
ZAHAR-ETXEEN EREDU BERRI BAT 

Atsekabez eta kezkaz ikusten ari gara Coronavirus pandemiaren eragin 

izugarria zahar-etxeetan orokorrean eta, zehazki, Nafarroakoetan, bertako 

askoren bizia itzaliz eta horrelako zentro gehienetan ezarria dagoen 

zaintza-eredu eutsiezina nabarmenduz. Datu guztiak ez ditugula ezagutzen 

jakinik ere, pertsona hilak nahikoak dira hondamen- egoeraz jotzeko. 

Bistan da gure zahar-etxeak, beste errealitate asko bezala, ez zeudela 

honelako epidemia baterako prestatuak. Prebentzio-neurriak ez dira 

nahikoak izan eta berandu ezarri dira. Emaitzei begira, zalantza handiko 

eraginkortasuna izan dute askotan, erabilitako ildoek eta protokoloek. 

Epidemia honek ez du bereizketarik egiten eta eragina du gizarte osoaren 

maila sozial eta ekonomikoetan, baina, batez ere, ondorioak ditu adinez 

nagusiak diren pertsonetan. Hala deskribatzen zuen Italiako politikari 

batek zahar-etxeen egoera, konparazio krudel bezain egiazkoarekin: 

“Zahar-etxeak pospolo-piztua jaurtitzen den belardi lehor bezala dira” 

Zaharrak, urtetan barneratuak, patologia ezberdinekin, ukipen 

saihestezina den egoitzetan bilduak. Horrez gain, larrialdi-egoerei 

egokitutako segurtasun-ekipoak ezean, egunez-egun larritzen gaituen 

ondorioa da, ezinbestean. Inoiz merezi duten ezagutza politiko eta soziala 

izan ez duten Zerbitzu Sozialak. Gehienak zaintzaileak diren profesionalak, 

beharrezko ratioen azpitik, soldata eskasekin, pandemiaren zabalkundea, 

askotan bere pertsonetan, ezintasunez eta beldur logikoaz biziz. Beren 

ahaleginak eta dedikazioak eta sektore horretan erakusten duten 

gizatasunak gure esker ona merezi dute. Egoiliarren plaza asko diru 

publikoaz finantziatzen dira baina gestio pribatuak administratzen ditu. 

Inbertsio-beroaldia ematen ari da sektore honetan, atzerriko fondoak 

batez ere, eta zahar-etxeen zaintzen merkatuaren %23a kontrolatzen dute 

dagoeneko. Ez da susmo hutsa, zerbitzuen kalitatearen hondamenaren, 

eta ondorio zuzenez, pandemiaren zabalkundearen zergatiak honetan 

datzala pentsatzea. Objektibitatez ebaluatu behar da ze neurriz den hori 

egia eta egunero handitzen doan sektoreko inbertsore pribatuen 

presentzia saihesteko neurriak ezarri. 

Hala ere, zahar-etxeen gabezia nagusiak zerikusi handia du, batez ere, 

ereduaren orientazio orokorrarekin. Gure zahar-etxeak oso urruti dira izan 

beharko luketen eredutik: bertan bizi diren hiritarren etxeak izan beharko 

lukete. Beraz, arazo nagusia , profesionalen baldintzak hobetu eta 



pribatizazioa era batera edo bestera galarazi gain, eredua goitik behera 

aztertzea da. Ezinezkoa iruditzen zaigu, apenas begiratzen duten 

telebistaren aurrean, erdi lotan, egoiliar aspertuen gela beteak dituen 

gure zahar-etxe makroetan, hori lortu daitekeenik. Badakigu Nafarroako 

Administrazioa lan serio eta arretatsua garatzen arduratua dagoela, 

pertsona erdian jartzen duen arreta-eredua pixkana ezartzen. Gaur egun 

behar diren egitura-aldaketak ez dira egun bateko lanak. Ea ezohiko 

egoera honek ez dituen hain urgenteak eta handiak diren helburuak 

alboratzen. Nahiz eta egoera hain gogorra izan, ez genuke nahi plan horiek 

bultzatzen dituzten animoak eta itxaropenak haizete honek eramatea.  

Norabide ezberdinetan bultza beharko da, baliabide nahikoak dituen 

Zerbitzu Sozialen garrantzia onartuz, lema sozialaren aurretik guztion 

ongia jarriz eta ez merkatuaren lehentasunak, gizarte osoa eta bere 

erakundeak inplikatuz, bereziki gaur egun zaharren kolektiboak ordezkatu 

eta defendatu nahi ditugunak, eta egoera hain larri hau hobetzeko guztion 

artean neurriak ikertuz. Gure oroimen maitekorra utzi gaituzten pertsona 

guztientzat eta gure esker ona gaur egun gure biziak salbatzen 

ahalegintzen diren eta animoen eragile eta balio sozial ikaragarria bihurtu 

den gizon-emakumeen kolektiboari; pandemia hori lehenbailehen 

gainditzea behar eta nahi dugu, baina aurrerantzean, zuhurragoak eta 

solidarioagoak izanik.  

JOAQUÍN ALMOGUERA, pertsona nagusien Nafarroako 

konfederazioaren presidentea 

 Diario de Navarra 2020-04-22an 

Helduak Adi!n euskaratua 


