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1. AUREKEZPENA 

Irakurle maiteak: 30 urte daramatzagu Ekintza-Aluvizen eta aurten berriro 
taldearen ahaleginarekin eta lanarekin agurtzen dugu beste urte bat. Urte bat gehiago 
harreren kopurua gainditu ditugu, beste urteekin konparatuz. 

2019.ko urtea helburuz beteta hasi ginen, boluntarioentzako formakuntza (boluntario 

taldeetan senideen parte hartzearekin arro sentitzen gara) eta tratamendu 

protokoloaren berritzea jokoaren kontra borrokan jarraitzeko. Langile espezializatuen 

ordu kopurua handitu dugu (gero eta eskaera gehiago bait dugu) tratamendu egokiagoa 

eskaintzeko. Santurtziko Udalari esker, “Joko Gabeko Eguna” ospatu ahal izan genuen. 

Honez gain Bilboko Udalaren laguntzarekin tailer berri bat eskaini genien Bilbaoko 

senideei. 

Datorren urtea erronkaz beteta dator, elkarte berri baten sortzea Bilbao udalerrian: ALUBIZ BILBAO. Ikuspegi berri bat eman 

nahi dugu, gizartea aldatzen ari da abiadura haundiz eta teknologia berriek mendekotasun berriak sortzen dituzte (interneta, 

on-line jokoak, bideo-jokoak, kirol apustuak…)  

Lehendakari eta jokalari errehabilitatuta bezala, eskerrak eman nahi dizkiot, Luis Bermejori, hogei urteen zehar egindako lan 

garrantzitsugatik. Bera izan zen lagundu ninduen lehen pertsona Ekintza Aluvizera iritsi nintzenean. Gogoratzen dut primeran 

zer esan zidan: ”Errehabilitazioaz gain, nok daki, baliteke hurrengo Ekintzako presidentea zu izatea”. Eskerrak eman nahi 

dizkizut Luis. 

Azkenik, Ekintza Aluviz osatzen duten pertsona guztien lana eskertzea gustatuko litzaidake, presidenteak, zuzendaritza 

batzordeko kideak, koterapeutak, profesionalak eta boluntariotza. Lortzen dugu elkarte honek, indarrarekin aurrera 

jarraitzea. Mila esker  

Eta gure lagun maitea José Manuel Vildosola; “laster  elkar ikusiko dugu eta ez badugu elkar ikusten argia itzali delako 

izatea”. 

Fdo. Jon Antón Cordero  
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EKINTZA ALUVIZ, 1989an sortutako 

irabazi-asmorik gabeko elkartea da. 

Aurten 2018an, 29 urte darama joko 

patologikoa eragina duen pertsonen 

laguntzaile gisa senideak barne. 1993. 

urtetik FEJAR (Federación Española de 

Judadores de Azar Rehabilitados) 

barne gaude, eta bere bazkideekin 

batera egunero jokoarekiko 

mendetasuna lantzen dugu.  

  

 

- Erantzun egokiak eskaintzen 

dizkiegu, Bizkaiko biztanle 

ludopata guztiei. 

 

- Gaur egun dauden erraztasunak 

kontutan hartuz, joko 

patologikoagatik eragindako 

pertsonen kopurua oso azkar 

handitzen doa. Igoerara eragina 

daukaten faktoreak:  teknologia 

berriak, gizartearen normalizazioa 

eta publizitatea direla, esan 

dezakegu.   

 

 Taldeko lana 

 Transparentzia 

 Konpromisoa 

 Konfiantza 

 Hurbiltasuna 

 Entzutea eta errespetoa 

 

VISIÓN 

[Escriba una cita del documento o del resumen de un 

punto interesante. Puede situar el  cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Utilice la ficha 

Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato 

del cuadro de texto de la cita.] 

IKUSPEGI 
MISIOA 

BALIOAK 
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2. GOBERNU ORGANO ETA TALDEAK  

 

                 JON ANTON. Boluntarioa 

                 LUIS BERMEJO. Boluntarioa  

                 JAVI CUEVAS. Boluntarioa 

                 PEDRO ZUAZNABAR. Boluntarioa  

 

 

                  JESÚS RODRÍGUEZ. Boluntarioa                                                ILLARGI ZARATE. Psikologoa 

                  JOSEBA MAESO. Boluntarioa                                                       PATIRKE GUTIÉRREZ. Psikologoa 

                  JUANJO GÓMEZ. Boluntarioa                                                      MARIA TAULATS. Gizarte-Langilea 

                  JOSEBA ROYO. Boluntarioa                                                          MARISA GRACIA. Erreferentzia-Abokatua 
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LEHENDAKARITZA 

PRESIDENTEORDEA 
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ORGANIGRAMA 

Batzorde Orokorra 

Aholku-emaile Organoa 

Kontrol eta jarraipen 
batzordea: 

Zuzendaritza-batzordea 
eta talde teknikoa   

Kontuak berrikusteko 
batzordea: Zuzendaritza 
batzordetik bi kanpoko   

pertsonak 

Boluntariado batzordea: 
Giza-langilea eta bi 

pertsona boluntarioak 

Gobernu Organoa 
Zuzendaritza batzordea: 

Boluntarioak eta talde 
teknikoa 
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3. JOKOAREKIKO MENPEKOTASUNA (Ludopatía) 

 

 Jolasak pertsona baten garapena errazten du, batez ere 

haurtzaroan eta helduaroan ere. Bizi-prozesuan zehar etekin eta 

asebetetze asko ekar ditzake, ikasteko ideala da eta ikasketa 

dibertigarriagoa egiten du. 

Hala ere, kontrolik gabeko apustuarekiko jokoa(Gambling) kaltegarria 

gerta daiteke batez ere jokoa erabiltzen badugu gero eta diru gehiago 

eta gehiago lortzeko helburu bakarrarekin eta ez entretenimendu 

lortzeko finean. 

Guzti hau kontutan hartuz jokalari mota ezberdinak bereiz ditzakegu: 

 

  Bulkaden kontrolik eza areagotzen denean, adikzio baten 

aurrean aurkitzen gara. Luzaroan zehar eta gaur egun ere, ludopatia 

bizio bat bezala ikusita egon da, gure gizartean arazo honi buruz 

daukagun informazio eskasari esker. Familian eta batez ere jokalaria 

bera adikzio bat dela asimilatzea ezinbestekoa da. Gaixotasun 

psikologikoa da, beraz eraginpeko pertsonak jarrera aktiboa hartu 

behar du bere tratamenduarekiko. 

 

Jokalari Soziala 

Atsegina eta 
dibertigarria 

Ez dauka inolako 
helbururik 

Garaikoa eta 
borondatezkoa 

Ikasketa, sormena, 
sozializazioa eta 

abar du 

Jokalari Arazotsua 

Oraindik kontrol-
une batzuk daude 

Diru-galera 
handiko gertakari 

zehatzak 

Bere jokaeran ez 
dauka arazo 

handirik 

Ez du eraginik 
ingurunean eta 

bere gizarte-
harremanetan      

Jokalari Patologikoa  

Gutxitan atsegina da 
soilik 

Kanpoko helburuak 
ditu: lehenengo 

dirua irabaztea eta 
geroxeago 

galdutako dirua 
berreskuratzea. 

Ez du libreki 
aukeratzen, jokaera 

gehigarria 

Bizitzako gainerako 
arloei eragiten die       

Pertsonaren bizitzan 
oinarrizko funtzioak 

jokoaren bitartez 
lortzea da 

 

1. Irudia: Jokalari motak. Labrador eta Becoña(1994) VI. Euskal-

Herriko akzio-planean aipatuta 2011-2015(2011). 



DSM V (2014) Osasun Mentalen Diagnostikoa eskuliburua, liburu hau erabiltzen da buru-osasunerako 

erlazionatutako pertsona guztiek informazioa truka dezatela, liburu honek ludopatia mendekotasunezko jokabide 

bezala hartzen du, hau da, sustantziarik gabeko mendekotasuna. Sustantzien kontsumoarekin gertatzen den 

moduan, naiz eta ondorio txarrak izan (antsietatea, depresioa, alkoholismoa…) jokabidea mantentzen da. Apirilak 

7ko 1/2016 legean ludopatia mendekotasun gisa hartzen da. 

Jokoaren munduan sartzen den pertsonak hainbat faseagatik pasatzen du: 

Irabaziaren fasea (batzuetan diru asko irabazten du), jokalariak maiztasun gehiagorekin egiten ditu bere 

apustuak. 

Galeraren fasea momentu honetan apustu egiten du galdutako kopuru handia berreskuratzeko asmoz “galeren 

ehiza”. Momentu honetan zorrak dituzu eta kentzeko finean  bai senideei bai lagunei dirua eskatzen diezu  esaten 

berriz ez duzula egingo. Etena suntsitzailea da, jokalariak bere ardurak onartzen ez duelako. 

Etsipenaren fasea jarrera etengabe errepikatzen da. Berriz ere zorrak sortzen dira eta beste ondorio batzuk 

agertzen dira. Familia asmatzen du arazoa edo pertsona berak daukan arazoa jasangarria delako aitortzen du 

dena. Momentu honetara heltzean izaten da laguntza eskatzen denean. 
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Eremu emozionala: 

Gezurrak, antsietatea, 

lo-ezina, tristura, 

arduragabetasun 

pertsonala, 

suminkortasuna, 

autoestimua eskasa, 

frustrazioa eta abar. 

 

Eremu ekonomikoa: 

zorrak pertsona 

ezagunengan, mailegu 

txikiak, lapurretak 

etxean, bankuetan 

maileguak eta abar. 

 

Eremu familiarra: 

eztabaidak, 

konfiantzarik eza, 

komunikaziorik eza, 

erlazio familiarren 

hondapena eta abar. 

 

Eremu lana: 

Errendimendu baxua, 

zigorrak, motibaziorik 

eza, lana ustea eta abar. 

 

Eremu soziala: zure 

bikotearen urruntzea , 

familiaren urruntzea, 

lagunen urruntzea, 

lagunak galtzea, 

dibertitzeko gogorik ez 

eta abar. 

 

Eremu akademikoa: 

Errendimendu baxua, 

motibaziorik eza, faltak, 

emaitza txarrak,  

ikasketen ustea eta 

abar. 

 

Guzti honen ondorio batzuk: 
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4.1. Laguntza 

psikologikoa 

Tratamendua osatzea du 

helburu, pertsona osoa 

kontuan hartuta: bere 

nortasuna eta erabiltzaile 

bakoitzaren ezaugarriak. 

 

4.2. Giza lana 

Gizarte-diagnostikoa, 

aholkularitza gizarte eta 

hezkuntza arazoak 

konpontzeko laguntza, 

arlo pertsonalean eta 

familiarrean. 

 

4.3. Aholkularitza 

juridikoa 

Pazienteei eta senideei 

zuzendua, zorrei eta 

beste edozein lege-

arazori buruz aholkua 

emateko. 

 

4. PROGRAMAK ETA ZERBITSUAK 

 

 

Ekintza Aluviz-ean erabiltzen dugun eredua kognitiboa – jokabidezko da. Tratamenduan erabiltzen ditugun 

estrategiak berebiziko garrantzia dute. Emandako jarraibideak aplikatuz portaera problematikoak identifikatzen eta 

zuzentzen ikasten dute pazienteek,  ausazko jokoen abusua eteteko eta aldi berean aurkezten diren beste arazo 

batzuk lantzeko. Horretarako disziplina anitzeko talde daukagu. Talde honek beste entitateekin eta errekurtsoekin 

(osasun eta sozial) koordinatuta dago. 
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Ekintza-Aluvizen joko patologikoa birgaitzeak hainbat fase dakar, horietako bakoitzak funtzio eta helburu zehatzak ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elkarteko boluntarioak egiten dute. Eragindako pertsonaren datuak eta 

pertsona laguntzailearen datuak jasotzen dira. Patologiaren larritasuna 

azaltzen da eta parte hartzea beharrezkoa dela. Bere bizipenak azaltzen 

ditu ere. Oso garrantzitsua laguntzailearen buru, honek errehabilitazioan papera  garrantzitsua izango du. Une 

honetan, jarraibide orokor batzuk gomendatzen dira, hala nola kontrol ekonomikoa, ohituren aldaketa eta zero 

jokoa. 

4.4. Taldeko laguntza 

Harrera 

1.fasea Aldaketari 
motibatu 

2.fasea Jokabidearen 
esku-hartzea 

3.fasea Faktore 
psikologikoetan esku-

hartzea 

Jarraipena 

Harrera 
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Lehen fase honen helburua, joko patologikoak eragindako 

pertsonari larritasunaren egoeraz kontzientziatzea da, 

horrela aldaketak egiteko motibazioa bultzatuz. 

Gaixotasunari buruz hitz egiten dugunean, gaixoa berak 

paper garrantzitsua jokatzen duela bere birgaitzean esan 

behar diegu, bai joko patalogikoa bai beste motako adizioak 

sendatzen duten farmakorik ez daudelako. 

Fase honetan ere harreran emandako jarraibideak indartzen 

ditugu. Taldearen koordinatzaileak, pertsona boluntarioa 

eta gizarte-langilea izango dira. 

Terapiak 1h30-ko iraupena 

izango du aste bakoitzeko. 

 

 

Kontrol ekonomikoa 

• Tiketen aurkezpena eguneroko gastuak justifikatzeko.  

• Banku-kontuak mankomunatzea 

• Eguna igarotzeko behar duzun diru egokia izatea.  

• Eragindako pertsonak ez du kreditu-txartelarik ez banku-
libretarik izango .  

Ohitura aldaketa 

• Jokoko leku espezifikoetan sartzea saihestea (kasino, 
apustu-lokalak, joko-aretoak eta abar). 

• Normalen jolasten zenuen tokiak saihestea.  

• Bete denbora librea.  

Zero jokoa 

• Ez jolastu zorizko jokoetara ez apustuetara (zure joko 
gogokoena izan ez arren). 

• Apusturik gabeko jokoak ez dute arriskua ekartzen 
eguneroko bizitzan eraginik ez duen bitartean.  

• Auto-prohibizioa bingo eta kasinoetan.  

1ªFASEA: ALDAKETARI MOTIBATU 
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Taldeko lana oso aberasgarria da, beste ikuspuntuak 

ikusteko eta lan sinergia dinamikoa eta etengabeko 

hazkuntzan sortzeko laguntzen duelako. 

Fase honetako koordinatzaileek ludopatia birgaituak 

dira. Beren errehabilitazioa lortu ondoren euren 

esperientzia eskaintzen dute taldeari. Taldekideen  

helburuak lortzeko eta motibatzeko eredu gisa balio 

dute boluntarioak. Jokaeraren kontrola jarraibideen 

bidez lortu nahi da.  

Etapa honetan lortu nahi diren helburuak hauek dira: 

● Gaixotasunaren berri jakitea 

● Giza-harremanak sustatzea 

● Kohesioa eta taldearen batasuna 

● Laguntza emozionala 

● Konfiantza eta zure burua adierazteko leku 

segurua 

● Taldeko beste lankideekin eta koterapeuteekin 

identifikatzea 

● Joko patologikoari buruz informatzea 

 

Fase hau gutxi gora bera 25 saiotan  osatua dago, 

horietako bi edo lau senideekin batera egiten dira 

errehabilitazio prozesua nola doan ebaluatzeko. 

 

 

 

 

 

2ªFASEA: JOKABIDEAREN ESKU-HARTZEA 
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Fase honetan koordinaketa psikologa eta monitore 

batek eramaten dute. Azken honek prozesuaren gida 

izaten jarraitzen du. Garrantzitsuena persona 

berreskuratzea eta errekurtsoak ematea, bere bizitzan 

Aurrera egin dezan. Gaikognitiboak eta emozionalak 

jorratuko dira. Lehenengoak, pertsonak dekoguzan 

idei okerren inguruan datza, adibidez, kontrola, 

disponibilitatea, ametsezko korrelazioa (pentsamendu 

magikoa, adibidez, bingoko zenbakiak markatzeko 

“patuaren arkatza”, isuriaren berrespena (adibidez, 

zortea eta zoriaren arteko nahastea). 

 

Gai emozionalak, aldiz, autoestiman, 

komunikazioan, arazoen ebazpenaren 

entrenamenduan, emozioen identifikazioan eta bere 

erregularizazioan datza, besteak beste. Fase honek 25 

saioko iraupena du. Horietatik 2-4 saio haien 

familiarrekin egiten da, errehabilitazioaren prozesuan 

balorazioa egin dezaten 

  

Jarraipena hainbat talde bileretan lantzan da. 

Amaitu eta hilbate batera, 3 hilabetera, 6 hilabetera 

eta urtebetera. Helburua, gizarteratzean laguntzea da. 

 

3ªFASE: FAKTORE 

PSIKOLOGIKOETAN INTERBENTZIOA  

 

JARRAIPENA  



 

 

 

HELBURUAK:  

- Ulertzeko tresnak emotea. 

- Joku patologikoa duten pertsonekiko tratua hobetzea.  

- Babesa izatea, familiarrak ere oso ahulak dira. 

- Tratamendua irauten duen bitartean jokabideak sendotzea eta finkatzea: nahasketak eta larritasunak. 

 

Urtean 3 aldiz egin dugu familiarrentzako tailerra. 3 hilabeteko iraupena duen, 10 saiotan bananduta dago. 

Astero saio bat egiten da. Normalean asteazkenero izaten da, 18h-20h, eta 20-30 pertsonaz osatuta dago. Saio 

hauek giza langileak, pikologa batek eta ludopatía arazoa gainditua duen gaixo baten familiarrek bideratzen dute. 

 

 

 

4.5. Ludopatiaz afektatua dauden familiarrentzako tailerra 
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Hirugarren prebentzioa: Errehabilitazioan dauden gaixoen eta familien tratamendua egiteko ekintzak martxan jartzea 

da. Helburuetako batzuk, joku patologikoaren problematikaren aurrean zerbitzu espezifikoak ezartzea da, 

tratamenduaren efikaziaren ebaluazioa, abstinentziaren trataera (birgaixotzeen prebentzioa), besteak beste. 

 

Lehen prebentzioa: Gizarteari zuzenduta. Helbururik garrantzitsuena joku patologikoen kontzeptua informatzea, 

dakartzaten arazoak eta ludopatiaren ezaugarriak analizatzea da. Oso garrantzitsua da jokalari soziala eta 

patologikoaren artean ezberdintzea. 

Hauen helburua jokoarekiko jarrera, pentsamendua eta 

portaera aldatzean datza. 

 

 

 

 

 

 

 

Bigarren prebentzioa: Arriskua pairatu dezaketen taldeei zuzenduta. Gazteak, nagusiak, beste adikzioren bat duten 

pertsonak, langabetuak, etxeko andreak,… Joku patologikoa duten arrisku jarreren detekzioa, hasiberriak diren arazoak 

moldatzeko. 

4.6. Prebentzio programak 
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LEHEN PREBENTZIOA 

 

Arazoa ikusgai egiteko komunikabideetan eginiko agerraldiak. Hauetako batzuk: 

 

- Otsailak 17: Javi Cuevasi elkarrizketa, Ekintza Aluvizekoboluntarioa: Jokoan hasteko adinaren batazbesteko 

jaitsiera. SER Euskadi. 

 

- 2018ko martxoak 5: Jon Antonen testigantza, elkarteko lehendakaria, Deustuko Salesianostean, ikastetxeko gazteei 

zuzenduta. 

 

- Galder Govillarri elkarrizketa, Ekintza Aluvizeko boluntarioa, martxoak 14: 

http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/5463435/video-jovenes-problemas-adiccion-apuestas-

deportivas/ 

 

- Galder Govillarri elkarrizketa Ur Handitan saioan, 2018ko ekainean.. 

 

- Klaudio Landaren , Lo que hay que ver, saioan, Galder Govillarren testigantza, 

ekainak 11: https://www.eitb.tv/es/video/esta-

pasando/6059/145083/11/06/18/minuto: -2,1504. 

 

- Zoriak gazteak  harrapatzen ditu. DEIA. Abenduak 10, Galder Govillarri 

 
Argazkia: Galder Govillarri elkarrizketa 

EITB. 

 

4.6.1. Ekintza nabarmenak 



 17 

BIGARREN PREBENTZIOA 

 

- Interbentzio Espezifikoa komorbilitatean sustantziekin, gazte, joku 

online, emakume eta jokuan eginiko mintegian partehartzea. Martxoak 2, 3. 

Fuenlabrada. 

 

 

 

 

 

 

- Bilboko gaixoen familiarren taillerra. Partaideak: Patirke Gutierrez Lara, psikologa eta Maria Taulats Vidal, 

giza langilea. 2018ko urria, azaroa eta abendua. Bilboko udaletxeko osasun eta kontsumo enea. 

Drogomenepekotasunak. 

 

-  Jokorik gabeko eguna; Emakumea eta jokoa Santurtzin, urriak 27, 

Santurtizko udalak  

 

- lagunduta. 

 

 Argazkia: ezkerretik eskumara Ana Estévez, Nacho 

Herrero (Santurtiko zerbitzu sozialak), Jon Antón, 

Marta Álvarez (Santurtziko Gizarte ekintzako 

zinegotzia), Cristina Senarriaga (Santurtziko zinegotzia) 

y  Aitor Uriarte (Joko etaikuskizunen zuzendaria ). 

 

Argazkia: Ezkerreik eskumara. Ana Estevez (Ekintza Aluvizeko Ohorezko 

kidea), Jon Anton (Ekintza Aluvizeko Lehendakaria), Maria Taulats 

(Ekintza Aluvizeko giza langilea), Javi Cuevas (Ekintza Aluvizeko 

idazkaria) eta Patirke Gutierrez (Ekintza Aluvizeko psikologa) 
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HIRUGARREN PREBENTZIOA 

 

-  Ludopatian inguruko programa terapeutikoa, urtero berrikusi eta aldatu egiten da eta 

elkarterako espreski egina dago. 

 

- Talde eta banakako terapia da ludopatiaren errehabilitazioa lortzeko prozedimendurik 

eraginkorrena 

 

- Osasun arloko profesionalentzako, ludopatian inguruko formazio ikastaroak. 

 

- Birgaixotze prebentzio programa, psikologak, tratamenduko 3. Fasean ematen dute. 

Arrisku egoera identifikatzen eta alternatiba osasungarriak bilatzen dituzten 

erabiltzaileei zuzenduta dago. 5 saio, 10 ordu inguru.  

 

-  FEJARek antoatutako biltzarrean parte hartzea. Errehabilitazioa elkarrekin lortu. Caceres, irailaren 28, 29, 

30. 

 

 

 

 

 

FEJAR 2018, Biltzar nagusia 
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ESTE EKINTZA BATZUK 

 

- Bazkaria, langile talde eta boluntarioekin. 

 

- Boluntarioentzako formazioa, azken 2 urtetan eman da, 20 orduko iraupena. 

 

- Talde teknikoaren kanpo formazioa. Lan profesionala era osasunarrian betetzeko tresnak. 1. eta 2. Maila. 80 

ordu. Hizlaria: Enrique Saracho ( psikiatra, psikoterapeuta, psikodramatista, eta Edirn osasun kooperatibaren 

zuzendari teknikoa. Bilboko udaletxeko osasun eta kontsumo arloak egina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argazkia: 2018ko abenduaren 18an eginiko bazkaria, 

boluntariotza eta langileekin. 
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  Ekintza Aluvizeko gauzarik edo altxorrik garrantzitsuena bere boluntariotza da. Gaixotasuna pairatu duten 

gizon-emakume edota hauen familiarrez osatuta dago. 

Modu eskuzabal batean, haien esperientzia azaltzen dute. Haien tratamendua amaituta eta 2 urteko abstinentzia 

izanda, aukera ematen zaie boluntariotzan sartzeko. Arau batzuen onarpena eta barneko formazioa ezinbestekoa 

da. Gaixoen familiarrek ere izaten dira boluntarioak, haien taillerrak eta familiarren gaixoek terapia amaitzen 

dutenean, bakarrik. 

 

Boluntarioa izateko, onartuak izaten dira; adin nagusiak, edota bere eskubidea emateko baldintza legalik ez 

dauzkaten, ezta inolako gaitzik ez dituzten edota judizialki indargabetuak izan ez diren adin azpiko emantzipatuak. 

 

 

 

 

 

 
32 

13 

Voluntari@s

Boluntarioak 

Hombres Mujeres

4.7. Boluntariotza 
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2018.an Elkartean erantzuna eman diegun jokalari patologikoen profilak; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIZONEZKOA: 31-70 urte, jokalari bakartia, 
arazoetatik alde egiteko. Urte askotako 
ibilbidea.  

EMAKUMEZKOA: 35-50 urte, brandu hasia. 
Askotan depresioa edo antsietatea lagunduta. 

GAZTEAK: 18-30 urte. Urte gutxi jokoan. 
Adrenalina. Dirua erraz irabazteko eta 
harremanak izateko. 

4.8. Gaixoen profila 



 

 Ez dugu ahaztu behar sustantzi gabeko veste 

adikzio mota bat ere laguntzen dugula, erosketa 

konpultsiboak. 

Halandaguztiz ere, joku patologikoa da gehien 

jorratzen duguna, grafikoan ikus daitekenez. 

Mota ezberdinetako jokoak dagoz. Jarraian 

grafikoan guk lantzen ditugun ohiekoenak eta bere 

portzentaiak. 

 

 

 

Txanponjaleak dira gure gizartean arazo gehien 

ematen jarraitzen dabenak, jarraian apostuak, baina 

azken hauek gero eta ugariagoak. 

97% 

3% 

Problematikaren arabera 

Juego patológico

Compras compulsivas

39% 

29% 

6% 

26% 

Joko motoak 

Máquinas
tragaperras

Apuestas deportivas

Juego on-line

Salones de juego.
Varios
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EKINTZA ALUVIZEN ERANTZUNA EMAN DIEGUN PERTSONEI, 

BERE BIZILEKUAREN ARABERA. 
AMOREBIETA 2 LEKEITIO 1 

AMURRIO 1 LEMOIZ 2 

ARRIGORRIAGA 1 LLODIO 2 

ASTRABUDUA 4 MUNGIA 1 

BALMASEDA 2 MUSKIZ 2 

BARAKALDO 44 MUXIKA 1 

BASAURI 6 ONDARROA 1 

BERANGO 1 OROZKO 1 

BERMEO 3 ORTUELLA 3 

BILBAO 77 OTAÑES 1 

BUSTURIA 1 PEDREÑA 1 

CASTRO-URDIALES 3 PORTUGALETE 11 

DERIO 2 SANTURTZI 19 

DURANGO 6 SESTAO 6 

EIBAR 3 SODUPE 1 

ERANDIO 3 SOPELANA 1 

ERMUA 2 TRAPAGA 2 

ETXEBARRI 2 ZALLA 1 

GALDAKAO 10 ZAMUDIO 1 

GERNIKA 2 ZEANURI 1 

GETXO 13 ZIERBANA 2 

IURRETA 1  

LEIOA 8  

2018 urtean emondako erantzunak 

8% 

58% 

34% 

Mujeres Hombres Jóvenes
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2018.an Ekintza Aluvien erantzuna emandako persona “berriak”: 

 

Eginiko ekintza Erantzuna emandako pertsonen kopurua 

Giza langilea, psikologak eta abokatuak joku patologikoaren 

aurrean emandako laguntza 

 

248 

Giza langilea, psikologa eta abokatuak sustantzi gabeko veste 

adikzioen inguruan emondako laguntza 

 

 

8 

Gaixoen familiarrei emondako atentzioa 

 

485 

2017an terapia hasitako gaixoak 

 

124 

ERANTZUNA EMONDAKO PERTSONEN KOPURUA 

 

866 

 

 

 

* Memorian agertutako datu guztiak, Elkartean jasotakoak dira. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del número
de acogidas en Ekintza

Aluviz de Bizkaia
148 195 171 199 193 214 256
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Ekintza Aluvizen gaixoen harren 
igoera 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del número
de familiares

atendidos de Bizkaia
293 388 342 398 386 428 485
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Ekintza Aluvizen lagundutako gaixoen 
familiarren igoera 

ESKAKIZUNEN EBOLUZIOA 

 

4.8. Beste datu estitiskoak 
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25% 

20% 

15% 

40% 

Referencias personales

Internet (página web y/o facebook)

Servicios privados

Servicios públicos (osakidetza, ayunt, y
otros)

ERATORPENAREN ITURRIAK 

 

 2018an elkartean eratorritako pertsonen estimazioa: 
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