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Aurkezpena
ASPANOVAS minbizia duten Bizkaiko ume eta nerabeen gurasoek osatutako elkartea da. Erakun-
dea irabazi asmorik gabekoa da eta 1989an sortu zuten haur minbizia pairatzen zuten familiek. 
Elkartea UMEEKIN euskal federazioaren eta estatuko NIÑOS CON CÁNCER izeneko federazioaren 
barne dago, baita beste erakunde batzuen barne ere, FEKOOR eta BIZIPOZA, besteak beste.

Helburua kalitatezko arreta eskaintzea da, eta horretarako, ASPANOVAS elkarteak hainbat zer-
bitzu eskaintzen dizkie familiei gauzatzen diren hainbat programa eta ekintzen bitartez.
Era berean, ASPANOVAS familien eskariak zabaltzeko bozgorailua da, minbizia duten ume eta 
nerabeen arazoak erakundeetan eta gizartean aurkezten baititu, elkarrekin irtenbideak bilatzeko.

gure historia

ASPANOVAS sortu zen1989

1991

1992

1993

1994

2001

2008

2017

2018

2019

Familientzako Arreta Psikologikoko zerbitzuaren hasiera.

Minbizia duten umeentzako lehenengo Udalekuak.

Boluntarioak ospitaleratutako familiei bisita egiten hasi ziren.

Adingabeen zaintzaileentzako Elikadura Dieten Zerbitzua sortu zen.

Familiei gizarte arreta emateko zerbitzuaren eraketa. 

ASPANOVASen Abegi-etxea martxan jarri zen, ospitaleratutako adingabeen 
familientzat, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaletik gertu (GUO)

GUOko Onkologia Pediatrikoko Unitatean Jarduera Terapeutikoen 
Proiektuaren hasiera.

 Minbizia duten umeei, nerabeei eta beraien gurasoei zuzendutako Arreta Pedagogikoko 
zerbitzuaren sorrera.

Gurutzetako Ospitalean Jarduera Terapeutikoetako Proiektuan bi tailer berriak: Arnasbide 
Tailerra eta Gaitasun Sozial eta Norbere Baliabideen Tailerra.

ASPANOVASen 30. urteurrena.
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Minbizia duten Bizkaiko haur, nerabeen eta euren senideen bizi kalitatea hobetzea.

Familiako kide guztien bizitzako alderdien normalizazioa.

Minbizia duten adingabeek eta beraien familiek kalitatezko osasun, gizarte eta hezkuntza arreta 
jasotzeko berdintasun baldintzak izatea.

Bizkaian Haur Minbiziari buruzko problematikaren inguruko informazioaren hedapena.

Gure helburua

Zer egiten dugu

Nola egiten dugu

Familiei laguntzen diegu gaixotasunaren eta sendatze-prozesuan zehar.

Gure familiek dauzkaten eskakizunei erantzunak eman ahal izateko, asistentzia-laguntza 
eskaintzen diegu.

Minbizia duten umeen, nerabeen eta beraien familien eskubideak eta beharrak aldarrikatzen eta 
defendatzen ditugu erakunde publiko eta gizartearen aurrean.

Beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzen gara Haur Minbiziaren alorrean, gure lana indartuz.

Umeen minbiziari buruzko sentsibilizazioa eta informazio hedapena sustatzen ditugu, eta 
horretarako, komunikabideetako eta gizarteko profesionalekin harremanetan jartzen gara.

Familiei arreta integral osatuagoa emateko erakunde eta enpresekin lankidetzak sustatzen 
ditugu.

Konpromisoa minbizia duten umeen eta nerabeen familien beharrizanak asetzeko.

Aukera berdintasuna guztientzako.

Minbizia duten adingabeen inklusioa egunerokotasunean eta elkarte-bizitzaren esparru eta
ekintza guztietan.

Minbizia duten umeen, nerabeen eta beren familien eskubideen errespetua.

Ahalduntzea, minbizia duten adingabeen garapena eta ahalmena sustatzeko.

Erantzukizuna, gardentasuna eta jarduera onak elkartea eta elkarteko baliabideak kudeatzean.

Elkarrekiko elkartasuna, gizartean indartu beharreko balore gisa.
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nola gaude antolatuta

Batzar 
orokorra

Zuzendaritza 
batzordea

Koordinazioa talde
teknikoaboluntariotza

Asistentzia 
Arloa

Hezkuntza eta 
Sentsibilizazio 

Arloa

Komunikazio, 
Ekitaldi eta 

Erakundeekiko 
Harremanen 

Arloa

Kalitatea Eta 
Korporazioko 

Gizarte 
Erantzukizun 

Arloa

Administrazio Eta 
Kontabilitate 

Arloa

Finantzazio 
Arloa

BATZAR OROKORRA
Elkarteko oinarrizko organoa da, eta 
ASPANOVASeko guraso guztiek osatzen dute. 
Hala, batzarrean oinarrizko erabaki guztiak 
hartzen dituzte elkartearen egitura eta 
funtzionamenduarekin lotuta.

ZUZENDARITZA BATZORDEA
ASPANOVASeko motorra Zuzendaritza 
Batzordea da; minbizia duten ume edo nerabeen 
gurasoek osatzen dute. Boluntarioek osatutako 
taldea da, eta beren denbora librea ekintzak 
antolatzeko erabiltzen dute, eta hala, laguntza 
sare bat osatzen dute minbiziaz diagnostikatu 
berri diren familiak babestuta sentitu daitezen 
eta indarra jaso dezaten beren seme-alaben 
gaixotasunari aurre egiteko

Lehendakaria: Mª José Martínez 
Diruzaina: Janire Barrio 
Idazkaria: Unai Alaña 

Mahaikideak: 
Mª Ángeles Sanz
Xabier Leizea

Juan Carlos Fernández

Talde teknikoa
ASPANOVASeko Zuzendaritza Batzordeak 
diseinatutako ekintzak osatzen eta egikaritzen 
dituzten profesionalek osatzen dute talde 
teknikoa:

Koordinazioa: Ainhoa Fernández
Administrazioa:: Sara Enrique 
Arreta Psikologikoa: María Jesús Nicuesa 
Gizarte Arretal: Naiara Arrieta y María García
Komunikazioa: Andrea Calvo e Ibai Barrenetxea
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Bi aldiz isolatuta

Tamalez, 2020ak gogor jo ditu gure familiak ere. Beraien 
kasuan, isolamendua ez da aukera bat izan, eta horregaitik 
inoiz baino bakarrago eta isolatuago egon dira.

Pandemia oso kolpe gogorra izan da guztiontzat. Denbora 
oso luze batez etxetik irten gabe egon behar izana ez da 
batere erraza izan. Baina ASPANOVAS osatzen duten familiek 
egoera latz honi minbizidun haur bat izateak suposatzen 
duten beldurrak gehituta egin behar izan diote aurre.
Virusak inmunodeprimituta dagoen txiki batengan izan 
litzatekeen ondorioen inguruan ezjakintasunak eta ziurtasun 
faltak haien familiek bere buruei isolamedu are zorrotzago 
bat inposatu izana eragin du, oraindik ere haien kasuan 
indarrean dirauen isolamendua.

COVID-19 AREN PANDEMIADELA ETA MINBIZIDUN HAURREN FAMILIEK 
BIZI DITUZTEN ONDORIOAK

Haien haurren gaixotasunari bakardade osoan 
aurre egiten ari dira, hainbeste beharrezkoa
zaien akonpainamendu eta sostengu soziala 
gabe.

Konfinamenduan zehar familiak ezin izan dira 
ASPANOVAS-ek eskeintzen dizkien zerbitzu 
sozial eta psikologikoetaz baliatu.

Zaintzaz arduratzen diren pertsonak haien 
txikien ospitalizazio eta tratamenduei 
bakardade osoan aurre egiten ari dira, COVID-
19aren aurrean hartu diren galarazpenak 
direla eta.

Bai tailer terapeutikoek zein Ospitaleko 
Boluntariotza Programak eskeintzen zizkien 
aireraztatze, atseden eta entretenimendua 
zeharo faltan botatzen dute.

1.400 adingaberi diagnostikatzen zaie gaixotasun hori estatuan. Pandemiak eta konfinamenduak 
kalte suntsitzailea eragin dutela badakigu ere, oraindik ez gara gai epe ertain-luzera aurre egin 
beharko dieten ondorioak aurreikusteko. Horregatik gaur egun inoiz baino laguntza gehiago 
behar dute.



COVID-19REN ERAGINA

Martxoaren 2tik, ASPANOVASeko langileek mugatu izan dute Onkologia Pediatrikoko 
Unitaterako sarbidea, Osakidetzak agindutako prebentzio-neurri zela eta.Neurri horrek honako 
hauek ekarri dizkie familiei:

ASPANOVASEKO FAMILIETAN DUEN ERAGINA

Ospitale-eremua: familientzako eragina

Aspanovaseko langileek ezin izan dute laguntzarik, harrerarik ezta aholkularitzarik 
familia debutatzailei eskeini.

Ospitaleratutako familiei jarraipena, laguntza psikologikoa eta soziala emateko 
ezintasuna.

Adingabeentzako eta zaintzaileentzako jarduera terapeutikorik eta laguntza-jarduerarik 
eza: musikoterapia, clown-a, arnasbide-tailerrak, sormena, errealitate birtuala eta 
gizarte- trebetasunak.

Ospitaleko boluntarioen antolatutako bisitak programaturik ez egotea, zaintzaileentzako 
aireztapen- eta atseden-gune gisa balio dutenak.

ASPANOVASek indartu egin behar izan ditu 
ospitaleratutako familientzako harrera-
pisuko segurtasun-neurriak, bertako 
eremu komunen erabilera murriztuz; beraz, 
familientzako atseden eta arnasbide-
espazioa nabarmen murriztu da.

Gurutzetako Ospitaleko kafetegiko 
ostalaritza-zerbitzuek martxoaren 14an 
jarduera utzi zutenez, ospitaleratutako 
haurren zaintzaileek apirilaren 8ra arte ez 
zuten jaso ASPANOVASek baleen bidez 
ematen duen zaintzailearen elikadura-
zerbitzua. Egun horretan, akordio baten 
bidez, Onkologia Pediatrikoko Unitatean 
sartutako haurren familiei arreta ematea 
lortu genuen.

Ospitalean, joko-gela itxi egin da, eta bisitak 
eta laguntzaileak mugatu egin dira. Horrek 
esan nahi du adingabearen zaintzailea 
egun luze batzuk “isolaturik” bizitzen ari 
dela, ezin baitu beste senide batzuengandik 
errefortzurik jaso, eta horrek eragin handia 
du maila fisikoan eta emozionalean.
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Ospitale-eremua: inpaktua ASPANOVASentzat

Gure langileak, Onkologia Pediatrikoko Unitatean egoteari uzteak oso eragin handia izan du,
ospitaleratutako familien eta kontsultara joaten zirenen egoerari buruzko informazio erregularra 
izatea zaildu baitu. Osasun-egoera eta osasun-langileen lan kargaren ondorioz, oso zaila izan da 
haiekin komunikazio arina eta etengabea izatea. Hori dela eta, familien premia hurbilenetako 
batzuen estaldura berandu samar iritsi ahal izan da.

OSPITALEZ KANPOKO EREMUA: Familientzako eragina

Alarma egoerak ASPANOVASen egoitza ixtea 
eragin zuen eta, ondorioz, egoitzan emandako
zerbitzuak bertan behera geratu ziren: Gizarte 
Arreta, Arreta Psikologikoa eta Arteterapia.

Arteterapiako saioak behin betiko bertan 
behera geratu ziren, Gironako Unibertsitatearekin 
sinatutako hitzarmen baten bidez araututa 
zeudelako eta akordioa amaitutzat eman 
dutelako.

Aurreikusten zen bezala, pandemiak eragina izan 
du ASPANOVASen finantzaketan, zabalkunde eta 
sentsibilizazio-ekintzetan.

Alde batetik, elkartasunezko ekitaldiak 
egiteko ezintasunak; eta bestetik, enpresa eta 
partikularren zailtasun ekonomikoak; gu bezalako 
gizarte-erakundeei laguntzeko dituzten aukerak 
nabarmen murriztu dute diru-sarrerak.

Gizartearekin loturak ezartzeko “erakusleiho” gisa 
balio ziguten dibulgazio eta sentsibilizazio ekintza 
presentzialak egiteko zailtasuna eta COVID-19ri 
eman zaion estaldura mediatiko handia direla eta, 
haurren minbizia eta haren ondorioak ikusezin 
bihurtu dira.

KUDEAKETA ARLOA: finantzaketa eta komunikazioa
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Arreta Sozial eta Psikologikoaren kasuan, telematikoki mantendu ziran. Ez da egoera ideala, 
baina egoera horretan familien behar berriei erantzuteko eta lehendik lantzen ari zirenen jarraipena 
egiteko zegoen modu bakarra zen.

Bi kasuetan, arreta areagotu egin zan; izan ere, COVID-19k familietan izan duen eragin emozional 
eta ekonomikoak (kaleratzeak, ERTEak) Aspanovaseko talde teknikoaren dedikazio handiagoa 
behar izan zuen.
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Gizarte-harremanen esparrua

Onkologia Pediatrikoko Unitateetako prebentzio-neurrien ondorioak ospitaleratzeetan:

Gaixotasuna bakardadean bizitzea.

Gizartearen eta familiaren babesa galtzea: neke fisiko eta mental handia, “oxigenatzeko” eta indarrak 

berreskuratzeko aukera eta distrakzio espazio falta.

Auto-isolamendu soziala, seme-alabak kutsatzeko beldurragatik.

Gogo-aldarte oso gainbeheratua eta suminkortasuna, familia-bizikidetzari eragiten ziona, arrazoi 

hauengatik:

Seme-alaben gaixotasunari eta arriskuei 
buruzko ezjakintasuna

Ziurgabetasuna konfinamendu-epeen 
aurrean

Aurreko esparru horiek eragin negatiboa dute arlo psikologikoan:

Higadura emozional handia: tristura, beldurra, ziurgabetasuna, segurtasunik eza, larritasuna, 
beldurra, mesfidantza, etab.

Eragin bereziko egoerak:

Diagnostiko 
berriak

Berriz 
gaixotzea

Dolu-
prozesuak

FA

MILIAK

L
A

GUNTZA

JA
S

O
TA

KO ARRE
TA

43%

Minbizidun Haurren Estatuko Federazioaren ikerketa

Ikerketa 12 autonomia-erkidegotako 
200 familiarekin egin da.

Ekonomiaren, lanaren, hezkuntzaren, 
harremanen, gizartearen eta 
psikologiaren eremuak aztertuz.

Ekonomia eta lan eremua

CUMEa galtzea ERTE batengatik

Elkarte eta erakunde baliabideak 

eskuratzeko zailtasuna

36% 8%

Familien % 36k jaitsierak izan ditu diru-sarreretan.

% 8k laguntzaren bat eskatu du.

Hezkuntza-eremua

10%

Erritmo berriak eta egokitu beharreko tresna 

berriak Adingabearen egoera fisikoak, eskolen 

jarraipena zaildu egin du. Beharrezko laguntza 

gehigarria izateko ezintasuna.

% 43k denbora gehiago eman 

du seme-alaben hezkuntzan.

% 10ek jasotako arreta ez dela 

nahikoa uste du
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2020ko EGOERAREN MAPAKETA

Gurutzeta Unibertsitate Ospitalea 
(GUO)

ASPANOVASen egoitza
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* COVID-19ri buruzko osasun-murrizketek gure boluntarioak Gurutzetako Ospitalera sartzea eragotzi dute.

#LaguntzenLagundu Kanpaina

2020an, konfinamendu-hilabeteen ondoren, online kanpaina bat egin genuen, COVID- 19k 
eragindako osasun-krisi globalak haurren minbizia nola eklipsatu zuen ikusarazteko eta 
kontzientziatzeko.

Gure kezka:

Zer ondorio izango ditu gure familietan euskarri integralik eta zaintza egokirik ez izateak epe 
labur/ertainean?

Arreta kualifikatua eta diziplina anitzekoa beharrezkoa da beti, eta gure esku dago hori bermatzea.
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Oinarrizko 
premietarako 

laguntzak

Gure helburua: zaintzea eta laguntzea

ASPANOVASek gauregunera arte Asistentzia Arloan garatutako ekintzak aurrera eramaten 
jarraitu du. Gogoan dugu, betiere, ‘adin txikiko bat gaixotzen denean, familia osoa gaixotzen 
dela; zentzu honetan Laguntza Programak garrantzi handi bereganatzen du, kalitatezko arreta 
integrala bermatu eta eskaintzeko elkarteak duen tresna baita.

400 familiatik gora biltzen dituen guraso elkarte bat denez, ASPANOVASek argi dauka gaixotasunak 
aldaketak badakartzala harremanen esparruan, esparru sozialean eta ekonomikoan.

Familietan bat-batean egunerokotasunean eragiten duten arazoak eta aldaketak sortzen dira:
gurasoen lan egoera birmoldatzea, beste seme-alaben zaintzan pentsatzea eta EAEtik kanpoko 
ospitaleetara bideratu dituzten familien lekualdaketei dagokien guztia, besteak beste.

ASPANOVASeko Gizarte Arretako Zerbitzuak gaixotasunaren fase bakoitzean hasierako egoera 
soziofamiliarraren azterketa egiteko aukera eskaintzen du, familiari eskuragarri dituen elkarte 
baliabideen zein erakundeak eskaintzen dituztenen gaineko orientazioa eman ahal izateko, 
baliagarriak izango direnak diagnosia egin eta gero familiaren bizitzan sortutako beharrizanak 
betetzeko.

ASPANOVASeko lantalde profesionalak estatu mailako minbizidun haurren gurasoen elkarteekin, 
administrazio publikoarekin eta entitate pribatuekin koordinatuta egiten du lan beti.

2020an bildutako datuak eta familiak laguntzera zuzendutako ekintzak honako izan ziren:

255 79 100 30

2 1 2

Esku-hartze sozial

Artatutako familiak

Zaintzaileak

Familia 
debutatzaileei harrera

Mailegu, arlo tekniko eta 
ortopedikoan

Madrilgo alokairuko 
pisuaren ordainketa

Deribazioengatiko 
laguntza ekonomikoak

1

Hilobietarako
Laguntzak

1

Gizarte arreta

9



Arreta psikologikoa
Adingabeari minbizia diagnostikatzen zaionetik, gaixotasunean zehar, umearengan eta bere 
ingurukoengan aldaketa eta asaldura emozional eta kognitibo batzuk gertatzen dira; hortaz, 
horiek arreta berezia behar izaten dute eta hori ezinbestez bete behar da.

Hori dela eta, haur-minbizidun familiei lagun egiten esperientzia ugaria duen zerbitzu 
psikologikoa jartzen du gaixoen eta horien senideen eskura ASPANOVASek.

Helburu nagusia familiak bere trebetasunak martxan jartzeko baliabideak eta tresnak eskuratzea 
eta lortzea da, hala tratamenduak iraun bitartean sortu daitezkeen zailtasunei aurre egin ahal 
izateko.

Zerbitzuak garatutako jarduketa nagusiak honako hauek dira:

Ume eta nerabeekin eta beren familiekin esku-hartze eta jarraipen klinikoko saioak.
Elkarrizketak eta lan bilerak minbizia duten haurren egunerokoan era batera edo bestera esku 
hartzen duten profesionalekin.
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Aurten ez da beste batzuk bezalakoa izan; pandemiak 
eragin handia izan du haurren minbiziak jotako 
familiengan, eta elkarte gisa egiten dugun lana ere 
murriztu egin da. Txikiek eta familia osoak jasan behar 
izan duten isolamendu bikoitza oztopo bat izan da. 
Aspanovasek bere burua berrasmatu behar izan du 
laguntza-arloan, gaixotasunaren prozesuan zehar 
familiei beharrezko eta ezinbesteko laguntza ematen 
jarraitu ahal izateko. Horregatik, 2020 honetan 
laguntza sozial eta psikologikoa telematikoki ematen 
hasi gara bideo-deien bidez, eta aldaketak egin behar 
izan ditugu, Onkologia Pediatrikoko unitatea dagoen 
Gurutzetako Ospitaleko 6. solairuko geletara ere iritsi 
ahal izateko.
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OSPITALEA HUMANIZATZEN DUGU

Minbizia duten haur eta nerabeek egonaldi 
luzeak egiten dituzte ospitalean. Batbatean 
familia osoa ingurune ezezagun batean 
murgiltzen da, eta kide guztiengan 
kudeatzeko zailak diren sentimendu eta 
sentsazioak sortzen dira, esaterako beldurra, 
estutasuna edota ezjakintasuna. Familia 
osoa ospitalean zaintzea eta babestea 
ASPANOVAS elkartearen Ospitaleko 
Laguntza Programaren misioa da, diagnosia 
egiten den unetik.
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74 Saioak
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*COVID-19 baino lehen 

371 Saioak
59 Parte-hartzaile

27 Saioak
20 Parte-hartzaile

*COVID-19 baino lehen 

6 Saioak
5 Parte-hartzaile
*COVID-19 baino lehen 

29 Saioak
20 Parte-hartzaile

*COVID-19 baino lehen 

Adingabeekin egiten den lana gaixotasunaren alderdi emozional eta soziala lantzean datza. 
Horregatik, ASPANOVASek hainbat tailer terapeutiko antolatzen ditu ospitalean dauden 
umeei zuzenduta, eta hala, arnasguneak sortzen dira Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 
egunerokotasunean.

Aurten, pandemiak mugatu du saio terapeutikoen kopurua. 2020a ideia eta ekimen berriekin 
hasi genuen, humanizatzen jarraitzeko eta ospitalea gure txikientzako ingurune atseginagoa 
bihurtzeko. Hala ere, martxoan Gurutzetako Ospitaleko Onkologia Pediatrikoko unitatean gure 
jarduera presentziala eten egin zen COVID-19k eragindako krisiaren ondorioz. Aste batzuk 
geroago, tailer birtual berriak abiarazi genituen, adingabe onkologikoen ospitaleratzea girotzen 
jarraitzeko.
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Eta Onkologia Pediatrikoa Unitatetik irteterik ez 
badago, ASPANOVASek adingabeaz arduratzen 
denari jateko eta afaltzeko txartelak ematen dizkio, 
egoerari indarrez aurre egin diezaion.

Martxoan, zerbitzu hori kendu behar izan genuen; izan 
ere, Gurutzetako Ospitaleko kafetegia irekita zegoen, 
eta osasun-langileek bakarrik erabil zezaketen. 
Asteak negoziatzen eman ondoren, baiezkoa lortu 
genuen, txikien laguntzaileek zerbitzu hori berriro 
eskura zezaten.

811 Bazkari Txartela
673 Afari Txartela
54 Familiak
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Guraso, aitite-amama, neba-arreba, anaia edo ahizpei, 
hots, zaintzaile nekaezin direnei, dagokienez, arreta 
handiagoa behar da, horiek gaixoekin egon daitezen. 
Zaintzaileek, hortaz, aireztatzeko tokiak behar dituzte 
egoerari ahalik eta hoberen aurre egin ahal izateko. Hortaz, 
2018. urteaz geroztik, ostegunero, Arnasbide Tailerra 
egiten da senideentzat unitatean, ASPANOVASeko 
psikologoaren eskutik.

106 Saio
47 Onuradun familiakA
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Era berean, ASPANOVASek bere abegi-
etxea –guztiz hornituta eta Gurutzetako 
Ospitaletik 5 minututura– jartzen du 
familien eskura, seme-alabak ospitaleratuta 
daudenean bertan ostatu har dezaten.

Etxebizitza, egoera berri honetan, leku 
segurua bihurtu da, eta guraso askok 
atseden hartu ahal izan dute pandemiak 
iraun duen bitartean. Ostatu hartu duten 
pertsonen eta ASPANOVASeko langileen 
erantzunkidetasunari esker, familiei espazio 
hori eskaintzen jarraitu ahal izan dugu.

262 Egonaldi
37 FamiliakA
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Gizartea aldatzeko komunikazioa eta sentsibilizazioa

2020an antolatutako ekimen ezberdinen bitartez ASPANOVASek lanean jarraitu du umeen 
minbizia pairatzen duten familien arazoak hedatzeko eta zabaltzeko, gaixotasunaren alderdi 
ezberdinak, haien artean, gizarteratzea, humanizazioa eta osakuntza prozesua azaldu, eta 
minbizia duten pertsonentzat hezur muinen donazioek duten garrantzia azpimarratuz.

Zalantzarik gabe, alarma-egoera ezartzen zuen dekretuak gure urteko plangintza aldatu zuen eta 
gure komunikatzeko modua eraldatu zuen. Planteamendua berregokitu behar izan genuen, eta 
gure ahotsa sare sozialen bidez indartzea erabaki genuen.

Minbizidun Haurren Nazioarteko Eguna: 
#OztopoGehiagorikEz
ASPANOVASek, minbizia duten haurrekin batera, minbizia duten 
adingabeentzako hesiak murriztea eskatu zuen Minbizia duten 
Haurren Nazioarteko Egunean.

Otsailaren 14an informazio-topaketa bat antolatu genuen 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean, eta osasun-eskaria egin 
genuen, otsailaren 15ean ospatzen den Minbizia duen Haurren 
Nazioarteko Eguna ospatzeko

‘Beste oztoporik ez ‘izan zen, besteak beste, minbizia duten 
adingabe guztiei % 33ko ezintasuna “automatikoki” eskuratzea 
aldarrikatu zuen leloa.

ASPANOVASek arreta jarri zuen Eusko Legebiltzarrak joan den 
ekainean onartutako legez besteko proposamenean jasotako 
eskaeretan.

Haurtzaro Ospitalizatuaren Eguna: 
Maiatzaren 13an, ASPANOVASek Ospitalizatutako Haurren Eguna ospatu zuen, ospitaleratutako 
haurrak omenduz eta osasun-langileen lana eskertuz. Minbizia duten Haurren Gurasoen Estatuko 
Federazioko kide garenez, seigarren urtez jarraian Atresmedia Fundazioaren #TeLanzoUnBeso 
ekimenarekin bat egin dugu, eta online plataformetatik eta sare sozialetatik zuzenean eman zen. 
Halaber, ASPANOVASek bat egin zuen euskal pailazoen taldeak antolatutako txalo zaparradarekin.
 
Azken urteotan, Haurtzaro Ospitalizatuaren Eguna data seinalatua bihurtu da erakunde 
soziosanitarioentzat, pediatriako unitateen humanizazioa bezalako gaiak jorratzeko aukera 
ematen baitu. Hala ere, egungo testuinguruak aldarazi egin du erreklamazio hori. Ildo horretan, 
2020an, ASPANOVAk berrogeialdian zehar beren txikien ospitaleratzeari banaka aurre egin 
zioten familiak omendu zituen, eta eskerrak eman nahi dizkiegu osasun-langileei pandemian zehar 
erakutsitako abileziagatik eta profesionaltasunagatik. Hala ere, kezkatuta gaude diagnostiko 
berririk ez dagoelako, ez baita oso ohikoa.

Gaur egun oraindik kezkatzen gaitu familiek osasun-zentroetara joateko beldurra izateak, eta, 
horrela, atzeratzen ari da haurren minbizia bezalako gaixotasun pediatrikoen detekzioa.
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Biziraun duenaren hilabetea
Ekainean, haurren minbizitik bizirik atera zen eguna ospatzen dugu. 4 testigantza jaso genituen, 
eta Youtubeko gure kanalean daude eskuragarri.

Aitor peirani miriam olaeta

mikel mendigutxia sara fernandez

Haur-Minbiziaren sentsibilizazio hilea:
Haurren minbiziaz sentsibilizatzeko munduko kanpaina urtero egiten da irailean. “Piztu itxaropena” 
izan zen Childhood Cancer Internationaletik sortutako ekimena, eta Minbizidun Haurren Gurasoen 
Estatuko Federazioak sustatzen du Espainian.

San Mames estadioa urre kolorez argiztatu zen eta mundu osoko minbizi gaixorik gazteenak irudikatzen 
dituen urrezko begizta proiektatu zuen. Urrezko koloreak haurren eta nerabeen minbiziaren aurkako 
borrokan duen ausardia ohoratzen du, itxaropena irudikatuz.
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Immunoterapia eta Minbiziaren II. Jardunaldia, Artagan Bilbao 
Ikastetxea (urtarrilaren 21a)

Erronka solidarioak:
Agertxo Pirata: Ander Txakartegi Basterretxea “Txaka” 
Berriatuko txirrindulariak, Helmugak taldeko kideekin 
batera, uztailean burutu zuen proiektu solidarioa izan zen. 
Euskal Herriaren inguruan 360 kilometro bizikletaz etenik 
gabe izan zen proba. Helburua minbizia haur- hezkuntzan 
ikusaraztea eta ASPANOVASentzat dirua biltzea izan zen.

Muzkiz-Tarifa NON STOP: penintsula iparraldetik 
hegoaldera zeharkatu zuen erronka solidarioa haur eta 
nerabeen minbiziaren aurka borrokatzeko. Alberto “Il 
Diavollo” Vallések, Muskiz eta Tarifa bizikletan banatzen 
dituzten 1075 kilometroak egin zituen. Erronkaren bidez 
bildutako dirua ASPANOVASek adingabe onkologikoen 
familiei ematen dizkien laguntza-zerbitzuak ordaintzeko 
erabili zen.

Gorbeia Suzien: Zeanuri herrian ospatzen den Gorbeia 
parkea bezalako ingurune naturalean erronka solidarioa 
da. Nazioarteko izaera duen mendi lasterketa bat da, 
COVID-19ren krisiak bertan behera utzi zuena. Hala ere, 
Pedro Maria Lejarzak bere borondatez lasterketa hiru 
aldiz jarraian bakarka egitea erabaki zuen, autosufizientzia 
moduan eta kanpoko laguntzarik gabe 18 ordutan.

Hiru Handiak: Lexuri Crespok 101 kilometroko bere 
lehen ultra traila 24 ordu baino gutxiagoan egin zuen, 
Euskal Autonomia Erkidegoko gailur garaienak eta 
esanguratsuenak gaindituz: Gorbeia, Anboto eta 
Aizkorri. Diru-bilketa ASPANOVASERAera bideratu zen 
pandemiarekin lotutako kostuak ordaintzen laguntzeko.

Gure sentsibilizazio-ekintzen artean dago, noski, 
hitzaldiak eta dibulgazio-guneak antolatzea eta 
horietan parte hartzea.

Oraingo honetan, Bilboko Artagan Ikastetxeak 
antolatutako hitzaldian, BIOCRUCESeko Francisco 
Borrego Rabasco doktoreak parte hartu zuen, 
minbiziari buruzko ikerketa-taldearen aurrerapenak 
aurkeztuz.

ASPANOVASek familien errealitatea eta gizarte, 
ospitale eta psikologia mailan eskaintzen dien 
laguntza azaltzeko aukera izan zuen.
Batxilergoko eta graduko ikasleak joan ziren 
hitzaldietara.
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GURE ALIATUAK

KOMUNIKABIDEAK
Gure lan guztia mundura jalgi dadin, Komunikabideekiko 
harremana funtsezkoa da. 2020an ASPANOVAS 106 
agerraldi egin ditu telebista, egunkari, irrati eta web-
guneetan. Hortaz, komunikazio sozial, konprometitu eta 
eraldatzaile baten alde lan egiten duten lana eskertzen 
diegu kazetariei, eta komunikabideei, haur-minbizian 
jarritako interesa, gure zeregina eta eguneroko lana 
hedatu izanagatik. Bestalde, urte zaila izan da lekua 
hartu ahal izatea, COVID- 19ri buruzko guztiak eragin 
eklipsatzailea izan baitu.
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ELKARREKIN INDARTSUAGOAK GARA

Indarrak batzen ditugu
Asoziazionismoa eta elkarte ezberdinen arteko lankidetza ezinbestekoak dira gizartearen 
parte-hartzerako. Elkarteen arteko harremanari esker, jakintza eta esperientziak trukatu daitezke, 
eta eskubide kolektiboak aldarrikatu eta babesteko kolaborazio eta laguntza esparruak sor 
daitezke.

Horregatik, ASPANOVAS elkartea ASPANAFOA eta ASPANOGI elkarteekin, UMEEKIN elkartea 
osatzen duten erakundeekin, Minbizia duten Umeen Gurasoen Euskal Federazioarekin, eta NIÑOS 
CON CÁNCER izeneko minbizia duten umeen gurasoen Espainiako Federazioarekin elkarlanean 
ari da. Batera lan egiten dugu erakundeen laguntza lortzeko eta gure eskariak eta ekimenak 
aurrera eramateko: 

Pandemiak irauten duen bitartean haur eta nerabeen familien behar sanitario, sozial 
eta psikologiko guztiak estaltzea.

Haur eta nerabeen minbiziari buruzko atal espezifiko bat sartzea” minbiziaren aurka 
borrokatzeko Europako Planean”.

Haur-minbiziaren ostean bizirik badirautenentzat jarraipen bateraturako protokoloa 
martxan jartzea.
    
Osasun eta Berdintasun Ministerioak egindako eta 2015eko martxoan onetsitako 
agirian jasotzen diren estandarrak eta gomendioak betetzeko, Gurutzetako Ospitaleko 
Onkologia Pediatrikoko Unitatea egokipena.

Paziente nerabeentzako espazio espezifikoak sortzea, baita osasun-arretarako 
protokolo egoki bat ere.
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Gaixotasunaren ondoren gaixorik egon direnek zenbait ondorio jasan ditzakete, eta batzuetan 
desgaitasunak sortzen dira. FEKOOR, Bizkaiko Desgaitasun Fisikoa edota Organikoa duten 
pertsonen Federazio Koordinatzailearekin batera, aniztasun funtzionala duten pertsonei 
gizartean jartzen zaizkien oztopo fisikoak eta erakundeetakoak agerian uzten ditugu, eta lan 
egiten dugu oztopo horiek kentzeko eta bizitza duina eta autonomoa bermatzeko.

Era berean, BIZIPOZA ELKARTEAn parte hartzen dugu; bertan 35 elkarte batzen gara zailtasunak 
dituzten umeei laguntzeko. Batera arazo ezberdinak ikusgarri egiten ditugu, eta euskara 
gizarteratzeko lan egiten dugu, bereziki hirugarren sektorean.

Boluntariotza eraldatzailea eta kalitatekoa sustatzearren, aurten, BOLUNTA-Bizkaiko 
Boluntariotza eta Gizarte Partaidetzaren Agentzia gure aliatuetako bat bilakatu da. 2019an, 
ASPANOVAS erakunde haren Boluntariotzaren Foroan parte hartzen hasi zen, beste erakunde 
batzuekin batera. Inolako zalantzarik gabe, sare hori oso garrantzitsua da boluntarioek gizarte- 
eragile gisa duten lanaren balioa nabarmentzeko.

Erakunde Lagunak

Beste urte batez ez dira erakunde gutxi izan lanean hasi eta ASPANOVASi lagundu nahi izan 
diotenak haurren minbiziaren sentsibilizazioan eta gure proiektuaren finantzaketan.

Ausape (SAPen erabiltzaileen elkartea), Lancor Kooperatiba, Ortasa Taldea, Mutualia, Iberdrola
Dorrea eta Sukalmedia. Aspanovasen lana eta konpromisoa zabaltzen dute bezeroen eta langileen 
artean.

Mila esker, bihotzez, gure gaixotasunaren sozializazioa bultzatzeagatik.

HARRI KOXKORRAK BATUZ
ASPANOVAS zorionekoa da, instituzio, entitate, 
erakunde, enpresa, komunikabide eta particular 
ugariren nahitaezko laguntza baitu, gure lana 
bultzatzen baitute eta Bizkaian minbizia duten 
seme-alaben familiei eguneroko bizitzan lagun 
egiten baitiete.

Jakin badakigu pandemiak krisi ekonomikoa 
sortu duela, eta beraz, jasotako laguntza guztia, 
pribatua zein publikoa, oso ondo baloratzen 
dugu, zenbatekoa den kontuan hartu gabe; izan 
ere, badakigu zenbateko ahalegina egin den 
zentimo bakoitzaren atzean.
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ASPANOVASek jasotzen dituen baliabideak modu 
eraginkor eta arduratsuan erabiltzen dira, gaur Egun 
gizarte eta osasun sistemak haur minbiziarekiko dituen 
gabezia handienetan inbertituz. Gure jarduerak, hala 
ere ez, ditu inolaz ere baliabide publikoen banaketa 
zuzenak ordezkatzen, minbizia duten ume eta 
nerabeen eskubideen bermakuntzari dagokionez.

Hori dela eta, elkartekide, erakunde eta 
dohaintzaemaileengandik jasotzen ditugun ekarpenak 
eta baliabideak eta egindako jarduera eta ekitaldien 
bitartez bildutako dirua, ASPANOVASek jarritako 
helburuen eta barruan daramatzan printzipio eta 
balioekin bat datoz beti.

KUDEAKETA ARDURATSUA

Diru-sarreren banaketa jatorriaren 
arabera - 2020ko ekitaldia

Gastuen banaketa programen 
arabera - 2020ko ekitaldia

Erakunde publikoen 
diru-laguntzak

Dohaintzak eta elkartasunezko 
ekitaldiak

Bazkideen kuotak

Erakunde pribatuentzako 
laguntzak

Merchandising-a

Administrazioa eta egoitza 
soziala

Funtsak atzitzea

Elkarte-programa

Laguntza psikosoziala

Sentsibilizazioa eta zabalkundea

Egoitza berria egokitzea

Ospitale-laguntza

JASOTAKO AINTZATESPENEK BERMATZEN
Bostgarren urtez jarraian, Eusko Jaurlaritzak 
ASPANOVASi Onura Publikoko eta Gizarte- 
intereseko Erakundearen “zigulua” eman dio, 
egiten duen lanagatik eta Bizkaiko gizatean 
duen garrantziagatik.

Sari horiek guztiek konfiantza dakarte, gure 
lana indartzen dute eta gizartearen aurrean 
erakunde garden, anitz eta inklusibo bezala 
agertzen gaituzte.

Finantzatzen gaituzten erakundeak
Erakunde laguntzaileak:

Ayuntamiento de Amorebieta, 
Basauri, Galdakao, Trapaga, Getxo, 
Elorrio, Durango,  Derio y Zierbena

Laboral Kutxa, Asociación Patronato de 
Señoras del Sanatorio de Górliz, Fundación 
Susana Monsma, Lancor, Mutualia, Grupo 
Ortasa, Katxiporreta, OSI Ezkerraldea 
Enkarterri Cruces ESI, Sukalmedia, Colegio de 
Enfermería de Bizkaia, La Caixa, Fundación 
Iberdrola, Fundación EDP, Fundación 
viviendas de Vizcaya, Peña Ehun Urte, 
Voluntechies, Buitres Bilbao Hockey Club, 
Rural Kutxa, Gorka Zulueta y muchos más.

37%

26%

21%

11%

5%

21%

18%

15%

15%

12%

11%
8%

Merchandising berria

Merchandising-aren salmentari esker, gure 
proiektuak ordaintzeko finantzaketa ere 
lortu genuen, familien beharrak asetzeko 
ezinbesteko diru-iturria da, alegia. 2020n, 
berrikuntza gisa, ur-bidoiak, maskarak eta 
galtzerdiak atera genituen.
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