagarrien barne, sinesmenak eta pentsamenduak aurkitzen dira, hala nola, gure 

esperientziak interpretatzeko era. Inguruneko faktoreak aldiz, fisikoak, 



5 
 

soziokulturala, lanbidekoa, ustekabeko aldaketa bat, inminentzia, ezjakintasuna 

edo gaitasun gabezia izango lirateke. 

Beldurra edo ikaratik desberdindu dezakegu, antsietatea lehen esan bezala, 

emozionala delako eta ikara kognitiboa. Ikarak estimulu mehatxagarri baten 

balorazio intelektuala dakar3. 

 

1.2. Antsietatearen historia 

Antsietatea ez zen patologiatzat definitu psikologo eta psikiatrengatik XIX eta 

XX.menderarte. Hainbat termino erabili izan ziren sintomatologia deskribatu 

nahian, guztiak sistema kardiobaskularrarekin lotuta: bihotz narritagarria, 

“DaCosta sindromea”, urduritasunezko takikardia, astenia neurozirkulatorioa, 

neurosi basomotorea, neurosi kardioakoa edota astenia basuerregulatzailea3. 

Freud izan zen “antsietatezko neurosia” terminoa definitu zuen lehena 

1895.urtean. “La llamo síndrome de “neurosis ansiosa” debido a que todos sus 

componentes se pueden agrupar alrededor del síntoma principal de ansiedad”. 

Ideia honek kontzeptu fisiko bat soilik zelaren pentsaera ukatu nahi zuen, baina 

Bigarren Mundu Gerrararte ez ziren funtzio kardiakoak baldintzatzen dituzten 

dimentsio psikologikoak onartu. 

Urte askotan antsietate asaldurak psikologiko edo biologikotzat jotzen ziren; 

orduan ikertzaileak burmuin-gorputza harremanean fokatzen hasi ziren eta 

antsietate asaldurak harreman honen adibide argia dira. Hainbat faktorek 

baldintzatzen dute antsietatearen garapena, hala nola, psikologiko, ingurunekoak 

eta garapen faktoreak3. 

 

1.3. Diagnostikoa eta sintomatologia 

Orain arte aztertutako antsietate asaldura ezberdinen klasifikazioan 12 diagnostiko 

ezberdin aurkitzen dira, DSM IV-TR-an (Diagnostic and Statistial Manual of Mental 

Disorders, 4th ed text revision). DSM V-ean ordea, antsietate nahasteen inguruko 

berritasunak azaltzen dira, independenteki deskribatuak izanik, beraien 

ezberdintasunak legitimatzeko helburuarekin7. Antsietate nahaste ezberdinetatik, 

lan hau AAOean erabiltzen den tratamenduan zentratu nahi izan da.  
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DSM-IV TR aren arabera, sei hilabeteren gainean honako sintometatik gutxienez 

hiru izatean, patologiaz hitz egin dezakegu (umeen kasuan, soilik honako 

sintometako bat pairatzea nahikoa izango litzateke diagnostikoa egiteko)8. 

Sintoma hauek ezin dira faktore organiko espezifikoekin erlazionatu; ez dago 

fisiologikoki sintoma hauek justifikatzen dituen kausarik. AAO pairatzen duten 

pazienteen amankomuneko sintomak honako hauek izaten dira: 

 Gehiegizkoa eta kezkagarria den antsietatea edukitzea, egin beharreko 

ekintzen gaineko kontrola mantentzea zaila denean. 

 Geldiezintasuna edo urduritasuna. 

 Nekea 

 Kontzentratzeko zailtasuna 

 Suminkortasuna 

 Nahastea 

 Muskulu zurruntasuna 

 Loaren asaldurak; lo geratzeko edo hau mantentzeko zailtasuna, edota 

kalitatezko lo eza.  

Sintoma hauetaz gain, inespezifikoak diren sintoma digestibo, arnasketa 

sistemakoak edota kardiakoak ere ager daitezke; beste gaixotasun  batzuekin 

erlaziorik ez dutenak, hau da, AAO duen paziente bakoitzean sintomak ezberdinak 

izango dira1.  

Asaldura haurtzaro edo nerabezaroan has daiteke. Sintoma depresiboak oso 

ohikoak dira eta kexa somatiko ugariak kuadro klinikoaren parte izan daitezke. 

AAOa kronikoa izatera jotzen du, potentzialagoa bihurtuz estresaren aurrean eta 

gora beherak pairatuz gaixotasunean zehar3. 

 

1.4. Etiologia 

AAOren  etiologiari dagokionez, ikuspuntu desberdinak aurkitu daitezke. Teoria 

kognitiboaren arabera, kognizioaren mekanismo zentralean alterazio bat 

dagoenean, jarrera eta sentimenduen perturbazioa ematen da zuzenean. 

Pentsamenduaren distortsioak antsietatea mantentzen du, egoeraren okerreko 

ikuspuntu bat izanik. Arazoarekin arrazoitzeko gaitasuna galtzen da, bai fisiko edo 

interpertsonala denean. Suminkortasuna sentitzen da egoera jakin baten aurrean 

eta distortsionatutako pentsamendua guztiz irrazionala da, beraz, emaitza 

negatibo bat lortzen da3. 



7 
 

Alderdi biologikoari dagokionez, egoera emozionalen fisiologiaren teoria 

modernoak, burmuineko behealdeko zentroak aipatzen ditu; sistema linbikoa, 

dientzefaloa (talamo eta hipotalamoa) eta formakuntza erretikularra barneratuz. 

Aldaketa patologikoak ikusi izan dira lobulu tenporalean, hipokanpoan espreski. 

Aldaketa hauetaz gain, laktato kontzentrazio altuak ikusi izan dira odolean 

paziente hauetan eta baita norepinefrina neurotrasmisorearen partaidetzaren 

ebidentziak gaixotasun honen etiologian3. 

Badaude AAOrekin erlazionatzen diren hainbat baldintza mediko; hala nola: 

o Hipotalamo-hipofisis-suprarrenal ardatzean eta hipotalamo-

hipofisis-tiroide ardatzean arazoak  

o Miokardioko infartu akutua 

o Feokromozitomak 

o Substantzien intoxikazio zein abstinentzia (cocaina, alkohola, 

marihuana, opioideak) 

o Hipogluzemia 

o Kafeinak sortutako intoxikazioa 

o Balbula mitralaren prolapsoa  

o Epilepsian ematen diren krisi partzial konplexuak 3. 

 

1.5. Tratamendua 

AAO tratatzeko, bi aukera egon litezke; alde batetik tratamendu farmakologikoa, 

eta bestetik, tratamendu ez farmakologikoa. 

Tratamenduaren hasieran ezinbestekoa da helburu errealista eta posiblea 

planteatzea. Helburua patologiaren araberakoa izango da eta pazientearen 

ezaugarriak hartu beharko dira kontutan beti; zenbat eta gazteagoak izan eta 

koefiziente intelektual altuagoa eduki,  errazagoa izango da gaixotasuna 

gainditzea. Ebidentzian oinarritutako eraginkortasuna kontutan izanda, bi aukera 

daude tratamendu moduan: farmakoterapia eta terapia kognitibo-konduktuala9 

(TKK). 

Tratamendu farmakologikoaren artean gehien erabiltzen diren drogak 

antidepresiboak izaten dira lehen aukera bezala, SSRI-ak hain zuzen ere 

(selective serotonin reuptake inhibitors) , beraien tolerantzia onagatik. Baina hauen 
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tratamenduaren hasieran, bentzodiazepinak (BZD) erabiltzen dira suplementu 

moduan10 eta eztabaidagarria den arren, BZDen erabilera oso ohikoa da AAOan1. 

Medikazioaren erabilpen egoki bat egiteko hainbat gauza izan behar dira kontutan. 

Alde batetik, antsietate asaldura bakoitzeko erabili beharreko farmakoen 

ezagutza, erabili beharreko ordena, bigarren mailako efektu ohikoen ezagutza eta 

abstinentzia zeinuak9,11.Tratamenduaren iraupena hiru eta sei hilabete gutxienez 

izango da; berrogei urte baino gehiago duten pazienteak ordea, zurruntasun 

psikologikoa dela eta, eta beraien bizimodua aldatzearen zailtasun handiagoak 

izanik, urteetako tratamendua behar izaten dute9. 

Tratamendu ez farmakologikoari dagokionez, psikoterapia izango litzateke gehien 

erabilitakoa AAOean eta honen barruan TKKa eraginkortasun handiena duela 

frogatu da9. Beraz, ezinbestekoa da antsietatea tratatzeko estrategia terapeutiko 

hauen ezarpena Lehen Mailako Arretan1. 

 

1.6. Erizainaren rola Antsietate Asaldura Orokorrean 

Antsietate Asaldurak eta bereziki, AAO-k, oso prebalentzia altua dute lehen 

mailako arretan, hala nola, %3-8koa izanik urtean. AAO, bere komorbilitate 

altuagatik desberdintzen da, %90ak beste gaixotasun batekin diagnostikatua 

izateko probabilitatea baitu bere bizitzan zehar. AAOren diagnostikoa egitea oso 

garrantzitsua da lehen mailako arretan, tratamenduarekin lehen bailehen hasteko 

asmoz, hala ere,  asaldura mentalen bat dutenen %50a baino gehiago 

infradiagnostikatuta eta infratatuta daude4. 

Ikuspuntu interdisziplinar batetik abiatuz, eta erizaintza diagnostikoetan oinarrituz, 

erizainaren funtzioak garrantzitsuak izango dira gaixotasun mental hau duten 

pertsonen identifikazioan eta beraien laguntzan. Zainketa plan bat garatzea izango 

da erizainaren funtzioa pazientearekin harremana kudeatzeko6. 
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2. HELBURUAK 

AAOri buruzko bilaketa bibliografikoa burutu ahal izateko, berrikuspenaren helburu 

orokorrak finkatzea ezinbestekoa da. Helburu orokorrez gain, helburu espezifikoak 

ere lagungarriak izango dira lehenengo hauek lortu ahal izateko.  

Patologia mental honen gaur egungo prebalentzia kontutan harturik, berrikuspen 

bibliografiko honen helburuak honako hauek izan dira: 

 AAOren tratamenduaren inguruko hausnarketa bat egitea; bai tratamendu 

farmakologiko zein ez farmakologikoari dagokionez. 

o Tratamendu farmakologikoari dagokionez, BZDen 

eraginkortasunaren ebidentziak aztertzea. 

o Tratamendu ez farmakologiko bezala, TKKren emaitzak behatzea 

patologia hau duten pazienteetan. 

 

 Erizainak AAOean duen esku hartzea zehaztea. 

 

o Gaixotasunaren identifikazioa eta balorazioa egitea, beharrezkoa 

baldin bada, beste profesional batengana bideratzeko. 

o Paziente-erizain harremanaren kudeaketa aztertzea kontsulta 

mailan. 

 

3. METODOLOGIA 

Lan honen bitartez, gaixotasun mental honen tratamendua aztertu nahi izan zen, 

honen eraginkortasuna aztertzeko helburuarekin. Alde batetik tratamendu 

farmakologikoa, eta bestetik ez farmakologikoa aztertuko ziren bilaketa 

bibliografiko baten bitartez. Bilaketa egiteko, farmako hauen onurak eta bigarren 

mailako efektuak aztertu, TKKa antsietate orokorrean izandako arrakasta datuak 

bilatu eta gaur egun prebalentzia handia duen gaixotasun honekiko tratamendurik 

onena zein izan daitekeen baloratu nahi izan zen. 

Psikoterapia eta farmakoen berrikuspen sakon batez gain, erizainaren papera 

murgildu nahi izan zen patologia honen aurreko esku hartze posibleak planteatuz.  

Lan honen eraketarako, osasun erakunde internazional eta nazional ezberdinak 

kontsultatu ziren eta datu base ezberdinetan bilaketa egin zen, hala nola; Scopus, 

Pubmed, Cochrane Library, Trip datbase, Science Direct, Cuiden eta Ministerio de 

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Datu baseez gain, patologia honen aurrean 
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erizainaren esku hartzea bilatzeko helburuarekin, eskuzko bilaketa bat ere gauzatu 

zen CTO-a kontsultatuz eta baita Antsietate Asalduren Zainketa Plana. 

Bilaketa gauzatu ahal izateko erabilitako hitz gakoak eta Mesh terminoak 

“generalized anxiety disorder”, “generalized anxiey”, “etiology” “benzodiazepines”, 

“adverse effects”, “behavioral therapy”, “effectiveness”, “patient care planning”, 

“primary care nursing” eta “nursing care” izan ziren, eta honako hauek gaztelaniaz: 

“ansiedad”, “psicoterapia”, “tratamiento”, “prevalencia”. Hitz gakoen konbinaketa 

egiteko operadore logikoak erabili ziren, AND eta OR hain zuzen ere. 

Berrikusketa bibliografiko honetan aztertutako dokumentazioari dagokionez, 

hauek izan ziren kontutan izandako onarpen irizpideak eta erabilitako filtroak: 

 Azken hamar urteetako dokumentuak izatea 

 Ikerketa zientifiko, entseiu klinikoak, ebidentzian oinarritutako artikuluak 

eta praktika klinikorako gidak. 

 Gazteleraz zein Ingelesez idatzitako dokumentuak. 

Eraginkortasunaren emaitzak bilatu ahal izateko, hasiera bateko bilaketa 

orokorragoa zen, antsietatearen gaineko informazioa jasotzeko eta gaiaren 

hurbilketa bat egiteko asmoz (1.Taula). Bigarren bilaketa zehatzago batean, lau 

estrategia erabili ziren. Alde batetik, BZDen erabilera aztertzen zuten entseiu 

kliniko, gida praktiko, meta analisi eta errebisio sistematikoak bilatu ziren (2.Taula). 

Beste alde batetik, TKKren erabilera aztertzen zituzten dokumentuak (3.Taula). 

Hirugarren estrategia bien konparaketa egiten zituzten dokumentuak bilatzea izan 

zen (4-5.Taulak), eta azkenik, erizaintza eta AAO barne biltzen zituzten 

dokumentuak (6.Taula). 

1.Taulan, bilaketa orokorrean erabilitako datu baseak eta lortutako dokumentu kopurua 

islatzen da. 

BILAKETA OROKORRA 

     Hitz gakoa 
       Datu 
Basea 

Artikulu kopuruen 
emaitza 

  

Cochrane 
library 

4 dokumentu 
“Tratamiento en la ansiedad 
generalizada” 

  

“Ansiedad” AND “Psicoterapia” 
Cochrane 

library 
   132 dokumentu 

“Generalized anxiety” AND 
“Etiology” 

Science Direct  15.886 dokumentu 
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2.Taulan, lehenengo estrategian erabilitako datu baseak eta lortutako dokumentu kopurua 

islatzen da.   

1.ESTRATEGIA 

Hitz gakoa 
Datu 

Basea 
Artikulu kopuruen 

emaitza 

“Generalized anxiety disorder AND 
“Benzodiazepines” 

Scopus 565 dokumentu 

“Generalized anxiety” AND 
“benzodiazepine” AND “effectiveness” 

Scopus 49 dokumentu 

Pubmed 29 dokumentu 

  Tripdata 
base 

155 dokumentu 
“Benzodiazepine” AND “GAD” 

“Benzodiazepines” AND “adverse effects” Pubmed 547 dokumentu 

 

3.Taulan, bigarren estrategian erabilitako datu baseak eta lortutako dokumentu kopurua 

islatzen da.  

2.ESTRATEGIA 

Hitz gakoa Datu Basea 
Artikulu kopuruen 

emaitza 

“Behavioural therapy” OR “generalized 
anxiety AND “effectiveness” 

Scopus 

  

227 dokumentu 

  

Pubmed 35 dokumentu 

“Ansiedad” AND “psicoterapia” 
Cochrane 

Library 
132 dokumentu 

 

4.Taulan, hirugarren estrategian erabilitako datu baseak eta lortutako dokumentu kopurua 

islatzen da. 

3.ESTRATEGIA: 

Hitz gakoa 
Datu 

Basea 

Artikulu 
kopuruen 
emaitza 

     

“ Cognitive Behavioral therapy” AND 
“benzodiazepines” AND “generalized anxiety” 

Pubmed 35 dokumentu 

   

    

Scopus 71 dokumentu 
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Hirugarren estrategia garatzeko, Trip database datu basean galdera kliniko bat 

planteatu zen PICO formatua erabiliz,  tratamenduarekiko eraginkortasuna 

neurtzen duten ikerketa lanak aurkitzeko asmoz, 16 dokumentu lortuz. 

5. Taulan PICO formatuan erabilitako Mesh terminoak islatzen dira. 

P 

Biztanleria 

I 

Interbentzioak 

C 

Konparaketa 

O 

Emaitzak 

 

AAO duten 

paziente helduak 

“Generalized 

Anxiety 

Disroder” 

 

TTKren erabilera 

“Cognitive 

behavioral therapy” 

 

BZDen 

tratamenduarekin 

alderatuz. 

“Benzodiazepines” 

 

Eraginkorragoa al 

da antsietatearen 

tratamenduan? 

“Effectiveness” 

 

6.Taulan, laugarren estrategian erabilitako datu baseak eta lortutako dokumentu kopurua 

islatzen da. 

4. ESTRATEGIA 

Hitz gakoa 
Datu 
Basea 

Artikulu kopuruen 
emaitza 

“Patient care planning” AND “generalized 
anxiety disorder” 

Pubmed 3 dokumentu 

“Primary care nursing” AND “generalized 
anxiety disorder” 

Pudmed 0 dokumentu  

“Nursing care” AND “generalized anxiety 
disorder” 

Pubmed 0 dokumentu 

“Enfermeria en la ansiedad generalizada” Cuiden  Dokumentu 1 

 

Beraz, dokumentuak baztertzeko jarraitutako irizpideak honako hauek izan ziren: 

 AAO ez den beste antsietate mota bati buruzko dokumentuak. 

 TKK ez den beste psikoterapia mota bateko dokumentuak. 

 BZDak ez diren beste farmako batzuk aztertzen dituzten dokumentuak 

 Iritzi artikuluak 

Tratamenduaren eraginkortasuna neurtzeko kontutan izandako irizpideak 

birjausteak, epe luzerako eraginkortasuna, BZDen bigarren mailako efektuak, 

tratamenduaren uzteak eta sintomen desagerpena izan dira. Erabilitako 

estrategiez gain, datu baseetan aurkitutako berrikuspenen erreferentzia 

bibliografikoak ere kontutan hartu dira lana burutzeko. Azkenik, onarpen eta 
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baztertze irizpideak kontutan hartuta eta eskuragarri zeuden dokumentuez 

baliatuta, 22 dokumentu erabili dira berrikuspen bibliografikoa gauzatzeko.  

 

4. EMAITZAK ETA EZTABAIDA 

Berrikuspen bibliografiko honen helburuetan oinarrituz, lan honen emaitzak hiru 

ataletan banatutako lirateke. Erabilitako estrategiak kontutan hartuta, tratamendu 

farmakologikoaren emaitzak lortu dira alde batetik, tratamendu ez 

farmakologikoarenak bestetik, eta baita erizainaren funtzioa gaixotasun mental 

honen aurrean. Bilaketa bibliografiko honen emaitzen azterketa hobeto gauzatu 

ahal izateko, eztabaidarekin batera egitea erabaki da, era honetan, datu 

objektiboekin interpretazioak adieraziz. 

Gaixotasun mentalak ez dira osasun profesionalontzat kudeatzeko errazak, eta 

zailtasun honek profesional moduan akatsak gauzatzera eramaten gaitu. Gainera, 

AAOak duen komorbilitate altuak erronka bat suposatzen du osasun sisteman9. 

Asaldura mentalen bat dutenen %50a baino gehiago infradiagnostikatuak eta 

infratatuak daude1. Arazo honen kausa nagusia kontsultaren arrazoi nagusia beste 

bat izatea da, ez da antsietatea bezala identifikatzen, sintoma somatikoetan 

zentratzen delako kontsulta, hala nola, mina, nekea edota lo asaldurak12. Honek 

diagnostikoaren atzerapena dakar, egokiak ez diren tratamenduak aplikatuz eta 

kostuak handituz1. 

Antsietate asaldurak askotan depresioarekin, beste antsietate asaldurekin, 

substantzien gehiegikeriarekin edota somatizazio asaldurekin erlazionatzen dira, 

beraz, komorbilitate honek determinatu beharko du zein den tratamendurik 

egokiena9. Izan ere, pazienteen %96,9ak gaixotasun komorbikoa zuen Espainiako 

447 osasun zentro ezberdinetan egindako ikerketa batean. Horretaz gain, 

%83,9ak mina pairatzen zuen4. 

AAOren tratamenduan porrota asko ematen dira hobekuntzak jarraian ez 

nabaritzeagatik, tratamenduak eskatzen duen esfortzuagatik edota medikazioaren 

bigarren mailako efektuengatik. Hortaz, profesional guztien eginkizuna izango da 

pazienteen pazientzia eta irmotasuna sustatzea9.  

Gure gizartean ematen diren asaldura mentalen ehuneko altuak direla eta, 

erabiltzen den tratamenduaren eraginkortasunaren gogoeta sakon bat egitea 

beharrezkoa izan beharko litzateke. 
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4.1. Tratamendu farmakologikoa 

Preskribatutako tratamendu farmakologikoa pazientearen aldetik ulertua izan dela 

ziurtatu behar da, farmakoaren latentzia epea eta hobekuntza izateko 

probabilitatea. Dosi baxuekin hastea komeni da eta pixkanaka-pixkanaka igotzea9. 

Tratamendua oztopatzen dutenen artean, %20-40ko birjauste arriskua dago, 6-12 

hilabete pasa ondoren1. 

Patologia honekiko gehien erabilitako farmakoak, BZDak; alprazolam, 

bromazepam, lorazepam, edo diazepam hain zuzen ere, akzio sedatzailea 

eragiten dute jarraian pazientearengan (30-60 minutu)1 horregatik, dependentzia 

fisiko eta psikologiko handia sor dezakete; tolerantzia garatuz, eta honek dosia 

igotzea sorraraziz efektua lortzeko2,11,12. Honek, pazientea tratamendu 

farmakologikoan soilik konfiantza izatera eramaten du eta bere bizimodua 

aldatzeko neurriak ez ditu praktikan jartzen13. 

Farmako hauen dependentzia maila neurtzeko helburuarekin, antsietatearen 

diagnostikoa zuten 39 kasu aztertu ziren Ramon de la Fuente Psikiatriako Institutu 

Nazionalean. %69,2ak, BZDekiko dependentzia garatu zuten eta %97,4ak 

komorbilitate medikoa zuten. Gehiengoak emakumezkoak ziren (%92,3). 

Dependentzia garatu zutenek, farmakoen kontsumo epe luzeagoa, hasiera 

arinagoa eta dosi altuagoak zituzten, horretaz gain, %92,6ak abstinentzia 

sintomak pairatu zituzten  (7.Taula.)12. 

Erreferentzia gidak, ISRSak lehenengo aukera bezala gomendatzen dituzte, hala 

ere, Europar Batasuneko psikiatren praktika klinikoa aztertzean, AAO duten 

pazienteetan psikiatrarenera  jotzen dute BZDak erabili ondoren. Hala ere, ez dago 

ebidentziarik ISRSen abantailetan BZDen aurrean1. Hain dira erabiliak, non 

Netherlands-en eginiko ikerketa batean, 10 urteren zehar BZDen erabilera aztertu 

zuten eta 1992-2002 urte bitarteko datuak jasotzerakoan, %7,8 eta %7,9an 

erabilera egonkor mantendu zela frogatzen da. Beraz, epe luzerako erabilera 

%70an mantentzen zela baieztatzen da 1992.urtean eta %80koa 2002.urtean14 

(7.Taula). Beraz, nahiz eta ebidentziak BZDen erabilera kolokan jarri15 epe luzeko 

tratamendu moduan, ez da praktikan aldaketarik nabaritzen. 

BZDen erabilerak dituen onurak eta kalteak ongi aztertuak izan behar dira 

patologia hau pairatzen duten pazienteetan, zahartzaroan esate baterako,  
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saihestu beharreko aukera bat izan beharko litzateke, erorketen arriskua igotzen 

baitu. Haurtzaro eta nerabezaroan aldiz, BZDak nahasmena, erreakzio 

paradoxikoak eta ikasketa arazoak eragin ditzakete10. 

BZDen bigarren mailako efektuak aztertzeko helburuarekin, Kroazian egindako 

inkesta batean, farmako hauekin tratamenduan zeuden 109 paziente inkestatuak 

izan ziren. Horietatik 29 emakumeak ziren eta 80 gizonezkoak. Emakumeen %40a 

eta gizonezkoen %93ak azken 7 egunetan hartu zuten BZDaren bat, eta 

emakumeen %32ak eta gizonezkoen %44ak, egunero azken zazpi egunetan. 

%94ak psikiatra batek preskribatutako farmakoa zela baieztatzen zuen. %90ak 

jasaten zuten bigarren mailako efekturen bat; horien artean: Geldotasuna (%59), 

logalea (%55), nekea (%55), buruko mina (%25), suminkortasuna (%24), beldurra 

(%22), sexualitatearen aldartean eragina (%33), urduritasuna (%29), ahazteak 

(%27), muskulu ahulezia (%24) edo konfusioa (%20)16 (7.Taula). 

Hortaz, ez da ulergarria BZDen erabilera altua bigarren mailako efektu ugariak 

ikusita. Eraginkortasun altua, efektu arina, edozein momentutan erabiltzeko erraza 

izatea eta psikiatrek preskribatzea dira erabilera desegoki honen erantzun 

posibleak 16 . Nahiz eta gidek epe laburrerako erabilpena gomendatu, epe luzerako 

tratamendu moduan erabiltzen dira14 aipatutako ondorioak sortaraziz. Gainera, 

dependentzia garatzen dutenen antsietate sintomak larriagoak  direla frogatu 

baldin bada12, ez da sintomen gutxitzean aurrerapenik egiten epe luzeko 

tratamenduetan. 

Badaude BZDen kontsumoarekin erlazionatzen diren hainbat faktore, hala nola; 

emakumea izatea, heziketa maila baxuko pertsonak, soldata baxukoak, 

gaixotasun fisiko bat pairatzen dutenak, ezgaitasun funtzional, depresio, lo 

asaldurak eta antidepresiboak hartzen dituzten pertsonetan hain zuzen ere, 

farmako hauen erabilera nagusitzen da14. 

BZDen eraginkortasuna sintomatologikoa dela esan dezakegu, beraz, ezin diogu 

sintomalotogiari soilik erreparatu ez baldin badugu pentsamendua edo bizimodua 

aldatzen, hor baitago antsietatearen jatorria13. Eta horretarako, tratamendu ez 

farmakologikoaren hausnarketa egin nahi izan da. 
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4.2. Tratamendu ez farmakologikoa 

Psikoterapia da antsietate asalduretan lehentasuna izan behar duen tratamendua. 

Helburua antsietatea saihestea izango da. Antsietate asaldurak tratatzeko 

psikoterapiarik eraginkorrena TKK da1,9,17, farmakoterapia baino birjauste gehiago 

saihesten duela frogatuz. Pentsamenduak antsietatearen jatorrian faktore 

garrantzitsua jokatzen dutela kontutan hartuta eta TKKren oinarria 

pentsamenduen aldaketa izanik, jarreraren aldaketa bat emango da9. Tamalez, 

munduko leku askotan ez dago TKK tratamendu moduan erabiltzeko aukerarik, ez 

baitago baliabiderik11. 

Haurtzaro edo nerabezaroan ere, tratamendu psikologikoa izan beharko litzateke 

lehen aukera, eta orokorrean eraginkorra izaten da. Honela izan ezean, 

antsietatearen tratamendua multimodala izan daiteke bigarren aukera, hau da, 

tratamendu farmakologiko eta ez farmakologikoaren konbinaketa edo oreka bat10. 

Antsietatea emozionala dela frogatuta baldin badago, subjektiboa eta 

interpretazioaren menpekoa3, hortik hasi beharko litzateke interbentzioa, 

emozioen heziketa bat eginez. Pentsamenduaren aldaketarekin jarrera aldatzea 

lortzen baita. 

Terapia mota hau sintomatologiaren eragile diren akats kongnitiboak zuzendu edo 

ordezkatzean datza. TKKean, terapeutak, “gidari” edo aholkulariaren rola hartzen 

du, pazienteari antsietatearen sintomak ulertzen lagunduz9 eta teknika ezberdinak 

erabiliz pazientearen partehartzeaz; erlaxazio eta arnasketa, entrenamendu 

autogenoa, berregituratze kognitiboa, esposizio zuzena eta zeharkakoa, 

pentsamenduaren gelditzea edota arazoen kudeaketa erabiltzen dira antsietatea 

kudeatzeko1. 

Pazienteak egoerak eta antsietatea sortzen dizkion estimuluak identifikatzen ikasi 

behar du, edo zerk sortzen dizkion pentsamendu negatibo horiek. Pentsamendu 

horiek aldatzeko metodoak ikasten dituzte18. 

Psikoterapiaren eraginkortasuna, farmakoena baino geldoagoa izaten da baina 

epe luzera iraupen luzeagoa du18. 

Epe luzeko eraginkortasuna frogatzeko, Australian 2007-2011 bitartean 98 kasu 

aztertu zituzten tratamenduaren hasiera eta bukaerako egoera alderatuz. 

Pazienteek, jasotako TKKren lorpenak urte horietan zehar mantentzen zirela 

baieztatu zuten19 (7.Taula).  Eta ez hori bakarrik, kausa ezabatzean (bizimodua, 
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pentsamendu negatiboak) behin behineko errekuperazioa dakar, medikazioarekin 

probabilitateak oso txikiak izanik epe luzeko errekuperaziorako9. 

Houstonen egindako Pilot Study batean, hiru hilabeteren buruan TKKren 40 

minutuko saioak eman ziren Lehen Mailako Arretan. Pazienteek terapia 

antsietatea kudeatzeko lagungarria izan zela baieztatu zuten. Gainera, lau 

pertsonek medikazioa utzi edo dosia jaitsi zuten, eta %75ak medikazioan 

aldaketak egin zituen20 (7.Taula). 

TKK tratamendu bakarra bezala erabiltzearen ebidentzia nahikorik ez dago, baina 

bien konbinaketarekin farmakoak pixkanaka-pixkanaka uztea posible dela frogatu 

da20  birjausteko probabilitateak gutxituz TKKrekin9. 

Tratamendu psikologikoen abantaila bat, bigarren mailako efektu eza da. Baina 

“espozisioa” edo “erantzun prebentzioa” bezalako teknikak errefusa tasa altuak 

ditu erosoak ez diren sentimenduak sortarazten direlako saio psikologikoetan; eta 

honek, aurreikusitako antsietatea ekar dezake11. Beraz, hasierako tratamendua 

bien konbinaketa izan daiteke, hau da, tratamendu farmakologikoa eta ez 

farmakologikoa. 

Metodologian aipatutako hirugarren estrategia aplikatuz, hau da, tratamendu mota 

biak aztertzeko helburuarekin, Kanadan egindako ikerketa batean 12 asteetan 

zehar bi talde aztertu zituzten BZDen kontsumoaren murrizketa edo behin 

behineko uztea frogatu ahal izateko psikoterapia bat jarraituz, AAO duten 

pazienteetan. Alde batetik, psikoterapia ez espezifiko bat jarraitzen zutenen taldea 

eta bestetik TKKrekin tratatutakoak aztertzen ziren. Partaideen %75ak tratamendu 

farmakologikoaren behin behineko uztea baieztatu zuen 12 aste igaro ondoren; 

beraz, sostengu psikologikoak BZDen dosia jaisteko baliagarria dela frogatu zen. 

TKKren taldeko 4 partaidek eta psikoterapia ez espezifikoko 5 partaidek BZDekin 

tratamenduan jarraitu zuten. Ikerketa honetan, TKKren eraginkortasuna 

psikoterapia ez espezifikoa baino altuagoa dela frogatu zen, balorazio eskaletan 

oinarrituta15 (7.Taula). 

Helburu berdinarekin jarraituz, Italian 23 Randomized Control Trial aztertu 

ondoren, TKK tratamendu moduan erabiltzearen eraginkortasuna baieztatu ahal 

izatea posiblea ez dela ondorioztatzen da, publikatutako ikerketa kopurua txikia 

izateagatik. Bestalde, TKK eta farmakoen konbinaketa, TKK eta plazeboa 

erabiltzea baino eraginkorragoa dela ondorioztatzen da, baina ez ordea TKKa 

soilik erabiltzea baino eraginkorragoa17(7.Taula). 
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Psikoterapia bat jarraitzearen zailtasunak eta epe luzeko tratamendu bat izateak, 

ikerketen jarraipenak egitea eta ondorio argiak ateratzea ez da erraza. Horren 

ondorioz, berrikuspen hau egiterako orduan ez da erraza izan ebidentzia handiko 

ikerketak bilatzea TKKren eraginkortasunaren gainean.  
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Atal honetan aztertutako ikerketan ezaugarriak 7.Taulan aurkezten dira: 

Autorea Lagina Metodologia Balorazio irizpideak Emaitza/ ondorioak 

Mula M. Strigaro 
G. (2010)  

 

23 Randomized Control 
Trial (RCT) 

  

Ez dago ebidentzia nahikoa  BZDen epe 
laburreko eraginkortasuna baieztatzeko baina 
badago efikaziaren ebidentzia esanguratsua. 

n= 2.326 *Ttua uztea arrazoi gabe 

  *Uztea eraginkortasun ezagatik 

 (17-70 urte 

bitartekoak) 
*Uztea 2.mailako efektuak direla 
eta. 

Javier Garcia 
Campayo (2009) 

447 osasun zentro 
(2.232 paziente) 

Ikerketa multizentral, 
transbersal eta 
behaketazkoa.  

*MINI elkarrizketa psikiatrikoa, 
GAD-7, HADS. 

*  %96,9 ak gaixotasun komorbikoa. 

* %34,9ak ttu ez farmakologikoa erabili, 
%86,5ak BZDak. 

 
 
 
 
 
 
 
Gosselin P. (2006) 
 

 

 

 

 

  

Balorazioa eskalak: PSWQ, 
WAQ, IUS, CAQ, etab. 

  

n= 61 
Randomized Trial (12 
asteko iraupena) 

*%75ak ttu farmakologikoaren behin behineko 
uztea. 
*TKKren eraginkortasuna, psikoterapia ez 
espezifikoa baino altuagoa. 

(18-65 urte 
bitartekoak) 

Bi talde: 
*TKK eta BZDekin ttuan 
* Psikoterapia ez 
espezifiko eta BZDekin 
ttuan. 

*TKKren taldeko 4 partaidek BZDak erabiltzen 
jarraitu. 

   
*TKKren taldekoek PSWQ eskalan ardura 
maila txikiagoa. 
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Calleo, Jessica S. 
et al (2013) 

n= 109 

Pilot study. Hiru 
hilabetetan TKKaren 40 
minutuko saioak. 

 
*Ebaluazio eskalak: Mini Mental 
State Examination/ Mini Mental 
International Neuropsychiatric 
Interview/ GADSS/ PSWQ 

 

 

*%75ak medikazioan aldaketak egin zituen. 

 (n= 19 parte hartu)  *Lau pertsonek medikazio utzi edo dosia jaitsi. 

    *%16,7ak anti-depresiboak utzi. 

  
 *Bideragarritasuna, satisfakzioa 

eta ardura maila hartu dira 
kontutan. 

*Pazienteek ttua beraien antsietatea 
kudeatzeko lagungarria izan zela baieztatu. 

    
*PSWQ eta GADSS eskaletan puntuazio 
jaitsera. 

Sonnenberg, 
Caroline M. et al 

(2011) 

        

LASA-1 (n=874) 
Longitudinal Aging Study 
Amsterdam (LASA).  

BZDen erabileraren azterketa 
1992.urtetik 2002.urtera 

*Hamar urtetan zehar BZDen erabilera 
egonkor mantendu da %7,8an (LASA-1) eta 
%7,9an (LASA-2). 

LASA-2 (n=919)     

*Emakume, heziketa maila baxuko 
pertsonetan, soldata baxukoek, gaixotasun 
fisiko kronikoren bat pairatzen duenak, 
ezgaitasun funtzional, depresio, lo asaldurak 
eta antidepresiboak hartzen dituzten 
pertsonetan nagusitzen da BZDen erabilera. 

(55-64 urte bitarteko 
pazienteak) 

    
*Epe luzeko erabilera mantentzen da %70an 
1992.urtean eta %80an 2002.urtean. 
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Arabanas G. 
Arbanas D. Dujam 
K. (2009) 

n= 109 Bigarren mailako efektuen 
galdera-sorta 

*%90ak jasaten zuen bigarren mailako 
efekturen bat. 

*Geldotasuna (%59), logalea (%55), nekea 
(%55), buruko mina (%25), suminkortasuna 
(%24), beldurra (%22), sexualitatearen 
aldartean eragina (%33), urduritasuna (%29), 
ahazteak (%27), muskulu ahulezia (%24) edo 
konfusioa (%20) 

Wootton BM, 
Bragdon LB, 
Steinman S A, 
Tolin DF. (2015) 

n= 98 kasu  

Analisi prospektiboa 
Mini International 
Neuropsychiatric Interview 

Pazienteek  ttuaren lorpenak mantendu 
zituzten. (2007-2011) 

Minaya Omar, 
Ugalde Oscar, 
Fresán Ana (2009) 

n= 39 (depresio eta 
antsietate 
asaldurekin 
diagnostikatuak) 

HAM-A, MMSE (Mini 
Examen Mental) eskalak 
eta Indice de Katz 
(funtzionalitate maila 
aztertzeko) 

BZDen dependentzia maila 

*%97,4ak komorbilitate medikoa. 

*%92,3a emakumezkoak ziren. 

*%69,2ak BDZen dependentzia garatu. 

*Dependentzia zutenek antsietate sintoma 
larriagoak aurkeztu zituen. 

*Dependentzia zutenen %92,6ak abstinentzia 
sintomak pairatu zituzten. 

*Dependentzia zutenek, kontsumo epe 
luzeagoa, hasiera arinagoa eta dosi altuagoak 
zituzten. 

7.Taulan aztertutako ikerketen datuak laburbiltzen dira. 

7.taulan erabilitako laburdurak: ttua: tratamendua; HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale; GADSS: Generalized Anxiety Disorder Severity Scale; PSWQ: 

Penn State Worry Questionnaire; WAQ: Worry and Anxiety Questionnare; IUS: Intolerance of Uncertainty Scale; CAQ: Cognitive Avoidance Questionnare. 

 



22 
 

4.3. Erizainaren Rola AAOean 

Berrikuspen bibliografiko honen helburuetariko bat erizainak izan dezakeen esku 

hartzearen azterketa izanik, gaixotasunaren identifikaziorako eta paziente-erizain 

harremanaren kudeaketarako hezkuntza eta erramintak bereganatu beharko dira 

osasun profesional moduan.  

Azpi-helburuetako bat pazientearen identifikazioa eta balorazioa egitea da, beraz, 

presente eduki beharko ditugu patologia honen sintomatologia espezifiko eta 

inespezifikoak identifikazioa lehen bai lehen egiteko eta era honetan, beharrezko 

osasun profesional batengana bideraketa gauzatzeko. Izan ere, lehen mailako 

arretan antsietate asalduren %45a ez da behar bezala diagnostikatzen; kontsulten 

arrazoiak sintoma somatikoak baitira (%87). Honek, tratamendu desegoki bat 

ematea dakar21. 

Pazientearen balorazioa egin ahal izateko, hainbat irizpide hartu beharko ditugu 

kontutan eta horren arabera esku hartzea moldatu. Irizpideen artean, pazientea 

antsietatearen zeinu eta sintomez ohartzen al den ikusi beharko dugu eta hauek 

identifikatzeko gai den. Horretaz gain, antsietate maila handitzea saihesteko 

erramintak erabiltzeko gai den edo ez baloratuko dugu, antsietatea maila 

eramangarri batean mantentzeko ahalmena duen farmakorik gabe eta erabakiak 

hartzeko egoera baten aurrean kontrola baldin badu, erabakietan parte hartzeko 

gai den bere bizitzaren kontrola mantenduz3.  

Jarraitzeko, erlaxazio teknikak egiten dituen edo ez kontutan hartuko dugu, kirola 

astean hiru aldiz egiten baldin badu, bizitzako ekintzak era independente batean 

burutzen dituen eta honek asebetetzen dion edo ez. Ospitalez kanpoko 

baliabideak dituen jakin beharko dugu estres egoera batean laguntza eskatu ahal 

izateko3. 

Bigarren helburu zehatza, erizain-paziente harremanaren kudeaketa kontsulta 

mailan aztertzea da; eta horretarako, erizaintza diagnostikoak erabili litezke 

AAOren kudeaketa bideratzeko asmoz. Betiere, pazientearen aurrekariak eta 

gaixotasunaren etiologia kontutan hartuz. 

Lehenik eta behin, antsietatea biopsikosoziala dela kontutan hartu behar dugu; 

BIO, hormona desberdinen jariaketa eta desberdintasun morfologikoak ikusi 

direlako3, PSIKO, bakoitzaren izaerak era hauetako gaixotasun mentalak garatzea 

eragiten duelako eta SOZIALA dela esan dezakegu, kulturak eragin zuzena baitu 
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daramagun bizimoduarekin, batez ere ematen den sintomatologiarekin. Hortaz, 

erizaintza zainketak biopsikosozialak izan beharko lirateke.  

NANDA-NIC-NOC taxonomia kontutan hartuz, antsietate asaldura honetan 

ohikoak izaten diren diagnostikoak ikara (8.Taula) eta inpotentzia (9.Taula) dira3.  

Ikara, osotasun biologikoarenganako mehatxu erreal baten moduan identifikatzen 

da, DSM-IV-TR-an aipatutako sintoma fisikoez azaleratuz. 

Diagnostiko honen aurrean, erizainak segurtasuna eta babesa adierazi behar dio 

pazienteari, lasaitasunez jokatuz; era honetan, bere bizitzaren beldur izan 

daitekeen pazientearengan segurtasun sentimendu bat garatzen lagundu daiteke. 

Hitz sinple eta mezu laburrak erabili beharko ditu pazienteari ulermena errazteko 

helburuarekin. Eta aldi berean inguruko estimuluak gutxitzea komenigarria da 

antsietate igoera bat saihesteko asmoz. 

Medikuak preskribatutako farmakoen efektu eta ondorioak baloratu beharko dira 

eta behin antsietatea murriztean, honen arrazoiak aztertu. Erizainaren funtzioa 

izango da sintomen hezkuntza egitea eta hauek gainditzeko baliabideak sustatzea: 

erlaxazio teknikak, ariketa fisikoa, meditazioa etab.  
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8.Taulan “Ikara” diagnostikoaren zainketa plana islatzen da. 

Antsietate Orokorra duen pazientearen Zainketa Plana 

Erizain diagnostikoa: Antsietatea/ ikara 

Erlazioa: Autokontzeptuarekiko mehatxu erreal edo hautemandakoa 

Ebidentzia: DSM- IV-TR an identifikatutako edozein sintoma fisikoekin 

Emaitza 
irizpideak 

Erizaintza 
interbentzioak 

Arrazoinamendua 

Pazientea 
hasierako 
sintomak 

identifikatzeko 
eta ikara 
(pánico) 

bilakatu baino 
arinago esku 
hartzeko gai 
izango da. 

1.Segurtasuna 
eta babesa 
adierazi. 

1.Konfiantzazko norbaiten presentziak babesa 
eta segurtasuna ematen dio. 

2.Lasaitasuna 
adierazi, 
hurbiltasun 
pragmatikoa. 

2.Pazienteak segurtasun sentimendu bat garatu 
ahal du pertsona lasai baten presentzian. 

3.Hitz sinple eta 
mezu laburrak 
erabili. 

3.Antsietate handiko egoera batean pazientea ez 
da gauzak ulertzeko gai izango, oinarrizko 
komunikazio bat soilik. 

4.Inguruko 
estimuluak 
gutxitu.  

4.Ingurune estimulagarri batek antsietate gradua 
igoarazi dezake. 

5.Medikuak 
preskribatutako 
farmakoak jarri, 
efektua eta 
ondorioak 
baloratu. 

5.Antsiolitikoak sintomen efektuak murrizten ditu. 

6.Ansietate 
maila murrizten 
denean, 
arrazoiak 
aztertu. 

6.Faktore estresagarriaren identifikazioa egitea 
antsietatearen eskala eteteko. 

7.Antsietatearen 
zeinu eta 
sintomak 
irakatsi eta 
hauek gainditu 
ahal izateko 
baliabideak  

7.Erlaxazio teknikak. Ekintza fisikoa gehiegizko 
energia askatzen du era osasuntsu batean. 

Ordóñez Ropero, J. "Manual CTO de Enfermería." Madrid: Grupo CTO editorial.2009; 

3(17):385. 
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Asaldatutako kognizioarekin erlazionatutako inpotentziaren aurrean (8.taulan), 

erizainak pazienteari erantzukizunak eman beharko dizkio kontrolaren 

sentimenduak handitzen dituzten erramintak emanez, eta kontrolatzeko gai ez den 

egoerak identifikatzen lagunduz. Ezintasun sentimenduak azalarazten lagundu eta 

errefortzu positiboz helburu errealistak finkatu. Guzti honek pazientea lagunduko 

du segurtasun gabeko topikoen gainean3. 

 

9.Taulan “Inpotentzia” diagnostikoaren zainketa plana islatzen da. 

Antsietate Orokorra duen pazientearen Zainketa Plana 

Erizantza diagnostikoa: Inpotentzia 

Erlazioa: Asaldatutako kognizioa 

Ebidentzia: Egoeraren kontrol eza edukitzearen ahozko adierazpenekin 
azaleratuta eta bizitzaren erabakiak hartzeko gaitasun eza. 

  

Emaitza irizpideak 
Erizaintza 

interbentzioak 
Arrazoinamendua 

Paziente bere bizitzaren 
kontrola mantentzeko 

gai da, beraz, 
inpotentzia eta 

antsietate 
sentimenduak 

desagertuko dira. 

1.Zainketa 
pertsonalen 
erantzukizuna 
eman. Adibidez: 

1.Kontrolaren sentimenduak 
handitzen dituzten erramintak 
eman. 

  *Arreta    
pertsonaleko 
ekintzen ordutegia 
antolatzea. 

2.Irrealistak diren helburuak 
baztertu. 

 *Beharrezko 
pribatutasuna 
eman. 

3.Egoera emozionalak 
pazientearen gaitasunak 
baldintzatzen ditu erabakiak 
hartzeko momentuan. Aukera 
posibleen onurak eta kalteak 
baloratu. 

*Hartutako 
erabakien 
errefortzu 
positiboa eman. 

4.Segurtasun gabeko topikoen 
gainean lagundu.  

2.Helburu 
errealistak 
finkatzen lagundu 
pazientea. 

  

3.Ezintasun 
sentimendua 
azaleratzen 
lagundu.  

  

Ordóñez Ropero, J. "Manual CTO de Enfermería." Madrid: Grupo CTO editorial.2009; 

3(17):385. 
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Laburbilduz, paziente eta beraien senideekin jorratu beharreko gaiak zehaztea 

garrantzitsua izango da erizainaren eginkizunean; alde batetik antsietatearen 

jatorria bilatzea, honetarako, antsietatearen definizio bat eman beharko zaio, zeri 

lotuta egon daitekeen eta asaldura honen sintomei buruzko azalpen bat eman3. 

Beste alde batetik, gaixotasunaren tratamenduarekiko baliabideak aurkeztu 

beharko zaizkio pazienteari, hau da, gaixotasuna bai farmakologikoki zein ez 

farmakologikoki tratatzearen aukera dagoela3. 

Tratamendu farmakologiari dagokionez, eman daitezkeen bigarren mailako 

efektuen berri eman beharko zaio, baita farmakoen akzio denbora azaldu. 

Tratamendu ez farmakologikoen artean dauden aukerak eskaini; horien artean, 

muskulu erlaxazio progresiboa, musika, meditazioa, yoga edo ariketa fisikoa3. 

Frogatuta dago heziketa maila baxua izateak arrisku faktore izan daitekeela AAO 

garatzeko12 beraz, osasun profesionalen esku egon beharko litzateke heziketa 

hori eskuragarri egotea. Sintomen jakintzak pazienteen maneiu hobeagoa dakar3, 

aldi berean baliabideen erabilpena hobetuz, eta horrela lehen mailako bisiten 

kostuak jaitsiz1. 

 

5. ONDORIOAK 

Antsietate asaldurak gaixotasun mentalen artean ugarienak izanik, honen 

tratamendua eta erizaintzaren esku hartzearen hausnarketa bat gauzatu da. 

Bilaketa bibliografikoaren emaitzak aztertu eta gero, betiere finkatutako 

helburuetan oinarrituz, hainbat ondorio atera litezke. 

 BZDen eraginkortasuna epe laburrean ezin da ukatu, TKK hasteko 

momentuan erabilgarria izanik bere eraginkortasun sintomatologikoagatik. 

Epe luzerako tratamenduan aldiz, ez da gomendatzen. 

 TTK gehien erabiltzen den aukerako tratamendu psikologikoa da;  eta hau  

tratamendu farmakologikoaren konbinatuta, monoterapia baino 

eraginkorragoa dela ikusi da. Ez baitago tratamendu zehatz eta jakin bat 

erabiltzearen ebidentzia nahikorik. 

 Birjaustearen prebentzioan, TKK-k tratamendu farmakologikoak baino 

eraginkortasun altuagoa du. Hala ere, psikoterapia bat jarraitzea ez da lan 
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erraza; epe luzeko tratamendua baita eta pazientearen inplikazio handia 

eskatzen duelako. 

 Erizainaren funtzioa baliagarria da asaldura mental honen balorazioan, 

beharrezko tratamenduak jasotzea ahalbidetuz eta bideraketa on bat 

eginez.  

 AAO duten pazienteenganako harremana landu beharko da hainbat 

irizpide kontutan hartuta. 

 AAOren sintomen jakintzak pazienteen maneiu hobeagoa dakar, aldi 

berean baliabideen erabilpena hobetuz. 
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