BIZKAIA

ANDOAIN
ERNAITZA LIBURUDENDA
Zumea, 2
20140 ANDOAIN

BARAKALDO
MILOS PALENZUELA
LIBURUDENDA
Uribe Merindadea, 14
48901 BARAKALDO

BERGARA
ELKAR MEGADENDA BERGARA
Ibargarai, 12
20570 BERGARA
bergara@elkar.com

BASAURI
BIOK LIBURUDENDA
Dr. Garay, 11
48970 BASAURI

DONOSTIA
HONTZA LIBURUDENDA
Okendo, 4
20004 DONOSTIA

BILBO
CASA DEL LIBRO-URQUIJO
Alda. Urquijo, 94
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA DONOSTIA
Fermin Calbeton, 21-30
20003 DONOSTIA
fcalbeton@elkar.com

CASA DEL LIBRO,
LA LIBRERÍA
Colon de Larreategi, 41
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA
Bergara, 6
20005 DONOSTIA
bergarakalea@elkar.com

MACEDA LIBURUDENDA
Santa Clara, 16
48006 BILBO

OSKARBI LIBURUDENDA
Colon pasealekua, 11
20302 IRUN
TOLOSA
ELKAR MEGADENDA TOLOSA
Aroztegieta, z/g.
20400 TOLOSA
tolosa@elkar.com
OÑATI
IBARRONDO LIBURUDENDA
Plaza. Fueros, 10
20560 OÑATI
ZARAUTZ
GAROA LIBURUDENDA
Trinidad, 7
20800 ZARAUTZ

HERRIAK LIBURUDENDA
Licenciado Poza, 11
48008 BILBO
VERDES LIBURUDENDA
Correo, 7a
48005 BILBO
ELKAR MEGADENDA BILBO
Iparragirre, 26
48011 BILBO
iparragirre@elkar.com
LIZARDI LIBURUDENDA
Heliodoro de la Torre, 9
48014 BILBO
CAMARA LIBURUDENDA
Euskalduna, 6
48008 BILBO
BINARIO LIBURUDENDA
Iparragirre, 9 bis
48009 BILBO

Helbide honetara bidali behar da:
OSATUZ aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 DONOSTIA

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk eta Osakidetzak
aldizkaria jasotzeko eskabideak kudeatu ahal
izateko. Fitxategi datuetara sartzeko, datuok
aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi
izanez gero, HABEra jo dezakezue: Vitoria-Gasteiz
kalea, 3-6. 20018 Donostia.

HARPIDETZA-ORRIA

IRUN
ELKAR MEGADENDA IRUN
Colon pasealekua, 8
20300 IRUN
irun@elkar.com

KUKUMA LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 21
48001 BILBO
KIRIKIÑO LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 11
48001 BILBO
LAUAXETA LIBURUDENDA
Rodriguez Arias, 45
48011 BILBO
DURANGO
HITZ LIBURUDENDA
Artekalea, 14
48200 DURANGO
LEIOA
ARTAZA LIBURUDENDA
E.H.U. Leioako Kanpusa
Posta kutxa 56
48940 LEIOA
SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
Pagazaurtundua, 3
48980 SANTURTZI

aldizkaria non

GIPUZKOA

ARABA
GASTEIZ
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
San Prudencio, 7
01005 GASTEIZ
sanprudencio@elkar.com

NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
ETXARRI
KAXETA LIBURUDENDA
IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
San Gregorio, 3
31001 IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
(Berria)
Tutera, 16
31003 IRUÑEA
ELKAR MEGADENDA IRUÑEA
A.M. Larraona, z/g.
Golem Eraikina
31008 IRUÑEA
amlarraona@elkar.com
LIBRERÍA EL PARNASILLO
Castillo de Maya, 45
31004 IRUÑEA

CASA DEL LIBRO-AXULAR
LIBURUDENDA
Arka, 11
01005 GASTEIZ

IPARRALDEA

STUDY LIBRERÍA
Fueros, 12
01004 GASTEIZ

BAIONA
ELKAR MEGADENDA BAIONA
Arsenal Plaza
64100 BAIONA
baiona@elkar.com

AYALA LIBURUDENDA
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
Apraiztarrak, 1-Campus
01006 Araba
campus@elkar.com

Izen-deiturak: ……………………….....……………………………….…….....................……...
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: …………....………………………..………..
Helbidea: ………………………………………......................…. Telefonoa: …...……….……...
Herria: ………….…...........….…..….. Posta-kodea: …....….…. Lurraldea: …….….…....….....
Posta elektronikoa: ………….……………………………………………..
OSATUZ ALDIZKARIA JASO NAHI DUT 2008/09 IKASTURTEAN (10 ALE)
HARPIDETZA ARRUNTA: 26,20 €
EUSKALTEGIKO IKASLEAK: 13,10 €
ZEIN EUSKALTEGITAN ARI ZARA IKASTEN? .................................................................................
MEDIKUNTZA, ODONTOLOGIA EDOTA ERIZAINTZA FAKULTATEETAKO IKASLEAK: 13,10 €
ZEIN FAKULTATETAN ARI ZARA IKASTEN? ....................................................................................
HONELA ORDAINDUKO DUT:
HABEREN IZENEAN LUZATURIKO TXEKE BIDEZ
TRANSFERENTZIA BIDEZ (KUTXA 2101 0381 01 0003069002)
KONTU KORRONTE BIDEZ: BANKUA EDO AURREZKI KUTXA: …….………...……....….........
SUKURTSALA: …..............….. K.D.: …...…...
ZENBAKIA: ….….…..............……………
www.euskadi.net/osatuz edo www.ikasbil.net atarietan ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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Zure txokoa
Hil honetan euskararen beraren gaineko
kezka ugari jaso ditugu gure erredakzioan.
Guk eman ditugun azalpenak beste
batzuentzat ere argigarri izango
direlakoan, txoko honetara ekarri ditugu.

Kaixo,
Tengo dudas en las frases temporales: no encuentro la
diferencia (o si son lo mismo) entre estas expresiones:
-afaltzen ari zirela..
-afaldu bitartean..
-afaltzen zuten bitartean..
-afaltzen ari zen bitartean..
-afaltzen zegoela..
Y claro, no sé si la acción principal ocurre durante la acción subordinada, justo después, a la vez...¡vaya lío que tengo! Domino las
"gerokotasunak" y las “aurrekotasunak" pero estas no las entiendo. Espero me sea de ayuda,
Eskerrik asko
Egun on, en tu pregunta te refieres a las oraciones temporales
en las que la acción se desarrolla en el mismo momento al que
se refieren, no antes o después, sino al mismo tiempo, así que la
acción principal ocurre a la vez, simultáneamente.
En cuanto a las distintas formas,
-n bitartean
-(e)la
Cualquiera de las dos formas se traduce en castellano por
mientras o como gerundio.

Afaltzen zuten bitartean - Mientras ellos/ellas cenaban
Afaltzen ari zen bitartean - Mientras estaba él/ella cenando
Afaltzen zegoela – El uso del verbo EGON no es muy adecuado
en este caso ya que es un verbo estático y nos estamos refiriendo
a una acción. La estructura correcta es Afaltzen ari zela, en tercera
persona del singular.
Añadiremos que, además de estas dos formas, tenemos –(e)nean,
-t(z)ean, -t(z)erakoan, que expresan, asímismo, al igual que las
anteriores, que la acción principal ocurre a la vez que la
subordinada.
Esperamos haber aclarado tus dudas.

Zergatik da akats larria (akats semantikoa) "brujulari esker".
Ipini nuen HABEren azterketan, lehenengo perfila ateratzeko.
Eskerrak emanez
Besterik jakin gabe, hau da, zein testuingurutan idatzita
dagoen, ezin dizugu esan zergatik den akatsa zuk aipatzen duzun
hori, nahiz eta garbi dagoen “brujula” euskaraz iparrorratza dela.
Behar bezala erantzun ahal izateko, beraz, testua bere osotasunean irakurri beharko genuke.

Azaldu ahal didazu ahalerak ????? ez dakit bidaliko didazu
motak??
Ahaleraren inguruko informazio ugari aurkituko duzu Interneten (teoria eta ariketak). Baliagarriak izango zaizkizulakoan, hona hemen helbide batzuk:
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/curso_de_idioma_eusker
a-izan_ukan_ahaleran_en_potencial/5971-33

Utilizando los ejemplos que has puesto tú:
Afaltzen ari zirela - Estando ellos/ellas cenando/mientras
estaban ellos cenando
Afaldu bitartean - Estando cenando-mientras
cenaba/cenábamos/cenaban… en este caso, al no utilizar el
verbo auxiliar, no sabemos a qué persona se refiere, por lo que
sirve para todas las personas por igual, pero no nos da esa
información)

http://www.santurtzieus.com/gelairekia/bankua/helbu_orri/gram/ah
alera.htm
http://euskaljakintzaaditza.weebly.com/ahalera.html
http://www.hiru.com/euskara/euskara_01350.html
http://euskaljakintzaaditza.weebly.com/teoria.html

Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

IEPA! KURSAAL-ETIK NATOR, POZ-POZIK,
HABEREN EKITALDITIK... BADAKIZU 25 URTE BETE
DITUELA, EZTA? JENDE PILA BAT ZEGOEN, ETA
EUSKALDUN BERRI ASKO ELKARTU GARA...
ASKO HITZ EGIN DUT GAUR EUSKARAZ!

Komikia

EA URTERO ANTOLATZEN
DUEN HABEK HORRELAKO
FESTA HANDI BAT,
ZUK EUSKARA PRAKTIKATU
AHAL IZATEKO, NESKA!
TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
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AUTOIKASKUNTZA-IKASTAROAK GURUTZETAKO
OSPITALEAN

urutzetako Ospitaleak bultzada eman dio autoikaskuntzari, euskaraz ikasi nahi baina horretarako zailG
tasunak dituzten langileei bidea errazte aldera.
Aurten, bigarrenez, Gurutzetako Ospitalearen eta Barakaldoko Udal Euskaltegiaren akordioari esker, zentroko

2

langileek aukera gehiago izango dute autoikaskuntzaren bidez euskara ikasteko.
On line ikastaroak bultzatzeko erabakia Ospitaleko Euskara Sustatzeko Batzordeak hartu zuen iaz, ondoko bi
arrazoiengatik:
1. Azken urteotan mota horretako ikastaroen eskaera izugarri hazi da, eta eskaera horri erantzuteko beharra igarri genuen.
2. Gure langileetako askok oztopo handiak dituzte denbora luzez ohiko ikastaroetan aritzeko, txandak, guardiak edota ikasketak lanarekin nahiz familia-bizitzarekin uztartzeko arazoak direla eta.
Horrela, Barakaldoko Udal Euskaltegiarekin elkarlanean aritzea erabaki genuen, biok gizarte-esparru bera konpartitzeaz ez ezik etorkizunari begira egitasmo berriak gauzatzeko bide izango zelakoan.
Ikastaldeak osatu dituzten langileek oso modu positiboan baloratu dute lehenengo ikasturteko esperientzia;
beraz, aurten ere akordio horri eutsi diogu, euskara ahalik eta langile gehiengana iristeko konpromisoari
atxikiz.

EUSKARA-IKASTAROAK 2008-2009:
BIGARREN LAUHILEKOA
2 Osakidetzak euskara-ikastaroetarako deialdia irekiko du aurki.
Eskabideak aurkezteko epea:
LANORDUETAKO IKASTAROAK: 2008ko urriaren 28tik azaroaren
12ra (biak barne)
LANORDUZ KANPOKO IKASTAROAK: 2008ko urriaren 28tik abenduaren 12ra (biak barne)
Ikastaro motak:
• LANORDUETAKO IKASTAROAK: trinkoak eta barnetegiak.
Modalitate honetan ikasteko, langileak Prestakuntza Plan
Indibidualizatua eduki behar du eta plan horrek lanorduetan eta
eskatutako moduluan ikastea aurreikusi behar du.
• LANORDUZ KANPOKO IKASTAROAK: Deialdi honetan ez da

ikasle berririk onartuko; eta ez da autoikaskuntza-ikastarorik
onartuko.
Modalitate honetan ondoko langileek har dezakete parte:
• 2008-2009 ikasturteko lehenengo lauhilekoan lanorduz kanpoko ikastaro trinkoa egin eta modalitate horretan segitzeko
asmoa duten langile finko eta interinoek.
• 2008-2009 ikasturteko lehenengo lauhilekoan lanorduetako
ikastaroa egin duten langileek, aurreko lauhilekoko moduluan
jarraitzen ez badute.

II. KARTEL-LEHIAKETA DONOSTIA OSPITALEAN
2 OINARRIAK
• Nori zuzendua: lehiaketa Donostia Ospitaleko langile guztiei
dago zuzendua.
• Saria 2 lagunentzako afaria Arzak jatetxean izango da.
• Lehiaketan parte hartzen duenak lan bakarra, originala, argitaratu gabea eta teknika librekoa aurkeztuko du.
• Kartela paperean inprimatuta aurkeztuko da eta DIN A3 neurrikoa izango da.
• Kartelean derrigorrez “nahi baduzu, EUSKARAZ” pinaren irudia
sartu behar da (Komunikazio Unitatean eskura daiteke).
• Lanak aurkezteko azken eguna 2008ko azaroaren 22a.
Komunikazio Unitatea, Ama-haurrentzako eraikineko -1. solairu
berdea. Koro Urkizu (tel.: 7360 / E-posta: KORO.URKIZUMINER@osakidetza.net).
• Kartelak egilearen sinadurarik gabe aurkeztuko dira.
Kartelarekin batera, gutunazal itxi bat entregatuko da, eta kanpoko aldean, kartelaren leloa idatziko da. Barruko aldean, egilearen izen-deiturak eta harremanetarako datuak jarri behar dira.
• Behin lehiaketa ebatzita, lehiaketara aurkeztutako lan guztiekin
erakusketa bat egingo da ospitaleko sarrera nagusian.
• Erakusketa amaituta eta 10 egun baliodun iraganda, aukeratu
gabeko lanen egileek beren obrak erretiratzen ez badituzte,
horiei uko egiten dietela ulertuko da, eta Euskara Batzordeak
nahi duenerako erabili ahal izango ditu, erreklamazioko edo
kalte-ordaineko inongo eskubiderik aitortu gabe.

• Epaimahaia honako hauek osatuko dute: Euskara Batzordeko
hiru kidek eta Komunikazio Unitateko arduradunak eta berak
izendatutako beste profesional batek.
• Saria eman ondoren, Donostia Ospitaleak saritutako lanaren
jabego intelektualari dagozkion eskubide guztiak bere egiten
ditu eta lana askatasun osoz erreproduzitu, banatu eta jendaurrean jarri ahal izango du, edozein euskarri eta formatutako erreprodukzio-eskubideak barne direla.
• Lehiaketan parte hartzeak baldintza guzti-guztiak onartu direla
esan nahi du.
• Oinarriok ospitaleko web orrian, ABIANen eta Komunikazio
Unitatean eskura daitezke.
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Basurtuko Ospitaleko
Koloproktologiako Unitatea
Oihana Prado (Kazeta5)

2 Kolo erroak heste lodia esan nahi du, eta prokto erroak, berriz,

uzkia. Koloproktologiako unitatean, beraz, heste lodi, ondeste eta
uzkiko arazoak diagnostikatu eta tratatzen dituzte.

Argazkiak:
Alvaro Fernandez Etxeberria

B

asurtuko Ospitaleko Koloproktologiako Unitatea
duela zazpi urte sortu zen, patologiak unitateetan kontzentratzeak emaitzak hobetzen bide
dituelako. Alberto Loizate heste lodiko eta ondesteko
kirurgian aditua da eta bere eskutik ezagutu dugu unitatearen
funtzionamendua.
Unitatea zergatik sortu zen galdetuta, erantzun digu: “Duela
urte batzuk arlo hau kirurgia orokorreko arloaren barruan
zegoen eta koloproktologiari dagozkion gaitzak digestio-aparatuko espezialitatearen parte ziren. Espezialitate horren
barruan, hestegorritik uzkira bitarteko patologia guztiak tratatzen ziren, baina patologia asko zeudela ikusita, ospitale
handiek bereizketa egitea erabaki zuten. Izan ere, emaitzak
hobetzeko patologiak unitateetan kontzentratzea ezinbestekoa zela ikusi zen. Ordura arte kirurgialari batek, adibidez,
goizean bozio bat, eguerdian urdail bat eta arratsaldean uzki
bat operatzen zituen. Aldiz, egunero patologia berdinak operatzen baditu, ebakuntzak azkarrago eta hobeto egiten ditu
eta ezagutza-maila handiagoa lortzen du. Ondesteko minbiziaren kasuan, esate baterako, kirurgialariaren papera oso
garrantzitsua da: gaixoaren pronostikoari dagokionez, aldagai
garrantzitsua dela frogatuta dago zientifikoki”.
Argi dago gaixoentzat guztiz onuragarria izan dela unitatearen
sorrera. Baina Alberto Loizatek dioskunez, unitatea martxan
jartzeak ospitaleari berari ere eman dio bultzada: “Unitateen
sorrerarekin etorkizunari heltzeko prest gaude. Interneti esker,
gizarteak inoiz baino informazio gehiago du eta, etorkizunean, gaixoek emaitzarik onenak dituzten ospitaleetara jotzeko
aukera izango dute. Beraz, emaitza onak behar ditugu jendea
gugana etortzea nahi badugu”.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Isilpeko arazoa
Koloproktologiako Unitatean bederatzi kirurgialarik egiten
dute lan. Bertan tratatzen dituzten patologiak betidanik existitu dira. Diferentzia bakarra zera da: gaur egun lehen ezagutu
ere egiten ez ziren arazo ugari identifika daitezkeela. Zer delaeta? “Azken urteotan ikerketa ugari egin dira arlo honetan.
Ondorioz, jakintza-maila asko handitu da eta lehen ezagutzen
ez genituen arazoak identifika ditzakegu, inkontinentzia adibidez. Pixarekin gertatzen den bezala, eginkariekin ere gerta
daiteke. Pixaren inkontinentzia onartuta dago gizartean eta
ezagunagoa da. Eginkarien inkontinentzia, berriz, ez da kontu
berria, baina orain arte isilpean gorde du jendeak. Badira bizitza osoan pairatu dutenak, baina lotsagatik ez diote medikuari esan. Koloproktologiako unitateei esker, horrelako arazoak
agerian jarri dira eta, kasu batzuetan, posible da sendatzea”.
Eginkarien inkontinentzia emakume helduetan azaltzen da
batik bat, pixarena bezalaxe. Zergatik? “Erditzen diren emakumeek pelbisean izugarrizko traumatismoa jasaten dute, eta
adinarekin esfinterrak okerrera egiten du, batez ere erditze
bat baino gehiago izan duten emakumeetan”.
Ez da, ordea, inkontinentzia unitatean lanik gehien ematen
dien patologia: “Baliabide
eta esfortzu gehien eskatzen digun patologia minbizia da. Gizarte aurreratuetan, heste lodiko eta
ondesteko minbizia izugarri areagotu dira. Heriotzen aldetik, minbizirik
larriena biriketakoa da eta
bigarren larriena heste
lodikoa. Beraz, oso ohikoa
da eta heriotza-tasa
handia du”.

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 397060 idatzita.

Alberto Loizate kirurgialaria

Basurtuko Ospitaleko Koloproktologiako Unitatea

Loizatek azaldu digunez, minbizia sendatzea posible da garaiz
harrapatuz gero, baina batzuetan beranduegi egiten da diagnostikoa. Diagnostikoa garaiz egitea ez dago koloproktologiako unitateetako medikuen esku: “Lehen mailako arretako
medikuen esku dago batik bat. Hori dela-eta, lehen mailako
medikuekin elkarlanean ari gara, eta errektorragia kasuak
antzematen dituztenean –hau da, eginkarietan odola ikusten
dutenean–, odoluzkia dela pentsatu beharrean, minbizia izan
litekeela pentsa dezatela esan ohi diegu”.
Bestalde, unitatearen baitan proktologiako espezialitatea
dago, uzkiaren inguruko patologiak aztertzen dituena: hau da,
odoluzkiak edo hemorroideak, fisurak (ipurdiko zauri txikiak,
min ikaragarria ematen dutenak), fistulak, abzesuak edo
zorne-zorroak.
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Teknika berritzaileak
Kirurgiaren erronka nagusia, gaur egun, teknika miniinbasiboak erabiltzean datza. Horien bitartez, gaixoari ahalik eta eraso
txikiena egiten zaio, errekuperazioa azkarragoa da eta infekzioak gutxitu egiten dira. Eta Basurtun, hain justu, teknika
berritzaile horiek erabiltzearen alde egiten dute.
Unitateko ebakuntzetan gehien erabiltzen duten teknika laparoskopia izenekoa da. Teknika hori miniinbasiboa da, hots, gaixoari zauri txikiagoa egiten zaio eta bere errekuperazioa azkarragoa da. “Zulo txikiak egin eta horietatik tresna berezi
batzuk sartzen ditugu pazientearen barrunbeak aztertzeko,
eta baita ebakuntza egiteko ere”, argitu digu.
Endoskopia ere ohiko teknika da. Teknika horren bidez ondestea eta heste lodia barrutik aztertzen dituzte; baina endoskopiak aplikazio terapeutikoa ere badu, polipoak ken baititzake.
“Oso garrantzitsua da: polipoak garaiz kentzen badira, polipo
horiek minbizi bilakatzea saihesten dugulako”, gaineratu du
Alberto Loizate medikuak.
Uzkiko ekografia ere teknika berritzailea da. Horrekin uzkiko
minbiziak edo arazoak (fistulak, inkontinentziak...) aztertzen
dituzte. Loizatek esan digunez, Basurtukoa Bizkaiko koloproktogiako ekografo bakarra da. Argi dago, beraz, Basurtuko
Koloproktologiako Unitatea punta-puntakoa dugula.

BERRITZAILE.- Innovador/a. Innovateur/trice.
EBAKUNTZA.- Operazio. Intervención.
Opération.
EGINKARI.- Gorozki. Hez. Selles.
ERDITZE.- Parto. Accouchement.
HERIOTZA-TASA.- Tasa de mortalidad.
Taux de mortalité.
HESTE LODI.- Intestino grueso. Gros intestin.
HESTEGORRI.- Esófago. Oesophage.

*

KIRURGIALARI.- Cirujano/a.
Chirurgien/enne.
LEHEN MAILAKO ARRETA.- Atencion
Primaria. Les soins primaires.
ODOLUZKI.- Hemorroide. Hémorroïde.
ONDESTE.- Recto. Rectum.
URDAIL.- Estómago. Estomac.
UZKI.- Ano. Anus.
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Jabier Agirre, UZEI

Taupada-markagailua
2 Bihotzeko taupadak modu irregularrean sortzen

direnean, edota bihotzaren barruko eroapen elektrikoan blokeoren bat gertatzen denean, garrantzi handikoa da erritmo kardiakoa bere onera etortzea,
bihotzak betiko martxan taupatzea alegia. Eta helburu horixe betetzen du taupada-markagailuak: aparatu edo gailu horrek bihotzeko berezko kontrol-sistema (nodulu sinoaurikularrak edo sinusalak osatua)
ordeztu egiten du, bulkada elektrikoen bidez, eta
modu horretan taupadak sinkronizatuak izatea lortzen da, bihotzaren lana (gastu kardiakoa esaten
zaiona) maila egokian mantenduz.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 397062 idatzita.

Taupada-markagailua
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Bihotzak nola taupatzen du?
Bihotza muskulu-ponpa baten modukoa da, eta edozein makinak bezalaxe energia-iturri bat behar du ondo funtzionatuko
badu. Bulkada elektrikoa nodulu sinusalean sortzen da, bihotzeko eskuin-aurikulan kokatua dagoen ehun espezializatuko area
txikian. Baldintza normaletan, nodulu sinusalak estimulu elektriko bat sortzen du bihotz-taupada bat ematen den bakoitzean.
Estimulu hori eroapen-bideetan barrena doa, eta horren eraginez
bihotz-barrunbeak uzkurtu eta odola kanporantz ponpatu
edo botatzen da. Aurrena eskuineko eta ezkerreko aurikulak estimulatzen dira (bihotzaren goiko barrunbeak edo ganberak, alegia) eta jarraian eskuineko eta ezkerreko bentrikuluak (bihotzaren beheko barrunbeak). Uzkurraldi bakoitzak bihotz-taupada
bat esan nahi du.
Zenbait kasutan, bihotz-ehun osoa taupada-markagailu bihur daiteke, nodulu sinusala bezalaxe. Taupaden maiztasuna nahasten
denean, arritmiak sortzen dira (bihotzeko erritmoa ez da normala).
Hori gerta daiteke nodulu sinusalean estimuluen edo deskargen
maiztasuna normala ez delako, eroapen-bide normala eten egiten
delako edo taupadak markatzeko eginkizuna bihotzaren beste zati
batek hartzen duelako. Bihotz-taupada bizkorregia, motelegia edo
besterik gabe irregularra denean, bihotzak ez du odola modu egokian ponpatzen, eta horren ondorioz gorputzak ez du behar adina
odol jasoko, arritmiak bihotz-maiztasunaren gain duen eraginaren poderioz.

Noiz da beharrezkoa taupada-markagailu bat?
Bihotzeko taupada-markagailu naturalak ez duenean ondo funtzionatzen, bidaltzen dituen seinaleak ez dira egokiak (bizkorregiak izan daitezke, edota motelegiak, edo modu irregularrean igorriak). Kasu horietan guztietan bihotzeko ganbarek uzkurtzeko
jasotzen dituzten estimuluak ez dira egokiak izaten, eta arritmiak
sortzen dira horrela.
Taupada-markagailu artifizialak gai dira bihotzak modu erritmikoan eta maiztasun egokian taupatzea eragiteko. Eta modelorik
aurreratu eta berrienetan, gainera, bihotzak normal taupatzen
duen tarteetan, gailua atsedenean geratzen da. Izan ere, garai
bateko taupada-markagailuek (eta baita ez hain antzinakoek ere)
igorritako seinaleak ez ziren eteten, eta ez zuten kontuan hartzen
bihotzaren beraren seinalerik, normalak izan arren.
Gaur egun, elektroestimulazio artifiziala oso metodo eraginkorra
da bihotzeko erritmoaren alterazioak (bradikardia modukoak
batez ere, erritmoaren mantsotzeak alegia) tratatzeko. Erabat
estandarizatuak dauden gailu horiek oso arrisku gutxi dauzkate
pazientearentzat. Aurrerapauso handiak izan dira azken urteotan
taupada-markagailuen munduan, eta hurrengo urteetan ere berrikuntza ugari espero dira alor horretan. Hori horrela, ondorengo
egoerak dira, oro har, taupada-markagailuen indikaziorik baliagarrienak: bradikardia sinusalak, bihotzeko geraldiak, blokeoak
(sinoaurikularrak eta baita aurikulobentrikularrak ere) eta takiarritmia grabeak.

*

BARRUNBE.- Cavidad. Cavité.
BIHOTZ-MAIZTASUN.- Frecuencia cardíaca.
Fréquence cardiaque.
BIHOTZ-TAUPADA.- Latido de corazón. Battement du coeur.
BULKADA.- Impulso. Impulsion.
EROAPEN.- Conducción. Conduction.
PONPA.- Bomba. Pompe.
PONPATU.- Bombear. Pomper.
TAUPADA.- Latido. Battement.
TAUPADA-MARKAGAILU.- Marcapasos. Pacemaker.
UZKURTU.- Contraer. Contracter.
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Taupada-markagailua

Gailuaren deskripzioa
Taupada-markagailu iraunkorrak, horixe baita gehien erabiltzen dena, bi osagai izaten ditu normalean:
• Bulkaden sorgailua. Hamar bat urtean irauten duen litiozko bateria batek eta zirkuitu elektronikoen sistema batek
osatua.
• Eroaleak. Kable malgu eta isolatuak, bakarra edo bi, seinaleak bulkaden sorgailutik bihotzera eramaten dituztenak, eta kasu batzuetan baita alderantziz ere (bihotzetik
bulkada-sorgailura alegia). Eroalearen mutur bat sorgailuan jartzen da eta bestea aurikulan, bentrikuluan edo bietan, zer-nolako arritmia tratatu nahi den kontu.

Arreta-neurri bereziak hartu behar al dira?
Hemen ikusten da pazientearen bihotzak ezin duela, eta nola taupatzen duen
azkenean taupada-markagailuari esker.

Markagailu motak
Hainbat ikuspegitatik (esaterako, gailuaren iraupena, aurrerapauso teknologikoak edo zein lekutan kokatzen diren) sailka
daitezke taupada-markagailuak.
Iraupenaren aldetik, izan daitezke aldi baterakoak edo iraunkorrak.
• Aldi baterakoak (tenporalak). Bihotzeko asaldua ez dela
iraunkorra izango pentsatzen da, eta beraz denbora-tarte
jakin baterako bakarrik ezartzen da markagailua.
• Iraunkorrak. Egoera ez da itzulgarria, itxura guztien arabera. Hamar bat urteko iraupena izan ohi dute, baina beharrezkoa da aldizka gailua kontrolatzea.
Teknologiaren ikuspegitik, berriz, hauek bereizten dira:
• Konbentzionalak. Hauek eragindako estimulazioa bentrikularra da eta asinkronikoa. Horrek esan nahi du eragindako taupada ez doala aurikulako uzkurketarekin bat, eta
beraz pazientearen bihotzak erritmo normalean taupatu
arren, gailu hauek ez dira gai beren jarduera eteteko.
• Sinkronikoak. Gai dira pazientearen bihotzaren jarduera
“irakurtzeko”, eta beraz, taupadak normalak direnean
inhibitu egiten dira, bere funtzionamendua etenez.
• Sekuentzialak. Aurikula eta bentrikulua modu sinkronikoan estimulatzen dituzte, milisegundo batzuetako aldearekin.
• Fisiologikoak. Bihotzaren maiztasuna bizkortzen dute,
muskuluen jarduera antzeman bezain laster.
• Arritmiaren kontrako gailuarekin. Takiarritmia bat ezagutu
eta antzematen dute, eta martxan jartzen dira, erritmoaren
asaldu hori kontrolatzeko.
Eta, azkenik, kokalekuari begira izan daitezke kanpokoak nahiz
barrukoak.
• Kanpokoak. Gailua pazientearen bularraldearen gainean
jartzen da. Eta asko hobetu diren arren, argindar handia
behar dute bihotza estimulatzea lortzeko, eta horrek inguruko muskuluen espasmoa eragin dezake. Horregatik,
larrialdiko kasuetan bakarrik erabiltzen dira, barruko gailua
jarri bitartean.
• Barrukoak. Erosoak eta fidagarriak. Zuzenean bihotzean
ezartzen dira.

Medikuak zehatz-mehatz azalduko dizkio gaixoari hartu beharreko neurriak, baina gaur egungo gailuekin kanpoko interferentzia elektrikoak askoz ere gutxiago dira –telefono mugikorrekin gertatzen zirenak esate baterako– garai bateko taupadamarkagailuekin alderatuz gero. Hona hemen garrantzitsuenak:
• Kontuz ibili aireportuetako segurtasun-detektagailuetatik
pasatzerakoan.
• Saihestu erresonantzia magnetikoko irudi-aparatuak edo
eremu magnetiko handiak dituztenak.
• Kontuz, motor handiekin ibiliz gero (itsasontzietakoak,
adibidez), markagailuaren erritmoa aldaraz dezakete-eta,
aldi baterako bakarrik bada ere.
• Baztertu boltaje handiko makineria, radarrak, irrati edo
telebista igorgailuak, goi-tentsioko kableak eta galdaketa-labeak.

Ze jarduera egin daitezke normalean
taupada-markagailuarekin?
Markagailu bat ezarrita duten pertsonak beren adineko gainerako lagunek egiten dituzten jarduera berak egiteko gai dira.
Horrela,
a) Ariketa fisikoa neurrian egin daiteke, medikuak baimena
eman ondoren, baita etxeko lanak ere.
b) Automobila gidatu daiteke.
c) Bidaiatu daiteke, betiere gailuaren identifikazio-txartela
aldean eramanez.
d) Harreman sexualak izan daitezke.
e) Aisia edo jolaseko jarduerak egin daitezke, markagailua
kokatua dagoen zonan kolperik ez hartzeko kontu pixka
batekin. Eta kolperen bat hartuz gero, medikuarengana
joatea komeni da.

ASALDU.- Trastorno. Trouble.
GALDAKETA.- Fundición. Fonderie.
IGORGAILU.- Emisor. Émetteur.

*

TAUPADA-MARKAGAILUA. Hiztegia lantzen

2

✎
1.- Ezagutzen al dituzu taupada hitzaren inguruko beste batzuk euskaraz?
Idatzi ondoko taulan:
• ...............................
• taupakari
• ...............................
• ...............................
• ...............................

2.- Zein esamolde aurkitu dituzu artikuluan bihotzaren inguruko funtzioak adierazteko?
• ...............................
• ...............................
• ...............................
• uzkurtu
• ...............................

3.- Artikuluan bihotzarekin lotutako kontuak aipatzen dira nagusiki. Baina nola adierazten dira zehazki kontzeptu horiek? Emango al zenituzke jarraian dauzkazun kontzeptuen euskarazko ordainak?
Gaztelaniaz

Euskaraz

1. actividad cardiaca
2. alteración cardiaca
3. cámara cardiaca
4. cavidad cardiaca
5. frecuencia cardiaca
6. latido cardiaco
7. paro cardiaco
8. ritmo cardiaco
9. tejido cardiaco

...............................
...............................
bihotzeko ganbera
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

1 Nahi izanez gero, ariketa-sekuentzia hau badaukazu Osatuz webgunean ere egiterik, bilatzailean 397061 idatzita
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INGEMAtik
Izaskun Iturrioz
Arretxea
Matiako medikua

2 Gaur egun Geriatria bezala ezagutzen

dugun espezialitatearen kontzeptu berria XX.
mendearen bigarren erdian sortu zen Britainia
Handian. Bigarren gerrate mundialaren ondoren, adineko pertsonek osasun-arreta berezia
behar zutela ikusi zuten talde batzuek.

Sindrome geriatrikoak

1

O

rdura arte zahartzaroa eta gaixotasuna kontzeptu bera balira bezala erabiltzen ziren.
1969. urtean, Glasgoweko Royal Infirmary
Hospital-eko Bernard Isaacs-ek adineko gaixoei
buruzko lan garrantzitsu bat burutu zuen. Bertan,
geriatriko deitutako gaixoetan maizen aurkitzen
zituen gaitzak aztertu eta lau talde definitu
zituen: gelditasuna edo mugiezintasuna, inestabilitatea edo erorketak, inkontinentzia eta
adimen-narriadura.
Handik aurrera, zaharretan gertatzen diren
arazo berezi gehiago aztertu dira eta hasierako
zerrenda hura handitzen joan da: presio-ultzerak, zentzumen-galera, desnutrizioa, deshidratazioa, depresioa, hipotermia, insomnioa edo iatrogenia sindrome geriatrikoen barruan kokatzen dira gaur
egun.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 397064 idatzita.

INGEMAtik
Sindrome geriatrikoak
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Zer dira sindrome geriatrikoak?

Nola egin aurre

Mendekotasun funtzionala eta soziala sortzen duten gaixotasun desberdinen ondorioz azaltzen diren arazoak dira, eta
beraien prebalentzia handia izan ohi da adineko pertsonetan.

Sindrome geriatrikoen aurrean ere prebentzioa da tratamendurik egokiena. Beraien agerpena saihestea izango da gure
helburu nagusia. Horrela, gerora zuzentzen askoz ere zailagoak diren konplikazioak agertu baino lehen saihestuko ditugu.

Gaixotasun desberdinek sintoma eta azalpen berdinak eduki
ditzakete. Adibidez: infekzio batek edo kardiopatia batek erortzeko arriskua sor dezakete bide ezberdinetik, eta biak elkarrekin azalduz gero arriskua areagotu egin daiteke.
Pertsonaren balorazio integrala, taldeko lan interdiziplinarra
eta zerbitzuen erabilera eta antolakuntza egokia ezinbestekoak dira sindrome edo gaixotasun horiei aurre egiteko. Argi
dagoena da osasun-ikuspegia bakarrik ez dela nahikoa izaten
eta arlo soziala eta psikologikoa kontuan hartu behar direla,
erantzun osoa eman nahi bada.
Lehenago esan bezala, lau dira sindrome geriatriko oinarrizkoak; badaude beste batzuk ere, baina oraingoan horiei buruzko
adierazpen labur batzuk besterik ez ditugu egingo. Sindrome
horien arrazoiak era askotakoak dira eta askotan batek bestea
eragin dezake. Hori horrela izanik, askotan atal desberdinak
aldi berean tratatu behar izaten ditugu emaitza egoki batera
iristeko.
1. Mugitzeko ezintasuna. Hainbat osasun-arazoren ondorio
izaten da. Berez, adineko pertsona gutxiago mugitzen da
eta zailago izaten da mugiaraztea. Horren oinarrian badute
zerikusia zahartzaroak berak sortzen dituen gorputz-aldaketek, baina gaixotasun osteomuskularrak izaten dira eragile
kasu askotan. Batzuetan tratamendu medikoen eraginez
edo ospitaleetan ingresatuta egotearen ondorioz hasten
dira gutxiago mugitzen. Argi frogatuta dago adineko pertsona bat aulki batean jarriz gero, kosta egingo zaigula
berriro hura ibilaraztea eta, gainera, berehala azalduko zaizkio beste arazo batzuk: azalekoak, zirkulaziokoak, digestioaparatukoak, etab.

Horrekin batera, garrantzitsua da lehenbailehen antzematea.
Lantegi latza izan ohi da hori, adineko pertsonek maiz berandu eskatzen dutelako laguntza edo oso derrigorrean etortzen
direlako kontsultara. Gernu-inkontinentziaren kasuetan lotsa
dela-eta, modu atipiko batean agertzen dituzte sintomak eta
ez ditugu behar bezala antzematen. Gainera, sintoma horien
kausa etiologikoa bilatu beharko litzateke, tratamendu sendagarri bat eman nahi baldin badugu behintzat.
Errekuperazio funtzionalak eta mendekotasunaren aurka
borrokatzeak gure plangintzaren oinarri izan behar du, neurri
handi batean pertsonaren autonomia eta bizi-kalitatea hor baitago. Behin arazoak agertuta, haien eragina murriztea eta
konplikazio guztiak kontrolpean edukitzea izango da gure
eginbehar nagusia, eta etengabeko jarraipena eginez bizi-kalitatea ziurtatzea kasu guztietan.
Lan hori zahartzarora iritsi baino lehen hasi behar dugu. Badakigu zenbait faktore biologiko aldaezinak direla, baina badaude beste faktore batzuk aldatu eta landu ditzakegunak: elikagaiak, jarduera fisikoa eta bizimodua, arrisku-faktoreak, osasun-zerbitzu egokiak izatea eta abar. Horretan jarri behar ditugu gure eginahal guztiak, zahartzaro osasuntsua eta mendekotasunik gabekoa lortzeko.

2. Erorketak. Mendekotasun handia sortu ohi dute eta gertaera desberdinak elkartzearen ondorio izan ohi dira: gaixotasun batek eragiten duen inestabilitatea –Parkinsonen gaixotasunak, esaterako–, artrosia, etab. Zentzumen baten galerak eta inguruan dagoen oztoporen batek, denak batera,
baldintza egokiak bihurtzen dira pertsona erortzeko, baldin
eta ez baditugu arriskuak aurretik antzematen eta zuzentzen saiatu.
3. Gernu-inkontinentzia. Horretarako ere hainbat arrazoi
egon ohi dira; hori da sindromeen ezaugarri nagusia. Horien
barruan, gernu-aparatuko gaitzak, beste aparatuen eragina –eginkarien inpaktazioa, esaterako– edota arazo neurologikoak agon daitezke aparatu honek behar bezala ez
funtzionatzeko arrazoien artean.
4. Adimen-narriadurak, azkenik, dira gure erronka nagusia.
Dementzia, delirium delako koadroak eta hain ondo finkatuta ez dauden gaixotasun edo sintoma neurologikoen
talde zabalak osatzen dute. Mendekotasun handia eragin
ohi dute eta zentro gerontologikoetan ingresatzeko lehenetariko arrazoia dira.

*

ADIMEN-NARRIDURA.- Deterioro mental.
Détérioration mentale.
ADINEKO.- Adindu, nagusi. Persona mayor. Personne âgé.
EGINKARI.- Gorozki. Hez. Selles.
ERAGILE.- Causa. Causant/e.
GELDITASUN.- Mugiezintasun. Inmovilidad. Immobilité.
GERNU-APARATU.- Aparato urinario. Appareil urinaire.
GERNU-INKONTINENTZIA.- Incontinencia urinaria.
Incontinence urinaire.
MENDEKOTASUN FUNTZIONAL.- Dependencia funcional.
Dépendance fonctionnelle.
MURRIZTU.- Gutxitu. Reducir. Réduire.
ZENTZUMEN.- Sentido. Sens.
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Ander Arrazola:
Koloneko
minbizia
1

2 Ander Arrazola medikua da eta Nafarroako

Osasun Sailean ari da lanean. Koloneko minbiziaz
jardun dugu berarekin; hain zuzen ere, bai gizonezkoetan eta baita emakumeetan ere nahiko ohikoa
den tumore klasea.
Gomendioak ere eman dizkigu, eguneroko bizimoduan prebentzioari begira zer egin jakin dezagun.

1 Nahi izanez gero, elkarrizketa honi buruzko ariketa-sekuentzia

badaukazu Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 395596 idatzita.

Koloneko minbizia aipatzerakoan, gorputzeko zein atal
hartzen da kontuan?, nola kokatuko genuke geografikoki?
Bueno, ezer baino lehen kontuan hartu behar dugu minbizia
immunologia-sistema guztiaren porrota dela. Gure gorputzeko
ehuneko zelulen desoreka bat da, gehitze anormal bat gertatzen delako eta immunologia-sistemak ez duelako antzematen
gehitze hori, ezin duelako kontrolatu. Hori ez da gertatzen,
adibidez, odoleko leuzemia eta linfomekin, horiek sistema guztian zabaltzen baitira.
Koloneko minbiziaren kokapena esatean, jakin behar dugu
heste lodia heste mehetik uzkia bitarteko zati hori dela,
metro batekoa gutxi gorabehera, zazpi zentimetroko zabalera
duena, eta anatomikoki hiru zatitxo ditu: itsua (apendize inguru hori), kolona eta, azkenik, ondestea. Kolonari buruz hitz
egiten dugunean, gehienetan kolon eta ondesteko minbiziaz
ari gara hitz egiten.
Ze maiztasun edo intzidentzia du gainerako minbiziekin
alderatuta?
Begira, Nafarroan 600.000 biztanle izanik, urtero 200 kasu
berri ematen dira gizonezkoengan eta emakumeengan 145.
Horrek esan nahi du % 40 gehiago izaten dela gizonengan.
Bestalde, sarrien gertatzen diren minbizien artean, kolon-ondestekoa hirugarrena da gizasemeengan: lehenengoa prostata da, ondoren biriketakoa eta hirugarrena hau, minbizi guztien % 13 da. Emakumeengan, berriz, bigarrena da, bularreko
minbiziaren ondoren, eta % 11 da gutxi gorabehera. Nafarroako intzidentzia ikusita –Euskal Autonomia Erkideko datuak
antzekoak dira–, Europako erregistroekin parekaturik, erdimailan egongo ginateke gizonezkoei dagokienez; eta emakumeei dagokienez, berriz, beheko aldean.

Ander Arrazola: Koloneko minbizia

Garbi dago, beraz, gizonezkoa edo emakumea izan
badagoela alderik. Ba al dago eragina duen faktore
gehiagorik: lanbidea, dieta, lurralde geografikoa…?
Bai, baina hori azaltzeko inportantea da esatea kolon-ondesteko minbizia geruzan bertan sortzen dela, gure larruazalaren
antzekoa den geruza batean. Eta hor zelulak pilatzen eta handitzen doaz garatxo baten moduan, polipo baten moduan,
eta polipo horietako batzuk minbizi bilakatzen dira. Bilakaera
horrek 7-10 urteko denbora-tartea hartzen du gehienetan.
Hori esanda, arrisku-faktore nagusia adina da. Oso kasu gutxi
izaten dira 50 urtetik beherakoen artean, baina 50 urtetik
aurrera maiztasuna handitzen doa eta hortik aurrera, hamar
urtetik hamar urtera, bikoiztu egiten da kopurua. Bestalde,
badira pertsona batzuk arrisku gehiago dutenak, arazo genetikoekin edo ezaugarri batzuekin zerikusia duten arrazoiengatik,
baina kasu guztien % 5 besterik ez da. Bestalde, ahaidetasunaren faktorea ere hor dago.
Zein dira minbizi mota honen sintomak?
Sintoma batzuk esango genuke espezifikotasunik gabekoak
direla: nekea, ahulezia, sukarra ere izan liteke, pisua galtzea,
sabeleko oinaze espasmodiko modukoa, eta anemia ere bai;
anemia odola galtzearen ondorioetako bat izango litzateke.
Beste batzuk sabel-hustearekin daude loturik. Horrek esan
nahi du minbizi horrek eragina duela ondestearen eta kolonaren funtzionamenduan; libratzean badago ase gabe gelditzearen sentsazioa. Eta bestalde, gorozkiek badituzte ezaugarri
batzuk: gainetik odol gorri distiratsua batzuetan, eta beste
batzuetan odol beltza.
Horrek eman liezaguke argibideren bat, edo behintzat
adi egoteko motibo bat, ezta?
Hala da, bai.
Nola egiten duzue diagnostikoa? Ba al dago proba zehatzen bat?
Bai. Lehen esan bezala, barne-geruza horretako aldaketa bat
denez minbizi hau, orduan hori ikustea eta aztertzea da proba
nagusia. Eta hori egiteko, kolon osoa hustu, garbitu beharra
dago, eta uzkian barrena fibroskopio bat sartzen dugu, moldagarria dena eta kolon osoa erakutsiko diguna. Kolonoskopia
deritzo proba horri. Eta ondestea besterik ez badugu aztertu
nahi, sigmoidoskopia deitzen zaio; azken batean, tresna mugatuago bat da.
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Minbiziaren polipoak
handitzen kolonean

Zein tratamendu eta terapia erabiltzen duzue?
Terapia egokitu egiten da minbiziaren garapena dagoen fasera. Horretarako, TNM izeneko sistema erabiltzen dugu eta
aztertzen dira tamaina, zitologia, metastasirik ba al dagoen ala
ez… Horiek guztiak kontuan, ze estadiotan dagoen tumorea
ezartzen da eta estadioaren arabera tratamendua gauzatzen.
Tratamenduak ez dira asmatzen, mundu guztian frogatutakoak dira, eta etengabe ari dira gauza berriak esperimentatzen.
Gaur eguneko tratamendu nagusiak kimioterapiaren eta kirurgiaren konbinazio bat dira. Orain, gero eta gehiago, kimioterapia ezartzen da aurretik minbizi hori mugatzeko, eta ondoren
egiten da tratamendu kirurgikoa.
Emaitzak nahiko onak dira minbiziaren kokapen honetan.
Logikoa denez, emaitzak hobeak dira zenbat eta lehenago
antzeman. Datuei erreparatuta –bai Nafarroako erregistroetan
gertatzen dena, bai Euskal Autonomia Erkidegoan dauden
datuak–, tratamendua hasi eta bost urtera bizirik dagoen gaixoen kopurua % 53koa da, oso antzekoa gizonezkoen eta
emakumeen artean.
Zer gomendio emango zeniguke prebentzio gisa?
Prebentzioa ezin dugu pentsatu minbizi bakoitzerako zerbait
berezia egitea. Faktore nagusiren bat balego minbizi batean,
faktore horri aurre egitea ongi legoke. Eman dezagun biriketako minbizia; biriketako minbizian % 90 tabakoak eragina da,
eta faktore hori guztiz garrantzitsua da. Kolon-ondesteko
kokapenean, berriz, badira arrisku-faktore gutxi batzuk, baina
pisu gutxikoak direnak. Orduan, prebentzioak jo behar du
aholku orokorretara minbizia saihesteko; batik bat, elikadura
osasungarria egitea. Horrek zer esan nahi du? Ba, haragi gorri
eta animalia-koipe gutxiago jatea, eta hosto berdedun barazkiak, frutak, lekak, zekaleak eta antzekoak ere gehitzea. Eta,
horiekin batera, D bitaminak eta azido folikoak ere eragin positiboa omen dute.

Bi polipo eta koloneko minbizia erakusten dituen kolektomia

*

AHAIDETASUN.- Parentesco. Parenté.
AHULEZIA.- Ahuleria. Debilidad. Faiblesse.
GARATXO.- Verruga. Verrue.
GEHITZE.- Incremento. Augmentation.
GERUZA.- Capa. Couche.
GOROZKI.- Eginkari. Hez. Selles.
HESTE LODI.- Intestino grueso. Gros intestin.
MAIZTASUN.- Frecuencia. Fréquence.
OINAZE.- Min. Dolor. Douleur.
ONDESTE.- Recto. Rectum.
SABEL-HUSTE.- Libratze. Defecación. Défécation.
UZKI.- Ano. Anus.
ZEKALE.- Centeno. Seigle.
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Erizaintza−eskolatik
Mari Jose Alberdi
Donostiako
Erizaintza Eskola,
EHU

Erizainaren etxeko bisita

1

2 “12 urteko mutil koskor bat naiz. Gaur sukarra daukat eta aitona-amo-

nen etxera eraman naute gurasoek eguna pasatzera. Eguerdian erizain bat
etorri da aitona-amonen etxera. Niretzat ustekabea izan da, ze orain arte
erizainak osasun-zentroan edo eskolan soilik ikusi izan baititut. Inoiz entzun
izan dut etxean aitonak hipertentsioa zuela, baina gaur zerbait gehiago jakin
dut gaixotasun horri buruz eta baita erizainek etxeetan egiten duten lanari
buruz ere. Ezagutu dudan erizainak honako hau azaldu dit”.

Etxeko bisita
Gure herriko osasun-zentroan lan egiten du eta bera da gure
aitona-amonen erizaina. Bere lana ez da zentro horretara
mugatzen, etxeetara edota herriko beste toki batzuetara (kultur etxera, elkarteetara, etab.) ere joan behar izaten du bere
lana egitera.
Erizaina etxera joatea osasun- eta gizarte-arazoak dituzten pertsonei eskaintzen zaien zerbitzua da. Pertsona horiek, zenbait
arazo direla medio –gaixotasun akutuak edo kronikoak dituztelako, gaixo terminalak direlako, gaixoaren zaintzaile nagusiek ere zainketak behar dituztelako…– ezin dira osasun-zentrora joan.
“Gure aitona ezin da gehiegi ibili eta osasun-zentroa
urrutiegi dago. Aspalditik da hipertentsoa –gaixo kronikoa– eta lehen osasun-zentroan kontrolatu eta jarraipena egiten zioten bezala orain etxean egiten diote”.

1 Nahi izanez gero, elkarrizketa honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 397063 idatzita.

Etxeko bisitan erizainak helburu hauek ditu: gaixoaren bizikalitatea eta autonomia mantendu edo hobetzea, zainketa
integrala eta jarraitua eskaintzea, zainketa egokia izateko
behar diren baliabideak eskaintzea, zaintzaileen parte-hartzea
bultzatzea eta suerta litezkeen arazoei aurre egitea.
Helburu horiek lortzeko, erizainak ekintza ugari burutzen ditu:
konstanteak hartu, arrisku-faktoreak identifikatu, gluzemia
kontrolatu, sendaketak egin…; baita ere, tentsio arteriala kontrolatu, tratamenduaren ezaugarriak baloratu, osasun-hezkuntza eman, azterketak egin, etab. Erizaintzako jarduera era
egokian bideratua egoteko, ezinbestekoa da trebetasun teknikoaz gain komunikazio-mailakoa izatea.
“Erizainak aitonari ez dio tentsioa bakarrik hartu, baita
ere pisatu egin du, elikadurari buruzko galderak egin
eta azalpenak eman dizkio, ariketa fisiko batzuk egin
dituzte, sentimenduei buruz hitz egin eta beste gauza
asko egin dituzte”.

Erizaintza−eskolatik
Erizainaren etxeko bisita
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Zaintzailea zaintzea
Zaintzaile nagusia da gaixoak behar duen atentzioa koordinatzeaz arduratzen den pertsona. Halaber, gaixoaren ongizatea
lortze aldera, gaixotze-prozesuarekin zerikusia duten sistema
desberdinak harremanetan jarriko dituen laguntzailea da.
Azken batean, gaixoaren ongizatea bere zaintzailearen ongizatearen mende egongo da.
Erizainak jakin eta kontuan izan behar ditu –maiz aurki
ditzakeelako– zaintzailearen ezaugarri batzuk: berak bakarrik
zaintzen al duen, prestakuntzarik ba ote duen, baliabide
soziosanitario eskasak dituen, estresatua eta kezkatuta sentituko den, bere burua zaintzeko zailtasunak dituen, edota etsitzeko arriskua daukan.
“Gure amona –nahiz eta seme-alabak izan, tartean nire
gurasoak– ordurik gehienetan bakarrik egoten da aitonarekin; bere bizitza aitonaren inguruan egotera mugatzen da”.
Zaintzaileak duen funtzio garrantzitsua kontuan izanik, hori ere
zaindu beharko du erizainak. Zaintzaileei bideratutako heziketaren helbururik ohikoenak hauek dira: arazoa duen pertsonaren oinarrizko beharren zainketaz jabetzea, gerta daitezkeen
ondorioez konturatzea, gaixoaren osasun-egoera okertzera
eramaten duten egoerei antzematea, neurri prebentiboak
identifikatzea, “Zaintzailea zaindu beharrean dago, ondo zaindu nahi badu” esaldiaren garrantziaz ohartzea, zainketekin
zerikusia duten ekintza batzuetan trebatzea, zerbitzu soziosanitarioak ezagutzea (nola iritsi zerbitzu horietara eta nola erabili modu egokian) eta profesionalen laguntza noiz behar den
jakitea (noiz deitu modurik azkarrenean, egunean zehar ze
telefonotara deitu, deia egiterakoan ze informazio eduki eta
zer esan…).

Etxeko bisita ez da bat-batean egiten den zeregina. Etxe batera joan baino lehenago, erizainak prestatu egin beharko du
bisita hori, eta bertan fase batzuk bete:
• Kaptatzea. Etxean zainketak behar dituenaren berri, erizainak familiakoen, bizilagunen, medikuen, gizarte-laguntzaileen edo zuzenean zainketak behar dituenaren bitartez izango du.
• Prestatzea. Etxe batera joan aurretik, hainbat datu jakin
behar ditu erizainak: helbidea, bisitaren motiboa, eraman
beharreko materiala, etab.
• Sarrera. Lehen aldia bada, erizainak bere burua aurkeztuko
du eta poliki-poliki joango da etxe horretan integratzen, bertakoekin harreman sendoagoa lortuz.
• Garatzea. Zainketak behar dituzten pertsonei zainketak
eskaintzea.
• Erregistroa. Etxean egindako zainketak idaztea.
• Balioztatzea. Erizainak jakin beharko du bisitan zeuzkan
helburuak lortu dituen ala ez.
“Ez da lehen aldia erizaina aitona-amonen etxera etortzen dena, oso ongi ezagutzen ditu biak jadanik.
Konfiantza handia dago beraien artean, ongi ezagutzen
du etxea, eta harremana ona dutela iruditu zait. Gauza
batek harritu nau izugarri: amonari ere arreta handia
eskaintzea erizainak, bera omen baita zaintzaile nagusia. Honi buruz, zera esan dit erizainak…”.

“Jabetu naiz ze garrantzia duen gure amonak, bai aitonaren bizitzan eta baita gurean ere. Orobat, konturatu
naiz erizainak duen garrantziaz aitona-amonen zainketan. Gaur gauza berri asko ikusi eta ikasi ditut.
Handitzen naizenean, nik ere etxeetara joaten den erizaina izan nahi dut”.

*

AKUTU.- Agudo/a. Aigu/Aiguë.
BALIOZTATU.- Ebaluatu. Evaluar. Évaluer.
BIZI-KALITATE.- Calidad de vida. Qualité de vie.
GIZARTE-LAGUNTZAILE.- Asistente/a social.
Assistante sociale.
ONGIZATE.- Bienestar. Bien-être.
OSASU-HEZKUNTZA.- Educación para la salud.
Éducation pour la santé.
PRESTAKUNTZA.- Formación. Formation.
TREBETASUN.- Habilidad. Habilité.
ZAINKETA.- Cuidado. Soin.
ZAINTZAILE.- Cuidador/a. Soignant.
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Erizaintza−eskolatik
2 Minbiziak dira heriotzaren kausa garrantzitsuenetarikoak, arazo
Amaia Irazusta
Leioako
Erizaintza Eskola.
EHU

kardiobaskularrekin batera. Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2006.
urtean heriotzen herena gaixotasun neoplasikoei egozten zaie. Minbizi
askoren arrazoia ingurumen-faktoreak dira; beraz, hein batean prebenigarriak direla esan daiteke. Tabakismoa minbizi gehienen arrazoi
nagusia bada ere, adituek diotenez gaixotasun honen intzidentziaren
% 30-40 ekiditeko modukoa izan daiteke, elikadurarekin, pisuaren
kontrolarekin eta ariketa fisikoarekin zerikusia duten neurrien bidez1.

Bizi-ohituren bidez
minbiziari aurre egin

E

uropan garatzen ari den ikerketa epidemiologiko prospektibo garrantzitsuena da EPIC ikerlana, eta bertan osasunaren eta minbiziaren arteko erlazioa aztertzen ari
dira2. Elikadura eta minbiziaren artean erlazio zuzen eta hertsirik ez badago ere, elikadura-patroiak minbizi batzuetan izan
dezakeen eragina frogatu dute. Dena den, bizi-ohiturek ez
dute eragin berdina izango minbizi mota guztietan; ebidentzia
zientifikoak batez ere hestegorri, urdail, heste lodi, bular, birika eta prostatako minbizietan topatu dira.
Minbiziaren Ikerketarako Mundu Funtsak osasun-gomendio
batzuk plazaratu ditu azkeneko txostenean minbizia ekiditeko.
Gomendio horiek egungo bizi-ohiturekin alderatzen baditugu,
ez dugu emaitza itxaropentsurik jasoko.

1. gomendioa: gorputzeko pisua mantentzea
Bizitzan zehar pisu osasungarria mantentzea izan daiteke minbiziaz babesteko erarik garrantzitsuenetakoa. Osasunerako
Munduko Erakundeak dionez, obesitatea osasun publikoko
arazo larrienetarikoa bihurtu da.
• Azken urteetan, gainpisua eta obesitate-tasak adin-tarte
guztietan igo dira. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko
azken Osasun Inkestak3 jakitera eman zuenez, populazioaren % 36,6k gainpisua du eta % 10ek obesitatea. Hau
da, ia populazioaren erdiak gehiegizko pisua du.

2. gomendioa: ariketa fisikoa egitea
Bizitza osoan fisikoki aktibo mantentzea gomendatzen da; hau
da, egunero gutxienez 30 minutu ibiltzea neurrizko intentsitatean. Herri garatuetako bizi-ohiturak, aitzitik, geroz eta sedentariogoak dira (garraiatzeko erak, aisialdi moduak…)
• EAEn populazioaren bi herenak sedentarioak dira eta seitik batek besterik ez du gomendatutako ariketa fisikoa
egiten3.

Erizaintza−eskolatik
Bizi-ohituren bidez minbiziari aurre egin
3. gomendioa: pisuaren igoera eragiten duten elikagai
eta edariak ekiditea
Dentsitate energetiko altuko elikagai eta azukredun edarien
ahoratzea mugatzea gomendatzen da. “Dentsitate energetikoak” produktu baten pisu-unitate batek duen kaloria kantitatea
neurtzen du. Dentsitate altuko produktuak gehienetan elaboratutako elikagaiak dira, azukre edota gantzetan oso aberatsak
direnak. Hauek produktu freskoek baino dentsitate energetiko
handiagoa dute eta gainpisua eta obesitatea eragin ditzakete.
• Honelako produktuen ahoratzea oso altua da egungo
gizartean, batez ere gazteen artean. Osasun-erakundeen
gomendioa produktu hauek noizbehinka hartzea da,
baina etxe askotan eguneroko elikagai bihurtu dira.

4. gomendioa: landare-jatorriko elikagaiak ahoratzea
Gehienbat landare-jatorriko elikagaiak jatea gomendatzen
da. Gutxienez egunero barazki eta fruten 5 anoa jan beharko
lirateke. Horiek mantenugai eta landare-zuntzetan aberatsak izateaz gain, dentsitate energetiko baxua dute. Hainbat
ikerlan zientifikok frogatu duten bezala, landare-elikagaien
ahoratze altuak, zenbait minbizitatik babesten gaitu.
• Gure inguruan batez beste 2,5 anoa barazki eta fruta
ahoratzen da. Orokorrean landare-jatorriko elikagaietan txiroak diren dietak jarraitzen dira, baita
lekaleetan pobreak
direnak ere.
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5. gomendioa: animalia-jatorriko elikagaiak murriztea
Haragi gorrien ahoratzea murriztea aholkatzen da. Animaliajatorriko elikagaiak neurri egokian ahoratzen badira osasungarriak eta elikagarriak dira, baina horien gehiegizko kontsumoa
kaltegarria izan daiteke.
• Herri garatuetan haragien taldeko elikagaien kontsumoa
oso altua da; batez beste astean 10 anoa ahoratzen dira
eta gehienez 3-4 anoa haragi hartzea aholkatzen da.

6. gomendioa: alkoholdun edarien kontsumoa mugatzea
Beste ikerlan batzuek alkoholaren neurrizko kontsumoak gaixotasun kardiobaskularrak izateko arriskua murrizten duela iradokitzen badigute ere, ebidentzia zientifikoetan oinarrituz minbizia
ekiditeko alkoholdun edaririk ez hartzea gomendatzen da.
• 2002. urteko Osasun Inkestak dionez, EAEko 16 urte baino
gehiagoko biztanleen % 13 neurriz gaineko edalea da eta
ia % 40 neurrizko alkohol-kontsumitzailea3.

7. gomendioa: kontserbazio, elaborazio eta prestaketa
Kontserbaziorako gazitutako edo ketutako elikagaiak ez hartzea gomendatzen da. Bestetik gatzaren gehiegizko erabilerak
minbiziaren sorrera eragin dezake.
• Batez beste egunero 10 g gatz ahoratzen dira, eta adituek
diotenez gehienez 5 g hartu beharko lirateke. Bestalde,
egungo bizi-erritmoa dela-eta, kontserben edo prestatutako elikagaien salmentak gora egin du. Jaki hauek oso aberatsak dira gatzean.

8. gomendioa: elikadura-gehigarriak
Nutrizio-beharrak dietako elikagaien bidez asetzea gomendatzen da. Zenbait ikerketa-lanek frogatu dutenez, elikadura-gehigarrien dosi altuek minbizietatik babes dezakete, baina baita
minbizia sortu ere. Horregatik hobe da mikromantenugai hauek
dietaren bidez lortzea.
• Landare-jatorriko elikagaien ahoratzea baxua denez,
mikromantenugaien gabeziak maiz aurkitzen dira. Egoera
hori orekatzeko, ohikoa bihurtzen ari da gabezi horiek elikadura-gehigarrien bidez ordeztea.
Elikadura egokia garrantzitsua da osasuntsu mantentzeko.
Baina herri garatuetan dagoen elikagaien gehiegikeria ez dator
bat horien erabilera egokiarekin. Egungo elikadura-patroia urrun
aurkitzen da elikadura orekatu eta osasuntsutik.

*

AHORATZE.- Ingestión. Ingestión.
ANOA.- Ración. Ration.
EDALE.- Bebedor/a. Buveur.
GABEZIA.- Eskasia. Insuficiencia. Défaut.
GAINPISU.- Gehiegizko pisu. Sobrepeso. Excès de poids.
GAZITU.- Salado/a. Salé/e.
GEHIGARRI.- Suplemento. Supplément.
HESTEGORRI.- Esófago. Oesophage.
KETU.- Ahumado/a. Fumé/e.
LANDARE-JATORRIKO.- Origen vegetal. Origine végétal.
LEKALE.- Legumbre. Légumes secs.
MANTENUGAI.- Nutriente. Élément nutritif.
ZUNTZ.- Fibra. Fibre.

1 Minbiziaren Ikerketarako Mundu Funtsa. Alimentos, nutrición, actividad física, y la

prevención del cáncer: una perspectiva mundial. Washington, DC: AICR, 2007
2 González CA. The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

(EPIC). Public Health Nutrition, 2006, 9(1A): 124126
3 Osasun Saila. Osasun Inkesta 2002. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2004
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Giltzurruneko proba funtzionalak
2 Giltzurruneko gaixotasunen bat

dagoen ala ez jakiteko, beharrezkoa da
proba diagnostiko batzuk egitea,
pazientearen historia klinikoa eta miaketa fisikoa egiteaz gain. Oso-oso arraroa da, ezinezkoa ia esango nuke, giltzurruneko patologia egotea modu
batera edo bestera gernu-analisi sinple
batean islatu gabe. Horregatik, azterketa horixe da beste edozein proba diagnostikoren aurretik egin beharrekoa.

Hiru dimentsiotako CT scanerreko irudia. Ezkerreko giltzurrunean ureterraren
stent-a (gezi horia). Harria da giltzurrunean (goiko gezi gorria) eta beste bat
stent-ondoko ureterrean (beheko gezi gorria).

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 397066 idatzita.

1

Zer da gernu-analisia?
Gernu-analisi bat ondo egiteko, pixa modu egokian jaso behar
da, eta horretarako onena goizean egindako lehen gernua da.
Pixa jaso ondoren laborategira eraman eta ahalik eta lasterren
analizatu behar da. Eta analisi horretan ondorengo parametroak
aztertzen dira:
a) Dentsitatea. Likido baten bolumenaren eta pisuaren arteko
proportzioa. Giltzurrunak gorputzaren hidratazio-maila egokia
mantentzeko, ur-edukia erregulatzen du gernu-bolumenaren
bidez. Pertsonak asko edan badu, pixa ugaria eta diluitua izango da, dentsitate baxukoa.
b) Gernuaren pH-a. Pixak pH azidoa izan behar du, alegia 6,0
balioa baino beheragokoa.
c) Proteinuria / albuminuria. Bi hitz horiek gernuan proteinak daudela adierazten dute. Eta gernu-analisi sinple batean proteinak
agertzeak arazo nefrologikoren baten susmoa emango digu.
Gernuan proteinak antzemateko metodorik erabiliena tetrabromofenol-urdinez blaitutako zerrenda erreaktiboak dira, albuminaren aurrean kolorez aldatzen baitute. Prozedura hori oso
sentikorra da, 10mg/dl arteko kontzentrazioak antzematen baititu, baina ez du paraproteinarik detektatzen. Zerrendak baino
zehatzagoak, baina baita konplexuagoak eta garestiagoak ere,
dira turbidimetriako metodoak: hauek era guztietako proteinak
antzematen dituzte, eta ezinbestekoak dira gernuan dauden
proteinen kopurua zehatz-mehatz kuantifikatzeko.
d) Jalkina. Jalkinaren (edo sedimentuaren) azterketa “freskoan”
egin behar da ezinbestez. Teknika diferenteak erabiliz egin daiteke (tindaketarekin edo gabe, birrefringentziarekin edo gabe),
eta normalean elementu hauek aztertzen dira:
• Zilindroak. Giltzurruneko tubuluetan normalean sortzen
den proteina, berez esanahi patologiko berezirik gabea,
tubuluen beraien barruan koagulatzen denean, zilindroak
sortzen dira. Zilindroek tubulu horien barruan dagoena ere
harrapatzen dute, eta horrek nefronaren —giltzurruneko
unitate funtzionalaren— patologiaren argazki egokia ematen digu. Zilindroak nolakoak diren kontu, halakoa izango
da patologia: hialinoek, hialinogranulosoek zein granulosoek ez dute esanahi patologikorik; zilindro hematikoek glomeruluko patologia adierazten dute, zilindro leukozitarioek
tubuluko inflamazioa, etab.
• Hematiak. Eremuko 1-3 globulu gorri, zifra normaltzat jo
daiteke. Zifra horretatik gora patologikoa izan daiteke.
Aparte utzi behar dira hilekoarekin dagoen emakumearen
kasua edo duela gutxi zundatua izan den gernu-maskuriaren kasuak, horietan hematiak ez baitira gaixotasunaren
adierazle.
• Leukozitoak. Normala da eremuko 3 leukozitoraino agertzea. Hortik gora pixan leukozitoak agertzeak inflamazioa
adierazten du, eta sarritan giltzurruneko edo gernubideetako infekzio bakterianoa.

Proba

diagnostikoak

Giltzurruneko proba funtzionalak
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Giltzurruna

Giltzurrun-arteria

Giltzurruneko kalizak

Beste ikerketa morfologiko batzuk

Giltzurrun-pelbisa

Gernuko analisia da giltzurruneko edozein gaitzen
susmoa izanez gero, medikuak aginduko duen
aurreneko proba, kasurik gehienetan diagnostikoa
bideratu eta sarritan zehazteko nahikoa izango
dena. Baina zenbait kasutan bestelako azterketa
batzuk ere egitea komeni izaten da:
• Ikerketa isotopikoak (gammagrafia, errenograma).
• Giltzurruneko ekografia.
• Teknika erradiologikoak (urografia, eskanerrak,
erresonantziak).
• Giltzurruneko biopsia.

Giltzurrun-zaina edo bena
Giltzurruneko muina
Ureterra

Giltzurruneko azala

Nola detektatzen da giltzurruneko
funtzioaren alterazioa?
Giltzurrunak hainbat funtzio betetzen ditu: arazketa, erregulazioa,
hormonen jarioa, etab. Normalean, eguneroko praktika klinikoan
medikuari interesatzen zaiona giltzurrunean egiten den depurazioa
edo arazketa da, eta hori neurtzeko glomeruluetan egindako iragazketa aztertzen da (iragazketa glomerularra esaten zaiona)
Pentsatu izan da urea bezalako substantzia batzuek odolean duten
kopuruak iragazketa glomerularraren erasan maila adierazi ahal izango luketela. Baina uremia (odoleko urearen maila) ez dago kanporatzen denaren mende bakarrik, baita dietan ahoratutako proteinetatik
gorputzean bertan sortzen den urearen mende ere. Horregatik beste
substantzia bat aukeratu zen iragazketaren adierazle bezala, kreatininaren balioa odolean hain zuzen ere.
Behar-beharrezkoa da argitzea (ingelesez clearance) zer den jakitea.
Denbora-unitate jakin batean organo batean barrena pasatzen den
bitartean substantzia batetik garbitu edo araztu den odol-bolumena
adierazten du kontzeptu horrek. Hain zabala eta lausoa den definizio
hori zehaztu egiten da praktika klinikoan, eta kreatininaren argitzea
erabiltzen da paziente baten giltzurrunetako iragazketa glomerularra
neurtzeko, determinazioa erabat zehatza ez izan arren, kreatinina
kopuru txiki bat giltzurrun-tubuluetan jariatua izaten baita.
Horrela, giltzurruneko funtzioak normal samar dabiltzan bitartean,
iragazketa glomerularraren eta kreatinina-argitzearen arteko aldea
minimoa da. Baina giltzurruneko funtzioak behera egiten duenean,
tubuluek kanporatutako kreatinina kopuruak gora egingo du. Alde
hori garrantzitsua izan daiteke pertsona batek bere giltzurrun-funtzioa oso gutxitua daukanean, kasu horretan 10 ml/min-ko argitze
erreal batek (argitze normala 100 ml/min-koa izaten da) 15 ml/min-ko
kreatinina-argitzea esan nahi bahitu. Eta azken zifra horrek pazientearen giltzurruneko funtzioa benetan dena baino hobea dela pentsaraz
diezaioke medikuari.
Kreatininaren argitzea kalkulatzeko odoleko analisi bat eta gernuko
beste bat egin behar dira, analisi bietan kreatininaren zifrak neurtzeko. Bestetik, paziente horren 24 orduko gernu-bolumen totala ere
jakin beharra dago. Azkenik, kreatininaren odoleko eta gernuko zifrak
baliatuz, formula matematiko baten bidez kalkula daiteke zenbateraino garbitu den odola, hau da zenbatean “argitu” den kreatinina.

Megaureterra
MA3scan: Giltzurruneko
scanner dinamikoa

*

ARAZKETA.- Depuración. Dépuration.
ERASAN.- Afección. Affection.
GERNU.- Pixa. Orina. Urine.
GERNUBIDE.- Uretra. Uretère.
GERNU-MASKURI.- Vejiga urinaria. Vessie urinaire.
IRAGAZKETA.- Filtrazio. Filtración. Filtration.
ISLATU.- Reflejar. Refléter.
JALKIN.- Sedimento. Sédiment.
JARIO.- Secreción. Sécrétion.
MIAKETA.- Exploración. Exploration.
SUSMO.- Sospecha. Soupçon.
ZERRENDA.- Tira. Bande.
ZUNDATUA.- Con sonda. Avec sonde.

23

22

Ospitaleetatik

Pediatriako BAME taldea Donostia Ospitalean:
Miren Imaz, Esozia Arroabarren, Unai Hernández, Nerea Martín eta Erika Rezola.

Lehen sorospenak:
gurasoentzako gidaliburua

1

2 “Lehen Sorospenak: gurasoentzako gidali-

burua” bost pediatrak izandako ideia baten
emaitza da.* Gidaliburu horrek larrialdietako
zerbitzuetan gehien ikusten diren gaixotasunei
aurre egiteko aholku batzuk laburbiltzen ditu.
Hona hemen, adibide gisa, gidaliburu honen
zati batzuk.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 397065 idatzita.
* Donostia Ospitaleak 2007. urtean antolatutako II. Joanes Etxeberri sarira

aurkeztu eta aipamen berezia jasotako lana.

Sukarra
Gorputzeko tenperaturaren igoera da (>38 ºC besapean eta
>37,5 ºC hiru hilabete baino gutxiago duten umeetan).
Sukarraren eragile nagusiak birusek eragindako infekzioak
dira; beraz, askotan sukarrak ez du antibiotikorik beharko.
Umea arropa gutxirekin edukitzea eta, behartu gabe, likido
ugari eskaintzea komenigarria da.
Haurrarengan eragina duenean bakarrik tratatuko dugu sukarra. Horretarako, medikuak agindutako antitermikoak bakarrik
erabiliko dira eta agindutako dosietan. Ez da komenigarria antitermikoak txandakatzea, albo-ondorioak eta dosi-akatsak gertatzeko arriskua handitzen baita. Sukarrari ez zaio beldurrik eduki
behar, baina kasu batzuetan umea larrialdietara eraman behar da:
3 hilabete baino gutxiago dituenean, logura handiarekin edo
kexati dagoenean, buruko min handia duenean edo gorakoka
dabilenean, lehen konbultsioa izatean edo azalean presioarekin
desagertzen ez diren orban gorriak azaltzen zaizkionean.

Ospitaleetatik
Lehen sorospenak: gurasoentzako gidaliburua
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Sukarrak eragindako konbultsioa

Otitisa

Gehienetan sukarraren lehen sintoma da konbultsioa, eta epe
arriskutsuena da 6 hilabetetik 5 urtera. Sukarra eragiten duen
edozein infekzio arruntek eragin dezake konbultsioa. Nahiko
ohikoak dira konbultsio hauek (% 3-5) eta familia berean kasu
bat baino gehiago aurkitzen dira askotan. Umeak arnasa hobeto hartu ahal izateko, etzanda ipini eta ingurunean dauden
gauzak urrundu behar dira minik hartu ez dezan. Ahotik ez
zaio ezer eman behar. Nahi izanez gero, sukarra jaisteko parazetamola duen supositorioa jarriko diogu. Beti komenigarria da
medikuarengana eramatea, baina gehienetan ez da proba
berezirik behar diagnostikoa egiaztatzeko. Sukarrak eragindako konbultsioek pronostiko oso ona dute eta umeak lehen zeukan osasun-egoera berera itzuliko da.

Erdiko belarriko infekzioa goiko arnasbideetako infekzioen
konplikazio arruntena
da, batez ere ume txikietan. Gehienetan
analgesiarekin bakarrik sendatzen dira 4872 orduan, antibiotikorik behar izan gabe.
Belarriko mina, sukarra, gorakoak, belarriko likidoaren jarioa…
dira sintoma nagusiak. Belarriko mina eta sukarra kentzeko,
ibuprofenoa edo parazetamola erabiltzen dira, belarri barnean
ezer bota gabe. Sukarrarekin edo belarriko minarekin jarraitzen
badu 48 ordura, pediatrak berriz baloratu beharko du. Umeak
buruko min handia badu, botaka badabil edo belarriaren atzean belarria aurrerantz bultzatzen duen hantura gorri bat agertzen bada, medikuarengana lehenago joan beharko dugu.

Gorakoak eta beherakoak
Gaixotasun askok sor dezakete gorakoa, eta askotan ez dugu
aurkituko eragile zehatzik. Gastroenteritisa da gorakoen arrazoi nagusia. Kasu hauetan beherakoak ere ager daitezke.
Gastroenteritisak normalean ez du tratamendu berezirik behar
eta hidratazioa da zaindu behar duguna (deshidratazioaren
sintomak: egarri bortitza, begi barneratuak, ahoko mukosa
lehorra, azal lehorra, gernu edo malko jario gutxitua…). Goserik ez duen bitartean ez dugu umea jatera behartuko. Gorakoak egin eta 15-20 minutu geroago, likidoak eskainiko dizkiogu pixkanaka (10 ml, 10-15 minututik behin). Aho bidezko
hidratazioa da egokiena. Beherakoen kasuan ez dago deshidratatzeko hainbeste arrisku, baina etengabe botaka ari denean umea larrialdietara eramatea komenigarria da zain barnetik
hidratazioa mantentzeko. Batzuetan, gorakoak egiterakoan
egindako indarraren ondorioz, orban gorri txiki batzuk ager
daitezke lepotik gora, bere kasa desagertzen direnak.

Bukatzeko esan, larrialdi batean erabiltzen diren etxeko erremedio zaharrak batzuetan oker daudela eta, beraz, egin behar
dena gogoratzea garrantzitsua bada ere, egin behar ez dena
oraindik gehiago:
• Torniketea azken aukera da odoljario bat kontrolatzeko.
• Sudurreko odoljario batean burua ez da atzeraka bota
behar, aurrera baizik.
• Ez saiatu sudurrean edo belarrian sartutako gorputz arrotzak
ateratzen, barrurago sartzeko arrisku handia dago-eta.
• Toxiko bat irentsi duen bati ez eman inoiz ura gatzarekin
gorakoa eragiteko, ezta ura bakarrik ere, honek toxikoaren
xurgapena bizkortzen baitu.
• Bere tokitik kanpo dagoen giltzadura bat ez behartu, bertatik pasatzen diren arteria, zain edo nerbioak mindu daitezke-eta.
• Haustura bat duen bati ez iezaiozu ezer eman ahotik hartzeko, ezta mina kentzeko ere, honek kirurgia galaraziko
luke-eta.
• Kremailera ez behartu prepuzioa bertan eutsita gelditu
bada. Kremaileraren barruko aldea moztu eta bi alboak
banatzen saiatu beheko aldetik hasiz.

*

ALBO-ONDORIO.- Efecto colateral. Effet secondaire.
ARNASBIDEAK.- Vias respiratorias. Voies respiratoires.
BEHERAKO.- Diarrea. Diarrhée.
BESAPE.- Galtzarbe. Axila. Aisselle.
ERAGIN.- Causar. Causer.
GILTZADURA.- Articulación. Articulation.
GORAKO.- Gonbito, okada. Vómito. Vomissement.
HANTURA.- Inflamación. Inflammation.
HAUSTURA.- Fractura. Fracture.
LEHEN SOROSPENAK.- Primeros auxilios. Premiers secours.
ORBAN.- Mancha. Tache.
TXANDAKATU.- Alternar. Alterner.
XURGAPEN.- Absorción. Absorption.

23

24

Podologia
Eneko Txurruka Fernandez
Podologoa1

Oin diabetikoa

2

Diabetesa
XXI. mendeko gaixotasun garrantzitsuenetako bat ari da bihurtzen diabetesa herrialde garatuetan. Azken ikerketen arabera, biztanleriaren %
10i erasaten dio gaixotasun kroniko honek. Diabetesaren ondorio larriez
jabetuta, bada bere burua ongi zaintzen duenik. Dena den, biztanleriaren beste zati batek hainbat arazo izan ditzake, diabetesa duenaren ezjakintasuna dela-eta edo gaixotasun honen zainketak modu desegoki
batean egiteagatik.
Diabetesa duten pertsonek hainbat konplikazio izan ditzakete bizitzan
zehar, hala nola, zirkulazio-, neurologia-, hezur-, giltzurrun- zein ikusmen-asalduak. Horiek guztiek diabetikoen bizi-kalitatea murrizten dute.
Hainbat espezialista ezberdinen arteko elkarlanari esker, helburu baikorrak lortzen ari dira jadanik; hala eta guztiz ere, oraindik lan asko egin
beharra dago eremu honetan.
Osasun-arloan sarritan entzuten dugun hitza prebentzioa da, eta diabetesaren kasuan hori izango da bai gaixotasuna eta baita honek eragiten
dituen konplikazioak saihesteko gakoa ere.

1 Centro Podológico Zarautz
2 Nahi izanez gero, elkarrizketa honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 397738 idatzita.
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Oin diabetikoa
Hainbat ikerketaren arabera, diabetiko guztien % 30ek oinetako arazoren bat izango du bere bizitzan. Hori dela-eta, gaixo
diabetikoen oinei zainketa berezi batzuk eskaini behar zaizkie
podologiaren alorrean. Izan ere, oinetan aurki daitezkeen gainkargak, gogortasunak, helomak, azazkal inkarnatuak, juanikoteak, mailu-behatzak, etab., okerrera egin dezakete diabetesak eraginiko arazo neurologikoen ondorioz.
Gaizki egokitutako oinetako batek sortutako zauri txiki baten
sendatze-epea asko luzatu daiteke diabetesak eragiten dituen
zirkulazio-arazoen ondorioz. Bestalde, zaurian sorturiko hainbat infekziok, sentikortasunaren galerak eta zirkulazio txarrak bultzaturik, ondorio larriak ekar ditzake diabetesa pairatzen duen pertsonaren oinetan. Behatz- eta oin-mozketak dira
askotan prozesu horren azken pausoa.
Paziente diabetikoak biztanleria osoarena baino 10 aldiz handiagoa du oin-mozketa izateko arriskua (traumatismo baten
ondorioz gertatzen direnak alde batera lagata). Hurrengo hiru
urteetan beste oina mozteko arriskua % 50eraino igotzen da.
Oin diabetikoaren tratamendu desberdinen nondik norakoak
ezartzerakoan, Wagnerrena da sailkapen erabilgarriena:
• 0 maila. Ez dago ultzerarik baina hezur okerrak, juanikoteak, mailu-behatzak, gogortasunak, kailuak, etab. ageri
dira.
• 1 maila. Azaleko ultzera nahiz infekzioa.
• 2 maila. Ultzera sakona. Hezurrak zein muskuluak mindurik daude, baina infekzioak ez ditu oraindik kaltetzen.
• 3 maila. Ultzera sakona. Hezurrak eta muskuluak kaltetuak
daude eta infekzioak eragina du.
• 4 maila. Behatzetako, oin-aurre edo orpoko gangrena
mugatua
• 5 maila. Oin osoko gangrena zabala.
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Oin diabetikoaren zainketak. Hainbat gomendio
• Glukosaren neurriak modu zorrotz batean zaindu, gorakadak (hipergluzemiak) zein beherakadak (hipogluzemiak).
• Sendagile eta erizainen aholkuei jarraitu.
• Ez erre.
• Oinen egoera egunero aztertu: zauriak, babak, odolbilduak, gogortasunak, kailuak, etab.
• Oinak ur epeletan garbitu egunero. Tenperatura egokiena
37 ºC ingurukoa. Ur beroegiak zein hotzegiak larruazalean erredurak sor ditzake.
• Oinak ongi lehortu, behatz-tarteak bereziki, hezetasuna
onddo zein bakterioen infekzioak sorrarazteko giro aproposa baita.
• Ez ibili oinutsik. Edozein zauri txiki beste arazo larri baten
hasiera izan daiteke.
• Oinetako erosoak erabili: josturarik gabekoak, azpizola
gomaduna eta ahal bada larruzkoak. Zapata estuek kontrahorma iltzatzen dute orpoan, zauriak sortzeko arriskuarekin. Zapata handiegiek, berriz, oina aurrera eta atzera
ibiltzea dakarte, behatzetan eta azkazaletan odolbilduak
eta urradurak sortuz.
• Zirkulazio-arazoak izanez gero, zapatak arratsaldez erosi,
oinak handituta daudenean.
• Kotoizko galtzerdiak erabili. Hobe kolore argikoak, zauriren batek zikintzen duen ala ez ikusteko.
• Azazkalak ez moztu, hobe limatzea. Azazkal inkarnatua
saihesteko era aproposena da.
• Azal lehorrak ureadun kremarekin goxatu, behatz-tarteak
izan ezik.
• Artaziak eta kailuak erretzeko ukenduak erabiltzea debekatua dago. Erreduren ondorioak oso larriak izan daitezke
eta artaziek ultzerak sorraraz ditzakete.
• Arazoren bat dagoenean podologoarengana jo lehenbailehen.

Oin diabetikoetan, tratamendu desberdinak ezartzen dira,
lesio-mailaren arabera. Tratamendu ortopodologikoak, plantillak, oinetako egokiak, ortesiak, zainketako protokoloak, sendaketak, kirurgia, fisioterapia eta protesiak diabetikoen bizi-kalitatea hobetzea dute helburu.

Prebentzioa tratamendurik egokiena
Gaixo diabetikoaren tratamendua arazo larri zein kronikoak
sendatzean datza. Lau dira jorratzeko bide nagusiak: dieta,
kirol aerobikoa, ahoz hartzen diren antidiabetikoak eta intsulina. Bide horien nondik norakoak diabetesaren heziketa baten
barne izanez gero, ondorioak zein gaixoaren bizi-kalitatea asko
hobetu daitezke.
• Elikaduraren arloa kontu handiz landu beharrekoa da.
Endokrinologiako eta nutrizioko mediku espezialisten esku
jartzea ezinbestekoa da. Norberak bere kontura egiten
dituen dietak arriskutsuak eta kaltegarriak izan daitezke.
• Kirol aerobikoa egitea eta ibiltzea ere oso onuragarriak
dira. Kirola egiten hastear dagoenari, komeni da azterketa mediko sakon bat egitea. Bigarren motako diabetesa
kontrolatua dagoenean, ariketa egitea onuragarria da;
pazienteak diabetesa kontrolatu gabe izanez gero, ordea,
arriskutsua izan daiteke kirola egitea.
• Ahotiko antidiabetikoak eta intsulinaren tratamenduak
gaixo bakoitzaren analisien arabera egokitzen dira.
Pazientearen glukosa-maila neurri egokienetan mantentzea dute helburu medikuen eta erizainen zainketek.

*

ASALDU.- Trastorno. Trouble.
AZAZKAL INKARNATU.- Erpuru. Uña encarnada.
Ongle incarné.
BABA.- Ampolla. Bulle.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
GAKO.- Clave. Clé.
GOGORTASUN.- Dureza. Dureté.
JUANIKOTE.- Juanete. Oignon.
ODOLBILDU.- Coágulo. Coagulum.
ONURAGARRI.- Beneficioso/a. Profitable.
SENTIKORTASUN.- Sensibilidad. Sensibilité.
UKENDU.- Ungüento. Onguent.
URRADURA.- Rasguño. Égratignure.
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Osakidetzatik

26

Ordu-kredituen sistema
euskara-ikastaroetan.
Osakidetzako langileentzat

I

VAPek 2006-2007 ikasturtetik, ordu-kredituaren sistema aplikatzen die Osakidetzaren diru-laguntzaren
bidez euskara-ikastaroak egiten dituzten langileei.
Sistema hau aplikatzearen arrazoiak bi dira: bitartekoen eta
helburuen artean arrazoizko proportzioa ezartzea eta langileek, prestakuntza jaso ahala, hizkuntza-eskakizunak modu
progresiboan gainditzea.
Beraz, 2006-2007 ikasturtetik aurrera, Osakidetzako langile
bakoitzari bere ordu-kreditua finkatzen zaio egiten duen lehen
ikastaroan. 2006-2007 ikasturtea baino lehen egindako ikastaroak ez dira zenbatzen ordu-kredituaren sisteman. Edozein
ikastaro motari aplikatzen zaio: lanorduetako eta lanorduz
kanpoko ikastaroei, udakoei barne.

3

Zer da, baina, ordu-kreditua?
IVAPek Osakidetzako langileei ordainduko dien eskola-orduen
gehienezko kopurua, hizkuntza-eskakizunak hurrenez hurren
egiaztatzeko.
Langile baten ordu-kreditua kalkulatzeko, langilearen hasiera-maila eta egiaztatu behar duen hurrengo hizkuntza-eskakizuna hartzen dira kontuan, hau da:
1- Langilearen hasiera-maila: ordu-kredituen sistema indarrean jarri denetik aurrera; hau da, 2006-2007 ikasturtetik
aurrera, langilea euskara-ikastaroetan eskolatzen den
lehen ikasturtean hasten duen maila (urratsa) izango da.
2- Langileak egiaztatu behar duen hurrengo hizkuntza-eskakizuna: langileak egiaztatu duen azken hizkuntza-eskakizunaren ondorengoa da. Oraindik bat ere ez badu egiaztatu,
1. hizkuntza-eskakizuna izango da. Ez nahastu langileak
lanpostuan ezarrita daukan hizkuntza-eskakizunarekin.
Bi aldagai horiek gurutzatuta, ordu-kredituak jasotzen dituen
ondorengo taula hau osatzen da:

Euskalduntzea

Alfabetatzea
4HE

Urratsa
-------101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
-------201
-------401

1HE
-------1.210
1.030
890
770
550
490
380
320
210
160
110
60
-------320
--------

2HE
-------1.770
1.600
1.330
1.150
930
760
610
490
420
370
210
160
-------350
--------

3HE
-------2.430
2.210
2.020
1.810
1.530
1.210
1.190
880
730
590
470
340
-------500
--------

4HE
-------2.730
2.510
2.320
2.110
1.830
1.510
1.490
1.180
1.030
890
770
640
-------800
-------300

Langilearen hasiera-maila ez da aldatzen ordu-kredituari
begira, hau da, behin ordu-kreditua finkatu denean, hasiera-maila ere finkoa da nahiz eta ondorengo ikasturteetan langilearen euskara-maila ordu-kreditua ezarri zitzaionean zeukana
baino altuagoa edo baxuagoa izan. Beraz, hasiera-maila bat
eta bakarra da langileak ikasprozesuan zehar egiaztatu nahi
dituen hizkuntza-eskakizun (HE) guztietarako. Bestela esanda,
behin langilearen hasiera-maila finkatuta, aurreko taulan hasiera-maila horri dagokion lerroan bilatu behar dira HE bakoitzerako langile horrek izango dituen ordu-kredituak.
Ordu-kredituaren helburua, betiere, langileak gainditu behar
duen hurrengo hizkuntza-eskakizuna da, ez dauka zerikusirik lanpostuaren hizkuntza-eskakizunarekin. Adibidez: erizain batek 2HE
du ezarrita bere lanpostuan, 2007-2008 ikasturtean 103 urratsean hasi da ikasten eta oraindik ez dauka 1HE. Aurreko taulan ikus
dezakegunez, langile horrek 890 ordu izango ditu, ez 1.330 ordu,
egiaztatu behar duen hizkuntza-eskakizuna 1HE delako. Beraz,
langilea lanpostuz aldatu arren, gainditu behar duen “hurrengo
hizkuntza-eskakizuna” eta “hasiera-maila” ez dira aldatzen;
beraz, bere ordu-kreditua ere ez da aldatzen.

Nola gastatzen da ordu-kreditua?
Ordu-kreditua eskolan ematen diren orduekin gastatzen da,
hau da, eskola-orduak zenbatzen dira eta ez ikasleak hartutako orduak; adibidez, hilabete batean 40 eskola-ordu eman
badira, taldeko guztiei 40 ordu kenduko zaie ordu-kreditutik,
berdin % 100eko asistentzia izan duenari zein % 80koa izan
duenari; beraz, ordu-kredituak ez dauka zerikusirik ikasleak
eskolan izandako asistentziarekin.

Ordu-kreditua eguneratzea
Ordu-kredituaren saldoa hilez hil eguneratzen da.
Ikastaroak urrian 40 ordu baditu, horiek deskontatuko dira
ordu-kreditutik (langilearen asistentzia kontuan hartu gabe).
Ikastaroak 210 ordu baditu ikasleari ordu horiek deskontatuko zaizkio ikasturte amaieran. Ikasleak ikastaroa uzteko
asmoa badu, jakinarazi egin beharko dio Osakidetzari eta
IVAPi; horrela eginez gero, baja den egunetik aurrera ordukredituaren zenbaketa eten egingo da, ez zaizkio ordu horiek
kenduko. Langileak ez badu eskola uztea jakinarazten, ordukredituak agortzen jarraituko du ikastaroan eman diren
orduekin. Horregatik, oso garrantzitsua da eskola-uztea jakinaraztea. Eskola-uztea jakinarazteko, inprimaki hau erabil
daiteke: “Jakinarazpena. Euskara ikastaroetara joateari
uztea”, Osakidetzaren euskara weborritik eskuratuta
(http://www.Osakidetza.net (bide honi jarraitu: Giza Baliabideak >
Euskara > Ikastaroak > 2008-2009 ikasturtea > Ikastaroa uztea).
Langileak hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen duenean, eguneratu egingo da ordu-kreditua.

Osakidetzatik
Ordu-kredituen sistema euskara-ikastaroetan. Osakidetzako langileentzat
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Zein izango da ordu-kredituaren saldo berria?
Langile bati geratzen zaion saldoa kalkulatzeko, nahikoa da
kenketa hau egitea: memento bakoitzean dagokion ordu-kreditua ken hasiera-mailatik emandako eskola-orduak.
Saldoa = ordu-kreditua (OK) – emandako orduak
Adibidez, hona hemen langile baten 3HE lortu arteko ikasprozesu posible bat. Ikusi nola eboluzionatzen duen bere saldoak ikasturtearen hasieran eta bukaeran:
Ikasturtea

Hasiera- Hurrengo
HE
maila
(urratsa)1

OK

OK saldoa
ikasturtearen
hasieran
550

2006-2007
(otsaila-ekaina)

105

1HE

550

2007-2008
(urria-otsaila)

105

2HE

2007-08
(otsaila-ekaina)

105

2008-09
(urria-ekaina)

105

Ikastaroan eman- Emandako OK saldoa ikastadako orduak2
roaren amaieran
orduak
metatuta

HE azterketaren
emaitza

GAI (1HE)

430 (5 orduko ikastaroa lanorduetan)

430

120 (=550-430)

930

500 (=930-430) 435 (5 orduko ikastaroa lanorduetan)

865

65 (=930-865)

2HE

930

65 (=930-865)

430 (5 orduko ikastaroa lanorduetan)

1.295

-365 (=890-1.105)

GAI (2HE)

3HE

1.530

225 (=1.3301.105)

300 (2 orduko ikastaroa lanorduz
kanpo)

1.595

-65 (=1.530-1.595)

EZ GAI (3HE)
ez zaio eskaerarik
onartuko

Langilearen saldoa ikastaroaren iraupena baino murritzagoa
bada ere, eskaera egin dezake (adibidez, aurreko ikasturtearen
amaieran +65 orduko saldoa geratu zaion langile batek), nahiz
eta ordu-kreditua agortzear egon. Ikastaroak aurrera egin
ahala saldoa agortu egingo zaio, baina, horrela izanda ere,
eskoletan jarraitu eta ikastaroa amaitu ahal izango du. Dena
dela, saldoa agortzen zaionetik ikastaroa bukatu bitartean ikasleari emandako orduak zenbatu eta, hala badagokio, kendu
egingo zaizkio hurrengo hizkuntza-eskakizunari dagokion
ordu-kreditutik. Langileak ikastaroa amaitu, baina ez badu
hurrengo hizkuntza-eskakizuna gainditu, hurrengo deialdian
ez zaio eskaerarik onartuko.
Hurrengo ikastaroari hasiera eman ahal izateko, beharrezkoa
da saldoa positiboa izatea. Langileek hurrengo ikasturterako
eskaera apirilean egin behar dutenez, lehen deialdiko hizkuntza-eskakizunetako azterketen emaitzen zain geratuko da.
IVAPek ordu-kredituaren kontrola egingo du eta saldo negatiboa duten eskaera guztiak bertan behera utziko ditu. Hori dela
eta, nahiz eta langilearen zerbitzu-erakundeak eskabidea
behin-behinekoz onartu, gerta daiteke IVAPek eskaera hori
bertan behera uztea.
Langilearen ikasprozesua etetea Osakidetza-Euskal Osasun
Zerbitzuaren Euskara Planaren garapenean kaltegarri izan daitekeenez, Osakidetzak bidezkoa irizten dio zenbait baldintza
jartzea egoera horretan dauden langileek behin bakarrik ohiz
kanpoko laguntza izan dezaten, ikasketa-prozesua burutzeko
aukera izan dezaten.
Helburu horrekin, Giza Baliabideetako zuzendariak 7/2008
Jarraibideak eman ditu, laguntza berezia jasotzeko baldintzak
arautuz. Osakidetzaren laguntza berezia behin bakarrik emango da eta ikastaroek ez dute ordu-krediturik kontsumituko.

(1) Ordu-kredituaren ondorioetarako hasiera-maila ez da aldatzen.
(2) Hemen adierazten diren ordu-kopuruak erreferentziarako baino
ez dira; kasuan kasuan aldatu egin daiteke

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langileentzako ordukredituen sistema arau honen bidez ezarri da: 2005eko azaroaren 30eko Agindua.
Gai honen gaineko informazio gehiago jasotzeko, helbide
elektroniko hauetara jo daiteke:
• http://www.osakidetza.net (bide honi jarraitu:
Giza Baliabideak > Euskara > Ikastaroak > 2008-2009 ikasturtea >
Ohiko galderak)
• http://www.osanet.euskadi.net (bide honi jarraitu:
Osakidetza > Giza Baliabideak > Beste batzuk > Euskara > Ikastaroak >
2008-2009 ikasturtea > Ohiko galderak)
• http://www.ivap.euskadi.net (bide honi jarraitu:
Euskara > Euskara ikastaroak > Deialdiak > IVAPekin lankidetza hitzarmena duten administrazioetako langileentzat > FAQ: euskara-ikastaroetako ordu-kredituen sistema: sarri egindako galderen erantzunak. IVAPekin hitzarmena duten erakundeentzat)
• http://www.ivap.euskadi.net (bide honi jarraitu:
Euskara > Euskara ikastaroak > Deialdiak > IVAPekin lankidetza
hitzarmena duten administrazioetako langileentzat > lankidetza
hitzarmenaren onarria: 2005-11/30eko Agindua)
• http://www.osakidetza.net (bide honi jarraitu:
Giza Baliabideak > Euskara > Ikastaroak > 7/2008 Jarraibideak)
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LOQUILLO:
“Euskaraz zertxobait
besterik ez badakizu
ere, gutxi hori esatea,
ahal duzuna esatea,
bikaina da”
Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Argazkiak: Antípodas Producciones

endaurrean ondo gelditzea, ustez egokiak
diren erantzunak ematea eta iraganean
izandakotik bizitzea ez datoz bat Loquilloren izaerarekin. Betiko legez aurkitu dugu, baina urteen
poderioz bakar batzuek bakarrik lortzen duten
aparteko koherentzia antzeman diogu. Pixka bat
es mucho kanpainan parte hartu eta Kepa Junkeraren azken diskoan euskaraz abestu izana esperientzia aparta izan zela dio. Izan ere, euskara sustatzearena, berak beti “normaltzat” hartu duena,
besteek ere hala ikustea nahiko luke eta horretarako bere harri-koskorra ekarri nahi izan du:
“Zertxobait besterik ez badakizu ere, gutxi hori
esatea bikaina da, oso garrantzitsua da gure kulturaren, errealitatearen parte bat dela argi izatea”.
2

J
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Eusko Jaurlaritzaren Pixka bat es mucho kanpainan parte
hartu duzu. Zerk bultzatu zintuen?
Egun batean, RNEn, “Agur” esanez amaitu nuen hizketaldia.
Norbaitek entzun egin zuen eta deitu egin zidaten, kanpainan
kolaboratzeko eskatuz. Spota nire etxe ondoan grabatu zuten,
eta beraz, etxetik jaistea besterik ez zen izan niretzat.
Bartzelonan jaio nintzen, eta leku askotakoak garela esan
dezakegu bertakook. Beraz, kontu normaltzat hartu dut beti
euskararena. Arazoa politikariek dute, hiritarrek baino gehiago. Badakigu zer den hizkuntza batek zentsura jasan izana.
Nire ustez, akats larria izan zen demokraziaren hasieran hizkuntzen gaia hasieratik ez normaldu izana. Irratian hasieratik
euskaraz, katalanez edo galegoz egindako abestiak ere entzun
izan balira, gaur egun ez genuke toki askotan dugun arazoa
izango. Kanpaina azaldu zidatenean, pentsatu nuen norbaitek
“Egun on” edo “Eskerrik asko” esatea jada asko dela.
Zertxobait besterik ez badakizu ere, gutxi hori esatea, ahal
duzuna esatea, bikaina da, oso garrantzitsua da gure kulturaren, errealitatearen parte bat dela argi izatea. Nire adina kontuan izanda, zail ikusten dut euskara ikastea, baina nire semeak, adibidez, badaki, eta oso normala iruditzen zait. Nire aldetik, nire harri-koskorra ekarri nahi izan dut.

“Hori da nire publikoa, besteak
errespetatzen dituena”
“Etxea”, Kepa Junkeraren azken diskoan hartu duzu
parte. Zer nolakoa izan zen esperientzia?
Esperientzia aparta izan zen. Andrés Calamaro buenosairestarra, Jaime Urrutia madrildarra eta ni neu aritu ginen Oh Pello
Pelloren grabaketan. Honelako abestiak grabatzea oso garrantzitsua da, lehenik eta behin hizkuntzen kontua leuntzen duelako, eta bigarren, gauzak era logikoz egitea ahalbidetzen
duelako. Logikoa ez dena da frankismoan, 40 urtez, erkidego
batzuen hizkuntza propioak debekatu izana, edo gaur egun
horren inguruko gatazka izatea. Kulturan lan egiten dugunontzat tamalgarria da. Calamaro entzuten dudan bezala, irratietan Kepa Junkera edo Mikel Laboa entzutea gustatuko litzaidake, bi adibide jartzearren. Lankidetzaren emaitza paregabea iruditzen zait. Katalana edo bartzelonarra naizenez, ekimen hau Nova Cançó-ko abeslariren batek martxan jarri izana
nahiko nukeen nik... Tamalez, iraganeko errezelo ugari dago
oraindik, horma asko erorarazi behar dira.

Kanpaina amaitzeko Donostian eman zenuen kontzertuan, zure abestien hitzak buruz zekizkiten gazte asko
izan ziren. Zer sentitu zenuen?
Nire bizilagunentzat jo nuela. Nork bere hirian, nire kasuan
Donostian, jotzen duenean, gai profesionalak ez du horrenbesteko garrantzirik, alderdi emozionala da inportanteena,
lagunak eta familiakoak alboan baitituzu. Oso hunkigarria
izan zen. Horrez gain, ondo egindako lanaren fruitua dela uste
dut. Lanbide honetan urteak daramatzazunean, ezberdin ikusten dituzu gauzak. Ez da negozioa soilik, osagarri emozionala
behar duzu, bestela ezin baita jasan.

“Lanbide honetan urteak daramatzazunean, osagarri emozionala
ezinbestekoa da”
Artistak aukeratzen du bere publikoa ala publikoak
aukeratzen du artista?
Nik aspalditik aukeratzen dut publikoa. Horrelakoa naiz, hori
da nire iritzia, eta gustatzen bazaizu ongi, bestela, aukera
ezazu beste bat, neska-laguna duzunean bezala. Oso harro
nago jende ezberdinari gustatzen natzaiolako, baita ideologia
politiko ezberdina duen jendeari ere. Zera diote niri buruz: “ez
dut berak bezala pentsatzen, baina berak pentsatzen duena
esaten du, aizu!”. Hori da nire publikoa, besteak errespetatzen
dituena. Ez dut publiko jakin batentzat abestu nahi, ezinezkoa
baita denen gustukoa izatea. Gainera, horretarako paper
jakin bat egin behar da, eta oso aspergarria da. Jendaurrean
ondo geratzea baino, nirea askoz ere jarrera errespetuzkoagoa dela uste dut. Pixka bat es mucho egin nuenean, kanpaina nazionalista batean parte hartzen ari nintzela esan zuten,
eta zur eta lur geratu nintzen. Ez du politikarekin zerikusirik
eta! Zenbat eta kultura gehiago ezagutzen dituzun, hobeto!

*

AHALBIDETU.- Posibilitar. Faciliter.
AKATS LARRI.- Fallo grave. Défaut grave.
ALBOAN.- Ondoan. Al lado. À côté.
ARGI IZAN.- Tener (lo) claro. Avoir claire.
ASPERGARRI.- Aburrido/a. Ennuyeux/euse.
BIKAIN.- Magnifico, excelente. Excellent/e.
BULTZATU.- Llevar a hacer algo, inducir a. Inciter, pousser.
DENEN GUSTUKOA IZAN.- Ser del gusto de todos/as.
Être agréable pour tout le monde.
ERKIDEGO.- Comunidad. Communauté.
HARRI-KOSKORRA EKARRI.- Aportar un granito de arena.
Faire un apport d’un grain de sable.
HARRO EGON.- Estar orgulloso/a. Être orgueilleux/euse.
IRAGAN.- Época pasada. Passé.
JARRERA ERRESPETUZKO.- Actitud de respeto.
Attitude de respect.
LANKIDETZAREN EMAITZA.- Resultado de la colaboración.
Résultat de la collaboration.
LEKU ASKOTAKOAK IZAN.- Ser de diferentes procedencias.
Être de différentes places.
LEUNDU.- Suavizar. Adoucir.
OSAGARRI.- Componente. Complément.
TAMALGARRI.- Deplorable. Déplorable.
USTEZ.- Itxuraz. Aparentemente. À l’avis.
ZAIL IKUSI.- Ver (lo) difícil. (Le) trouver difficile.
ZERTXOBAIT BESTERIK EZ.- Sólo un poco. Seulement un peux.
ZUR ETA LUR GERATU.- Quedarse de piedra. Rester stupéfait/e.
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25 urte igaro ondoren, Loquillo y los trogloditas taldea desagertu egin zen joan den urtean. Abstinentzia-sindromerik bai?
Inondik ere. Gitarra-jolea hil zenean, bidera ezina
iruditu zitzaidan izen berarekin jarraitzea. Espainian badago izen berarekin jarraitzen duen eta
jatorrizko kide bakarra besterik ez duen talderik.
Iraganean lortutakotik bizitzea dela uste dut nik.
Bizitzan etapa bakoitza bizi behar da, eta eboluzionatu egin behar da. Artista bat hazi egiten da
urteen poderioz, hobetu egiten da. Ezin da Peter
Pan sindromearekin bizi. Talde asko elkartu egin
dira berriz, urte asko banatuta egon ondoren,
baina berrogei urtetik gorakoen sindrometzat dut
nik hori. Ez dator bat nirekin. Berragerpenak alde
batera utzi behar dira.
2007an Balmoral argitaratu zenuen, bakarka
egin duzun lehen diskoa.
Azken 30 urteotan interpretatu ditudan pertsonaien batura da. Une jakin batean, aktoreak bere
pertsonaia propioa egiten du, eta Balmoralek pertsonaia hori definitzen du. Disko honetan, pertsonaia guztiek bat egiten dute, eta hori da bere
balioa. Nik azken pertsonaia hau aukeratzen dut,
ordua da eta! Badago pertsonaia hori inoiz aurkitzen ez duenik, baina nire kasuan, iritsi da garaia.
“Punk zaleentzat rockerregia, eta rock zaleentzat punkegia” zarela diote. Ez dirudi erdizka
ibiltzen zaren horietakoa zarenik, ala bai?
Ez, ez. Ipurtarina naiz. Beti nabil zerbaiten bila,
ikertzen, eta ez dator bat nirekin jendaurrean ondo
gelditzea, beti egin dut nahi nuena. Ez dut baimenik eskatu; asko jota, ukondokadak emanez egin
dut aurrera.

“Ipurtarina naiz. Beti nabil
zerbaiten bila, ikertzen,
eta ez dator bat nirekin
jendaurrean ondo
gelditzea, beti egin dut
nahi nuena”
Horren erakusle al da Loquilloren irudi, janzkera
eta harrokeria?
Bizitza honetan gogorra ez, serioa izan behar da.
Mundu mailako krisia bizi dugu orain eta beste
batzuk baino azkarragoak direla uste duten pertsona batzuk aberastu izanaren ondorioa dela iruditzen zait. Nire bizitza lanean, arduratsu izatean,
seriotasunean eta gauzak ondo egitean oinarritzen
da. Bizitzaren zentzua hori da, zintzotasuna.
Egunen batean bizitzaren oinarri izango diren baloreak horiek izatea espero dut. Bestela, ez nituzkeen musikaren mundu honetan 30 urte emango.
Arrazoi apur bat badut, nonbait.

*

ARDURATSU.- Responsable. Soucieux/euse.
BALIO.- Valor. Valeur.
BATURA.- Unión. Addition.
BERRAGERPEN.- Reaparición. Réapparition.
BIDERA EZIN.- Inviable. Non-viable.
ERAKUSLE IZAN.- Ser muestra de. Démonstratif/ive.
IPURTARIN.- Culo de mal asiento, culo inquieto. Léger, frivole.
JANZKERA.- Modo de vestir. Façon de s’habiller.
NONBAIT.- Al parecer. Apparemment.
UKONDOKADA.- Codazo. Coup de coude.
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Joseba Erkizia, HABEren zuzendari nagusia:
“Euskarak ezingo luke aurrera egin euskaldun
berriak ez bagenitu”
3 HABEren 25. urteurrenaren atarian, Joseba Erki-

zia HABEren zuzendari nagusiari erakundearen orain
arteko ibilbideari eta aurrera begirako asmoei buruz
galdetu diogu. Titulu eta baliokidetzaz, teknologia
berriez eta irakasleen prestakuntzaz... jardun du. 25
urte hauetan helduen alfabetatze-euskalduntzea profesionalizatu egin dela eta euskaltegien jarduera
arautu eta homologatuak onura asko ekarri dituela
ere esan digu: “Helduen euskalduntze-alfabetatzea
euskara berreskuratzeko prozesuan mugimendurik
eta ahaleginik sendo eta iraunkorrenetako bat izatera iritsi da”. Baina nabarmendu, heldutan euskara
ikasteko pausoa ematen duenari zor zaion errekonozimendua nabarmendu du, bere ekarpena izugarria
izan dela azpimarratu du, izan ere, azken 22-25 urteetan 100.000 lagunetik gora izan baitira biztanleria
elebidunera batu diren helduak euskaltegietatik
pasatu ondoren.

HABEK

E
25 URT

HABEren sorreratik zein izan dira euskalduntze-alfabetatzearen mugimenduan urratsik garrantzitsuenak?
25 urte hauetan izan dugun ibilbidea ulertzeko, abiapuntua
zein izan zen ikusi behar da. HABE, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu gisa, 1981ean sortzen da, eta erakunde autonomo modura, orain daukagun egiturarekin-eta, 1983an. Baina, 60ko eta
70eko hamarraldian ageri dira helduak alfabetatu eta euskalduntzeko “gau-eskolak”. Lehenengo euskaltegia Bilbon sortzen da, Ulibarri, egun osoko jardunarekin. Laster Ilazki sortuko da Donostian. Baita ere Arturo Campion euskaltegia,
Iruñean. Eta 1978an AEK sortuko da, bere baitan bilduz orduko gaueskola gehienak. Beste hainbat euskaltegi eta ikastoki
ere urte haietan sortuak dira. Testuinguru horretan sortuko da
HABE, euskaltegien jarduna arautzeko, finantzatzeko eta bultzatzeko, eta, azken batean, helduek euskara ikasteko aukera
izan dezaten. Hori da abiapuntua. Ordutik gaur arteko ibilbidea, ekarpen edo berrikuntza nagusiak? Nik esango nuke,

batez ere, helduen alfabetatze-euskalduntzea profesionalizatu
egin dela. Egun prestakuntza didaktiko eta akademiko handiko jendea baita euskaltegietan ari dena. Beste aldetik, jarduera bera, jarduera arautua eta homologatua da: HABEk Helduen
Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikulua dauka onartua eta
ezarria, euskaltegi guztiek betetzen dutena. Horretaz gainera,
euskaltegi bakoitzak bere kurrikulu propioa du, bere egoera
zehatzera egokitua. Beraz, gaur egun, helduen euskalduntzealfabetatzea eta euskaltegien lana jarduera arautua eta homologatua da. Hori izango litzateke, nire ustez, ekarpen nagusia.
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HABEk 25 urte

HABEK

E
25 URT

Zenbat dira 25 urte hauetan euskaltegietan euskaldundu
direnak?
Esan liteke ziurtasunez, azken 22-25 urte hauetan, 350.000
pertsona inguru ibili direla euskaltegietan. Erraz esaten da,
baina kopuru handia da, benetan; asko dira, heldutan, euskaltegietan denbora gehiago edo gutxiagoan euskara ikasten edo
zekiten euskara sakontzen aritu direnak. Horietatik zenbat euskaldun berri eman dituen euskaltegien sareak? Hainbat daturen
eta kalkuluren arabera, gaur egun, euskal gizartean diren euskaldun berrietatik heren bat-edo helduen euskalduntze-alfabetatzearen sektoretik etorriak dira. Horrek esan nahi du 100.000
pertsona baino gehiago direla euskaltegietan euskara ikasi eta
gaur egun gizartean euskaldun gisa, elebidun gisa ari direnak.
Inguruko esperientzietan-eta nekez ikus daiteke horrelako sare
bat, horrenbeste urtetan, horrelako egonkortasunez, hizkuntza
bat berreskuratzeko ahaleginetan horrelako emaitza eman duenik. Euskararen Aholku Batzordeak, Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia onartu zuenean, esan zuen helduen euskalduntze-alfabetatzea zela, euskarazko irakaskuntza arautuarekin batera,
euskara berreskuratzeko prozesuan mugimendurik eta ahaleginik sendoena eta iraunkorrena. Hemen azpimarratu nahi nuke
nik, HABEren zuzendari nagusi gisa, euskaldun berri horiek euskararen normalkuntzari, euskararen zabalkundeari, euskararen
berrikuntzari, euskara biziberritzeari, egin dioten ekarpena.
Kopuruak handiak dira, baina nik azpimarratu nahi nuke baita
ere horren alderdi kualitatiboa: gaur egun, euskarak ezingo
luke gure gizartean aurrera egin euskaldun berriak ez bagenitu.
Nik uste dut -lehenago ere esan izan dut- gure gizarte honek
baduela zor historiko bat, errekonozimendu bat zor diola heldutan euskara ikasteko pausoa ematen duenari.
Zenbat euskaltegiz dago osatua sarea?
Euskal Autonomi Erkidegoan euskaltegien sare oso sendoa
dago. Memento honetan, HABEk homologatutako sarean, 107
euskaltegi ditugu: horietatik 39 udal euskaltegiak dira, 60 euskaltegi pribatu-homologatuak eta 8 autoikaskuntza zentroak.
HABE Eusko Jaurlaritzaren erakunde publikoa da, helduen euskara-irakaskuntza arautzen, bultzatzen eta finantzatzen
duena. Euskara ikasteko zentroak euskaltegiak dira. Aski sare
zabala delakoan nago ni. Gainera, horien zerbitzu-eskaintza
gero
eta
zabalagoa
da,
urtero-urtero 35.000-40.000 ikasle ari baitira euskaltegien sarean
ikasten. Euskaltegi batzuk erakunde edo sare propioetan antolatuta daude; adibidez, udal euskaltegiak, AEK, IKA, Batuz,
Elkarlan… Beste batzuk euskaltegi solteak dira. Barnetegiak
ere badira. Horiekin guztiekin ari da bete-betean elkarlanean
HABE. Ez nituzke aipatu gabe utzi nahi, bestalde, Euskal
Etxeekin HABEk hitzarturik dituen euskarako eskolak, ez eta
munduko hainbat unibertsitaterekin Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak hitzarturiko euskarazko lektoregoak. Gaur
egun, 3.000-4.000 lagun ari baitira munduan zehar euskara
ikasten.
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Zein dira HABEren eginkizun nagusiak? Zein zerbitzu
eskaintzen ditu HABEk?
Gure eginkizun nagusia da, euskaltegiekin elkarlanean arituz,
helduentzako euskarazko klaseen jarduera sustatzea eta finantzatzea, eta urterik urte dagoen eskariari erantzutea bermatzea.
Ikastaro homologatuetan aritzen diren ikasle guztien jarraipena
egiten du HABEk. Baina, horretaz aparte, bestelako eginkizunak
ere baditu: ikasmaterialak sortzea, esaterako. Esparru honetan,
ikasmaterial eta ikas eta irakasjoeren aldetik, esan behar dut
izugarrizko aurrerabidea egin dela 25 urteetan. HABEk sorreratik beretik izan du kezka handia berrikuntza didaktikoa egiteko.
Hori dela eta, gure sisteman erabiltzen diren joera didaktikoak
sistema aurreratuenekin erabat parekatu litezke. Saiatzen gara,
baita ere, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
integratzen euskararen irakaskuntzan. Dagoeneko landuak,
garatuak eta homologatuak ditugu autoikaskuntzako sistemak.
Baina baita bestelako baliabideak ere: HABE aldizkaria bera eta
IKASBIL web ataria, esaterako. Material asko eta asko ditugu
jarriak ikasleen eta irakasleen eskura.
Titulazioen balio ofiziala eta beren arteko homologazioak iraultza handi samarra ekarri du ikasleen artean.
Hori da, bai; bi kontu daude hor azpimarratu beharrekoak.
Batetik, ikasleak egiten duen ahaleginak beharrezkoa duela
errekonozimendu ofiziala. Ez naiz aspertuko nabarmentzen
jendeak heldutan euskara ikasteko egiten duen ahaleginaren
balioa. Hori hizkuntzarekiko kezka dugun guztiok oso--oso
gogoan hartu beharreko kontua dela uste dut. Ikasleek merezi
zuten, euskaltegietan HABEren bitartez behin agiri bat eskuratuz gero, esparru batean nahiz bestean maila bereko azterketa
errepikatzen ibili beharrik ez izatea. Zorionez, memento honetan, tresna oso egokia daukagu titulazio desberdinen homologazioari ekiteko: Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa.
Horrekin parekatu ditugu agiri gehienak (IVAP, Osakidetza,
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Ertzaintza, Hezkuntza sailaren EGA nahiz HABErenak). Laster
bilduko ditugu homologazio-sistema orokor honetara falta
direnak, funtsean hizkuntza eskola ofizialek ematen dituztenak, eta irakaspostuen hizkuntza-eskakizunak.
Baina dena ez da titulua. Edozein mailatan arituta ere, denen
ekarpena da oso positiboa, eta uste dut errekonozitu behar
dela gehiago, baita ere, hasierako urratsetan eta hasierako
mailetan eskuratzen diren gaitasun horiek, denak baitira positiboak euskararentzat.
Gainera, ikasle-kopuru handiena hortxe dago, ezta,
hasierako urratsetan?
Bestela pentsa eta espero zitekeen arren, urtez urte ikusten
dugu euskaltegietan izena ematen duen jende guztiaren heren
batek-edo ikasketak hasierako urratsetan hasten dituela, 1.
mailako ikasleak direla. Beraz, horrek esan nahi du badagoela
ase ez dugun behar bat. Benetan hasierako ikasprozesu horri
garrantzi handia ematea nahi genuke, euskara ikasten ari diren
askoren helmuga ez baita HABEren hirugarren maila edo EGA
eskuratzea.
Aurrera begira, zein dira HABEren lehentasunak? Zeri
heldu nahi dio HABEk?
Ikasprozesuaren kalitatea hobetzen jarraitzea. Horrek laburtuko luke aurrerantzean egin nahi duguna. Baina zehatzago
adieraziz eta epe laburrago bati begira HEOKaren, hau da, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluaren azpimailak
definitzeari heldu nahi diogu. Kurrikuluak lau maila nagusi
ditu. Mailatik mailara badago tarte bat. Tarte horretako ibilbidea, ibilbide didaktiko hori nola egin, zer urratsen arabera
antolatu, zehaztu nahi genuke, pentsatuz horrekin oraindik
gehiago hobetu litekeela ikasprozesuaren eraginkortasuna.
Dagoeneko, 1. maila osoa hartuko duen azpimailen definizio
proiektua lantzen hasita
gaude. Honekin lotuta,
nahi genuke hasiera urratsetarako erreferentziazko
materialak sortu. Materialgintza proiektu bat definitzen ari gara orain eta
horren helburua izango
litzateke, hain zuzen ere,
euskaltegira etorri berria
den ikasle horri ibilbide
sendoa, azkarra, eraginkorra eskaintzen laguntzea.
Hori da esku artean daukagun bigarren proiektu
garrantzitsua. Baina ikasprozesuaren
kalitatea
zaintzeari begira, lantzen
ari garen beste proiektu
bat, aurki euskaltegiekin
konpartitu eta beraiekin
batera landuko duguna,
zera da: ikasprozesua
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aztertzeko adierazleen sistema estandar bat abian jartzea. Hartara, euskaltegiek urtez urte ikasprozesuetan dauden emaitzak
eta bilakaerak ebaluatzeko tresna edukiko dute. Horrekin guztiarekin batera, ikasteko aukerak malgutzen eta zabaltzen
jarraitu nahi dugu, eskola presentzialez gainera autoikaskuntzako baliabideak eta sistema konbinatuak (talde lana eta
bakarkako lana uztartzen dutenak) garatuz.
25 urte beteko ditu erakunde honek. Ospakizunetarako
garaia da. Baina, zer egin behar du zorionak jaso ala
eman?
Nik esango nuke jaso eta eman egin behar dituela. Uste dut 25.
urteurren honetan zorionak eman behar zaizkiela, lehen-lehenik, ikasleei, ikaslerik gabe euskaltegiak ez lirateke egongo eta
ezta HABE bera ere. Zorionak eman behar zaizkie baita ere -oso
garbi ikusten dut hori- euskaltegiei, eta euskaltegiei diogunean
aipatu nahi ditut bereziki irakasleak eta gainerako giza baliabideak. Eta, jakina, HABEk eta HABEko lankide guztiek merezi
dute zoriontzea. Azken batean, nik uste dut denon artean konpartitu beharreko zorionak direla. Gogo-berritzeko hartu beharko genuke memento hau, hurrengo 25 urteetan indar gehiagorekin aritzeko, alegia.
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Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Argazkiak: Euskadiko Komunitate Islamiarra

Euskadiko lehen kanposantu
musulmana, Derion
?

Ezertan hasi aurretik eta artikuluaren izenburua irakurrita, aurreikusiko al duzu zein den jorratuko duen gaia?

1B
a.- Musulman erlijioaren inguruko xehetasunak emango
ditu artikuluak.
b.- Musulmanek hildakoak lurperatzeko garaian dituzten
ohituren inguruan arituko da testua.
c.- Derioko kanposantuei buruzko testua izango da.
Segidan, artikuluan irakurri ahal izango dituzu hainbat hitz
dituzu. Denak ere gai nagusiaren ingurukoak dira, baina sinonimoak direnak aukeratu ditugu. Saia zaitez behar bezalako
bikoteak osatzen:

2 Aspaldiko eskakizuna zen eta dagoeneko prest

dago Euskadiko lehen kanposantu musulmana.
Derioko hilerriaren ondoan dago eta 300 gorpu hartu
ahal izango ditu. Ahmed El Hanafy Mesalem,
Euskadiko Komunitate Islamiarren Batasuneko presidenteak hilerriari buruzko argibideak eman dizkigu.

1.- Hilerri
2.- Gorpu
3.- Ehortzi
4.- Zerraldo
5.- Hobi

a.- Hildako
b.- Kanposantu
c.- Lurperatu
d.- Hilobi
e.- Hilkutxa
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera
edota artikuluaren inguruko hiztegira.

E

uskadin 10.000 musulman bizi dira. Gure lurraldean bizi,
baina hil ere egiten dira, eta hori gertatzen denean, arazo
larri bilakatzen da, bai hildakoaren senideentzat eta baita
administrazioarentzat ere. Izan ere, hildakoak Islamak agintzen
duen moduan lurperatzeko, orain arte jatorrizko herrira bidali
behar zituzten, eta hori, konplexua izateaz gain, oso garestia
ere bada.

Hainbat atzerapenen ondoren, prest dago jada Euskadiko
lehen kanposantu musulmana. Derioko hilerriaren ondoan
eraiki dute. 300 metro karratu ditu eta beste hainbeste hildako hartuko ditu. Bilbon hiltzen diren musulmanak hobiratuko
dira bertan, Mekara begira dauden hobietan.
Bidea ez da erraza izan Bilbon bizi diren musulmanentzat, baina
pozik daude, Islamak agintzen duen eran ehortzi ahal izango
baitituzte hildakoak hemendik aurrera. “Komunitate musulmana gero eta handiagoa da Euskadin, eta beste edozeinek bezala, bere beharrak ditu. Horietako bat da Islamak agintzen duenaren araberako ehorzketa. Guk, elkartetik, eskubide hori aitortu nahi izan diegu musulmanei”, adierazi digu Ahmed El

Hanafy Mesalem, Euskadiko Komunitate Islamiarren
Batasuneko presidenteak. Izan ere, batzuek etorkin gisa ikusten
dituzte musulmanak, “baina ez dakite komunitate musulmanean euskal musulmanak ere badaudela, alegia, islamiarrak egin
diren euskaldunak daudela”. Gainera, etorkinak direnak ere
hemengo hiritarrak dira, “geure seme-alabak, adibidez, hemen
jaio baitira”, eta beraz, eskubide eta betebehar berak dituzte, nahiz eta “jende askok ez duen hau onartzen”, aipatu digu.

Gaurgero
Euskadiko lehen kanposantu musulmana, Derion

35

Orain arte, Zaragoza, Granada edo Madrilera eraman behar zituzten gorpuak, edo bestela, hildakoaren jatorrizko herrira. Gorpua aberriratzeak,
ordea, 2.000 eta 7.000 euro arteko kostua du.
Bilboko musulmanek, beraz, pozik hartu dute
hilerriaren eraikuntza. “Hainbat urte generamatzan hemengo buruzagiekin harremanetan kanposantua egin zezaten saiakerak egiten. 2008ko
martxoan hasi ginen Bilboko Udaleko Osasun eta
Kontsumo zinegotziarekin elkartzen, eta azkenik,
lortu dugu hitzarmena”, esan digu Ahmedek.
Gipuzkoa, Araba eta Nafarroan ere aspaldikoa da
hilerri musulmanen eskakizuna. Donostia, Eibar
edo Errenterian eraikitzea espero dute Gipuzkoan bizi diren 4.500 musulmanek. Araban, berriz,
hamar urte baino gehiago daramate kanposantu
berria eraikitzeko zain. Izan ere, 1998. urtean
erabaki zuen Gasteizko Udalak El Salvador hilerriaren ondoan kanposantu musulmana eraikitzea, baina oraindik ez omen dago horren arrastorik.
Zentzu horretan, Derioko kanposantuak Euskadiko musulman guztiei bidea irekiko diela uste du
Ahmedek. “Euskadiko beste lurraldeetako kideek
interes handiz jarraitu dute prozesu guztia,
beraiek ere etorkizunean bide berari ekiteko
asmoa baitute”.

Hileta-erritua
Shariak, islamiar legeak, ondo zehazten du hileta-erritua. Beste
erlijioek ez bezala, alde batera uzten du luxua. Islamarentzat
garai hobe baterantz egin beharreko trantsizioa da heriotza,
eta beraz, ezinbestekoa da hildakoei lehenbailehen lur ematea, hots, denborarik galdu gabe egitea.
Gorpua ondo garbitu ondoren, kotoizko izara zuri batean
bildu eta zuzenean lurrean, saiheska jarri behar da, hilkutxarik eta apaingarririk gabe. Horixe izan da, hain zuzen, hilerri
musulmana irekitzeko oztoporik handiena. “Euskadiko osasun-araudiaren arabera, debekatuta dago gorpuak kutxarik gabe
lurperatzea. Beraz, hitzarmena lortzeko, alde batera utzi dugu
eskakizun hau eta, araudia aldatu arte, zerraldoak erabiliko
ditugu. Behin hilerria ireki eta martxan jarri ondoren, berriz
saiatuko gara Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jartzen,
kontu honi berriz heltzeko”.
Gorpuak betirako leku berean utzi behar direla agintzen du
Shariak, hau da, ezin direla gorpuak lekuz aldatu eta hori ere
gainditu beharreko traba izan da Euskadin bizi diren musulmanentzat. Gauzak horrela, Bilboko Udalak eta hiriburuko meskitetako imanek behin baino gehiagotan erabili ahal izateko
moduko hilobiak egitea erabaki dute. Horrela, hilerria betetzen
denean, hilobietan dauden hezurrak alde batean jarri eta
horien lekuan beste gorpu batzuk sartu ahal izango dituzte.
Hitzarmena lortzea, beraz, uste baino errazagoa izan dela aitortu digu Ahmedek. “Gurekin hitz egiten hasi baino lehen, akordioa lortzea ezinezkoa zela uste zuten agintariek; indarrean
dagoen araudia ez genuela onartuko uste zuten. Azkenean, bi
aldeok akordioa lortzeko borondatea erakutsi dugu”.

*

ABERRIRATU.- Repatriar. Rapatrier.
ARAUDI.- Normativa. Règlement.
ARGIBIDE.- Aclaración. Éclaircissement.
ARRASTO.- Rastro, vestigio. Trace, vestige.
ATZERAPEN.- Retraso. Retard.
BETEBEHAR.- Obligación. Obligation.
BORONDATE.- Voluntad. Volonté.
BURUZAGI.- Jefe/a, dirigente. Chef, supérieur/e.
ESKAKIZUN.- Petición, demanda. Pétition.
ESKUBIDE.- Derecho. Droit.
GORPU.- Cadáver. Cadavre.
HERIOTZA.- Muerte. Mort, décès.
HILDAKO.- Muerto/a, difunto/a. Mort/e, défunt/e.
HILERRI.- Kanposantu. Cementerio. Cimetière.
HILETA-ERRITU.- Ritual funerario. Funérailles.
HILKUTXA.- Ataúd, féretro. Cercueil.
HITZARMEN.- Convenio. Traité, accord.
HOBI.- Tumba, sepulcro, fosa. Tombe, sépulture.
HOBIRATU.- Lurperatu, lur mena. Enterrar, sepultar,
inhumar. Enterrer.
INDARREAN EGON.- Estar en vigor. En vigueur.
IZARA.- Maindire. Sábana. Drap.
KANPOSANTU.- Hilerri. Cementerio.
KONPLEXU.- Complejo/a, complicado/a. Complexe.
KOTOIZKO.- De algodón. De coton.
LUR EMAN.- Hobiratu, lurperatu. Enterrar. Enterrer.
LUXU.- Lujo. Luxe.
SAIHESKA.- De lado. Sur le côté.
ZERRALDO.- Hilkutxa. Ataúd, féretro. Cercueil.
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Krisi demografikoaren eragina

Haurrik ez da
jaioko amak
babestu ezean
2 Europako demografiari buruz aurreikus-

ten diren datuak beldurgarriak dira: Europar
Batasunaren arabera 20 milioi langile gutxiago izango dira 2030. urtean gaur egun baino.
Europako agintariak aztoratuta dabiltza zenbaki hauekin, eta kosta ala kosta, jaiotzetasa handitzeko ekimenak bultzatu nahi
dituzte. Hori batetik, eta bestetik, hain egoera
larrian dagoen lan arloan ahalik eta emakume gehien sartzea nahi dute. Emakumeek lan
egiteaz gain ume gehiago izateko, dio
Europako Komisioak, lanean diharduten
emakumeen lan-baldintzak hobetu beharko
dira. Etxeko eta etxez kanpoko lana bateragarri egiteko hainbat neurri hartu nahi dituzte, adibidez, amatasun-baimena Europar
Batasun guztian 18 astekoa izan dadila
gutxienez.

P

roposamen honen atzean logika dago, eta demografiaren
larria. Emakumeei erraztasunak ematen bazaizkie, ume
gehiago izango dituzte, lanbidea bertan behera gutxiagotan
utziko dute, eta hobeto arituko dira EBren hazkunde ekonomikoaren alde: hori dio Bruselak. Baina benetan behar al da
amatasun-baimena luzatzea? Europar Batasunean herrenka
dabil ekonomia, eta luzatze horri eusteko gauza ote da? Agintariek egindako aurreikuspenez ez dira fio enpresarien erakundeak, eta ez daude ados Bruselako argudioekin. Enpresarientzat zama larregia izango dela diote, eta agintarien asmo
hori zapuzteko borroka egingo omen dute, asmoa lege bihurtzeko bide malkartsuan hil dadin.
Egun 92/85/EEC zuzentaraua dago indarrean Europan.
Amatasun-baimen gutxienekoa 14 astekoa dela dio arauak.
Tarte horretan amak gaixotasun-bajari dagokiona jasotzen du
lana uztean, eta tarte horretan ezin dituzte lanik gabe utzi.
Zuzentarauak gutxieneko horiek herrialde bakoitzak bere alde-

tik hobetzen uzten du. Bruselak amatasun-baimena gutxienez
18 astekoa izatea nahi du, eta soldata osorik jasotzea amak.
Frantziar estatuan badago jada gutxieneko egun-kopuru hori,
Espainiar estatuan, ostera, 16 astekoa da gutxiengoa.
Lan arloan dabiltzan amak babestu nahi ditu Bruselak, etxeko
eta etxez kanpoko bizimodua bateragarriago egiten lagundu.
Hori omen da biderik onentsuenetakoa amek beharra ez uzteko umea izatean. Zera uste du Bruselak, batetik umeak zaintzeko nahikoa denbora badu amak, eta bestetik, legez bermatzen bazaio bere lan-eskubideak errespetatu egingo zaizkiola lanera itzultzean, agian lanean segituko du umea izanagatik, eta ume gehiago izatea ere baliteke. EBeko agintariek
badituzte datuak, eta hauek diotenez, lanaren alorrean amak
ondoen babesten dituzten herrialdeak (Danimarka, Suedia,
Finlandia, Herbehereak) jaiotze-tasan hobeto dabiltza bestela
jokatzen duten (Espainia, Frantzia, Grezia) herrialdeak baino.
Bruselak uste du aitatasun eta amatasun-baimena luzatzeak
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Haurrik ez da jaioko amak babestu ezean
emakume gehiago ekarriko duela lan arlora, %3-4 haziko
dela andrazkoen partaidetza hori.

3

Europar Komisioak eta gizatalde askok helburutzat daukate
baimen horiek gizonezkoek ere hartzea. Ea horrela gizon-emakumeen arteko berdintasunean aurrera egiten den.
Zeren gaur egun, amen enplegu-tasa % 65,5 da eta aitena
%91,7. Nabarmena da: haurra jaiotzean tasa-enplegu
horrek gora egiten du gizonezkoen artean, behera emakumezkoen artean. Bestela esanda: gizasemeen lan alorreko
partaidetza handiagoa da aita direnean ez direnean baino,
eta alderantziz gertatzen da emakumeekin.
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1.- Testua irakurri ondoren, erantzun hiru galdera hauei:
• Zer kalte ekarriko du krisi demografikoak?
..……………………….……………………….………………………
• Zein da Europar Batasuneko agintarien hipotesia?
..……………………….……………………….………………………
• Zein da proposamena?

Etxeko eta etxez kanpoko lana bateratzeko politikarik ez
badago, dio Bruselak, emakumeak beharra lagako du umea
zaintzeko, eta handik urte batzuetara itzuliko da lanera.
Horrela, emakumeen lan-ibilbidea etenez beteago dago
gizonezkoena baino, motzagoa da, mantsoagoa. Beraz,
laneko ama horien estresa gutxitu nahi da, denbora gehiago
izan dezatela haurdunaldiko nekeari aurre egiteko, umeak
zaintzeko, titia emateko. Ez dezatela miraririk behar laneko
eta etxeko ordutegiak uztartzeko, edo lanera itzultzeko.

..……………………….……………………….………………………
2.- Hona hemen EAEko panoramika demografikoa. Euskadiko
emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2007ko txostenak
gizartearen zenbait alorri buruzko adierazle kuantitatibo batzuk
jasotzen ditu eta bertatik zenbait datu ekarri ditugu hona. Irakur
itzazu:
Biztanleriaren proiekzioak:
Ama izateko adina duten emakume bakoitzeko batez besteko seme-alaba kopurua 1,5 ingurukoa izango da 2010-2015 bitartean.
2008an 1,4koa da.
Europako Batasuneko herrialdeei erreparatuz, tasarik handiena
Frantziari dagokio (1,9).
Ama izateko adina:
2006. urteko datuen arabera, Europa osoko batez besteko adin
handiena duena da: 32,3 urte. Nafarroa, 31,5; Espainia, 30,9;
Frantzia, 29,6.

*

AMAK BABESTU EZEAN.- Amei babesik ematen ez bazaie.
De no proteger a las madres. De ne pas protéger les mamans.
AMATASUN-BAIMEN.- Permiso de maternidad. Congé de maternité.
AURREIKUSI.- Aurrez ikusi. Prever. Anticiper, prévoir.
AURREIKUSPEN.- Previsión. Prévision.
BABESTU.- Babesa eman. Proteger. Protéger.
BATERAGARRI.- Compatible. Compatible.
BEHAR.- Lan. Trabajo. Travail.
BERMATU.- Garantizar. Garantir.
BERDINTASUN.- Paridad. Parité.
BERTAN BEHERA UTZI.- Suspender, abandonar. Renoncer.
BESTELA.- De otro modo. D’autre manière.
BIDE MALKARTSU.- Camino empinado. Chemin abrupt/e.
EKIMEN.- Ekinbidea. Iniciativa. Initiative.
ERRAZTASUN.- Facilidad. Aisance.
ETEN.- Geldialdia. Pausa. Rupture.
HAZKUNDE.- Hazkuntza. Crecimiento. Croissance.
HERRENKA.- Herren. Cojeando. Boitant, bancal/e.
IZANAGATIK.- Izan arren. A pesar de tener. Malgré d’avoir.
KOSTA ALA KOSTA.- Cueste lo que cueste. Coûte qui coûte.
LAN-ESKUBIDE.- Derecho laboral. Droit du travail.
LAN-IBILBIDE.- Trayectoria laboral. Trajectoire de travail.
LUZATU.- Gehitu. Prolongar, alargar. Prolonger.
MANTSOAGO.- Motelago. Más lentamente. Plus doucement.
PARTAIDETZA.- Esku-hartzea. Participación. Participation.
UZTARTU.- Bateratu. Compaginar, conciliar. Concilier.
ZAMA LARREGI.- Zama gehiegi. Demasiada carga. Trop de charge.
ZAPUZTU.- Galarazi. Hacer, echar a perder. Abîmer.
ZUZENTARAU.- Directiva. Directive.

Etxeko lanak “Etxeko
“Nire
“Lanaldi
lanen
ezkontidea
partzialeko
ardura
haurrez
kontratua
dut” arduratzen da”
dut”

“Zaintza lanez
arduratzeko, lan edo
gizarte jardueraren
bati uko egin diot”

Emakumeak

%70

%8

%28

%30

Gizonezkoak

%30

%40

%4,2

%12

Irakurri ondoren, idatz ezazu idazlan bat galdera honi erantzunez: Zergatik
jaiotzen dira hain haur gutxi EAEn? Saia zaia zaitez egoeraren deskribapena,
argudioak eta proposamenak azaltzen. Ondoren, nahi izatera, bidaliguzu helbide hauetako batera: HABE Aldizkaria, Vitoria-Gasteiz 3, 5.a, 20018-Donostia edo
argitalpenak@habe.org. Ipini zure datuak argi eta garbi eta trukean opari bat
jasoko duzu.
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ail honetako gonbidatu guztiei, euskara ikasten aritu direnean bizi izandako
hainbat konturi buruzko galderak egiten dizkiegu, denei berberak. Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1B

Testua eta argazkia: Oihana Prado (Kazeta5)

Philip Cooper

?

ondresetik gertu dagoen herri batean jaio zen, baina duela
24 urte iritsi zen Donostiara. Philip Cooper oporretara besterik ez zen etorri, baina hiriak txundituta utzi zuen, eta bertan
gelditzea erabaki zuen. Euskara hemen ikasten hasi zen, duela
10 urte inguru. Ikastaro bat egin zuen euskaltegian, baina
batik bat kalean ikasi du, lagunekin. Eskolarik onena kalea izan
dela dio. Gaur egun, gaztelania-ingelesa itzultzailea da.
Euskaraz itzultzeko mailarik ez omen du, oraindik. Mendizalea
da, igandero saiatzen da mendira joaten. Aterpe batean norbaiti euskaraz hitz egitean, jendeak irribarre batekin erantzuten
diola esaten du, eta horrek poza sortzen dio. “Jendeak irribarre egiten badu, hobeto”.

L

Zein da zure ama hizkuntza?
Ingelesa da.
Zerk bultzatu zintuen euskara ikastera?
Hemengo lagunekin komunikatzeko aukera izateak. Izan ere,
nire lagunek elkarren artean normalki euskaraz hitz egiten
zuten, eta harreman hobeak izateko aukera horrekin batera,
hemen bizitzeak bultzatu ninduen euskara ikastera.
Zein beste hizkuntza dakizkizu?
Frantsesa, alemana eta gaztelania. Frantsesa eta alemana unibertsitatean ikasi nituen, eta bi lurralde horietan ere bizi izan
nintzen, sei hilabetez, ikasleak trukatzeko programa batekin.
Euskara ikasteko garaian zer izan zen zuretzat errazena
eta zailena?
Gramatika, zalantzarik gabe. Matematikaren antzekoa iruditzen zait; esaldi bat esan nahi duzunean, oso ondo pentsatu
behar duzu aurretik nola bukatuko duzun. Horrez gain, erlatiboak euskaraz ondo erabiltzea oso zaila da, baina saiatzen
naiz, mintzapraktika egiten dudanean.
Gaztelania euskara baino lehenago ikasi zenuen?
Ia aldi berean ikasi nituen biak. Hona etorri nintzenean ez
nekien hitz bat ere gaztelaniaz. Komunikatzeko, hasieran gaztelaniaz hasi nintzen, kalean, tabernetan, supermerkatuan....
Gero, pixkanaka, euskara ikasi nuen.
Errazago ikasten da hirugarren hizkuntza bigarrena
baino?
Hori esaten dute, baina zein hizkuntza den, ezberdina da.
Finlandiako neska bat ezagutu nuen eta finlandieraren gramatikaren egitura nahiko antzekoa dela esan zidan, ez zitzaiola
hain zaila egiten. Beraz, batzuei ez zaie horrenbeste kostako.
Zure erreferentziaren araberakoa da.

Zer nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara? Polita,
musikala, gogorra...?
Bertsoak egiteko, oso musikala. Oihu egiteko ere ona da. Polita
da, oro har. Ondo entzuten den hizkuntza da. Soinu ona dauka.
Erraza egiten al zaizu ama hizkuntzatik euskarara pasatzea?
Ez, kosta egiten zait. Oso konplikatua da. Itzulpengintzan, adibidez, gaztelaniatik ingelesera, 3.500 hitz inguru egin ditzaket
egun batean. Euskaratik ingelesera, ordea, 200 egingo nituzke... Beraz, etxea ordaintzeko ez da niretzat oso errentagarria.
Hamar urte barru, auskalo.
Hitz egiteaz aparte, zer egiten duzu zeure kabuz euskara lantzeko?
Oso gutxi, ez daukat ia denborarik. Astia dudanean, irakurri
egiten dut, baina ingelesez. Saiatzen naiz egunkaria irakurtzen,
baina oso gutxi. Nire euskara mintzapraktikan oinarritzen da
batik bat.
Zerk edo nork lagundu zizun gehien euskara ikastean?
Lagunek eta alabak. Jendeak zuzendu egiten dit, eta horrek
asko laguntzen dit.
Zer esango zenioke jendeari euskara ikastera animatzeko?
Euskara ikastea merezi du, esperientzia sakonagoa izateko
aukera ematen duelako. Badakigu kostaldean edo Bilbon oso
erraza dela bizitza osoa pasatzea euskaraz hitz egin gabe,
baina barrualdera joaten zarenean, gehienek euskaraz hitz egiten dute soilik. Jende horrekin erlazionatzeko ezinbestekoa da
euskaraz jakitea, harreman on eta osoak izan nahi badituzu.
Gainera, irudi ona ematen du euskaraz dakien norbaiti euskaraz hitz egiten badiozu. Jendeak irribarre batekin erantzuten
dizu ingelesa zarela jakinda euskaraz egiten diozunean, eta
norbaitek irribarre egitea nahikoa arrazoi da euskara jakiteko.
Komunikazioa gauzarik garrantzitsuena da. Baina askotan,
euskaltegietan, irakaskuntza metodoa nahiko aspergarria da,
dinamiko eta praktikoagoa izan beharko luke, jendea desmotibatu egiten delako. Ikasleek gramatika asko ikasten dute,
baina ez dira hitz egiteko gai. Abilezia hori lantzea garrantzitsua da, nire ustez.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• Etorkizuneko eginbehar edo gertakariak
• Nobedadea
• Ospel-zainean hatza!
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu. Badakizu, bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki ditzakezula, argibidez eta entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ Etorkizuneko eginbehar edo gertakariak ]
"Egiten" eta "egingo" aditz-formen okerreko erabilpen bat agertu nahi dugu hil honetan, etorkizuneko
gertakariak kontuan hartuz.
Etorkizuneko gertakariak, hau da, hemendik lasterrera gertatuko diren ekintzak geroaldian adierazi
behar dira. Esate baterako: "zer egiten dugu arratsaldean?" esan ordez, "zer egingo dugu arratsaldean?"
esan beharko genuke.
Beraz, adierazi nahi dena oraindik eginkizun den zerbait bada, erabil ditzagun geroaldia adierazten
duten bi atzizkiak, hau da, -ko eta -go.

✎

Zuzen itzazu esaldiok beharrezkoa dena aldatuz:
1.- Bihar ospatzen da jaialdia.

................................................................

2.- Zer ordutan joaten gara mendira?

................................................................

3.- Jolasten al zara gurekin?

................................................................

4.- Ematen didazu zigarro bat?

................................................................

5.- Bazkaltzen dugu elkarrekin?

................................................................

6.- Hotzak zaudela ematen du. Ixten al ditut leihoak? ................................................................

Itzul itzazu behar bezala esaldiok:
1.- ¿Me dices qué horas es, por favor?

................................................................

2.- Si no te importa, mañana hablo contigo.

................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ Nobedadea ]
Alferrik begiratuko duzue hiztegian, ez baituzue hitz hau aurkituko. Izan ere, ahoz aho erabiltzen den moldea da, ez idatzia. Baina, zer adierazteko erabiltzen dugu?
Ikus ditzagun adibideak:
1. Nobedadea eginda joan zen medikutara Mikel
2. Orain ere badugu nobedadea! Haurdun omen dago Josune!
3. Zure anaiak nobedadea izan duela entzun dut. Egia al da?

✎

Saia zaitez orain esaldi bakoitza hurrengo azalpenei lotzen:
a) Ezusteko handia izan den berria
b) Badirudi zerbait gertatu zaiola
c) Ondoezik zegoela adierazi nahi du

3. atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
[ Ospel-zainean hatza!"]
Garbi dago, askotan, besteak beste, euskarazkorik ez dakigulako erabiltzen ditugula gaztelaniazko esaerak.
Atal honen helburuetako bat da, hain zuzen ere, hainbat euskal esaera ezagutzera ematea, hemendik
aurrera gaztelaniazkoen ordez erabil ditzazuen.
Hil honetan, gaztelaniazko beste baten ordain izan daitekeen euskarazko esaera bat aipatuko dugu. Hauxe
esaera:”Ospel-zainean hatza!”.

✎

1. Lehenik eta behin, kalterik ez digu egingo gogoratzea “ospelak” zer diren. Gogoan al duzu? Aukera
ezazu erantzun zuzena:
a.- Itzala edo eguzkirik ez duten eremuak dira.
b.- Udazkeneko hosto lehorrak.
c.- Ospela edo azkordina! Edozein modutan, nagusiki, hotza probatu duenak jakin dezakeen
gauza.... Hotzak eraginda eskuetan, oinetan eta belarrietan atera ohi den handitu mingarri ezaguna da ospela.

2. Eta orain, esango al diguzu gaztelaniazko zein esaeraren pareko dugun ospel-zainean hatza? Aukera
ezazu erantzun zuzena:
a.- "Poner el dedo en la llaga"
b.- “En cuarto menguante se echan los árboles de hoja ancha; en luna nueva los de hoja estrecha”
c.- “Otoño e invierno, malas estaciones para los viejos”

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

41

42

Ikaslearen

23

koadernoa

IKUSIZ IKASI
Urriko alean proposatu genizuen lan bat egin duen ikasle baten idatzia aztertuko dugu hurrengo lerrootan. Beti bezala, berak egindako ahaleginetik guztiok etekina ateratzea dugu helburu.

Noiz erabili zenuen lehen aldiz ordenagailu bat? Non? Zertarako?
Unibertsitatean, orain dela hogei urte erabili nuen lehen aldiz ordenagailu bat,
Word erabiltzen ikasteko.
Nork erakutsi zizun?
Ez naiz gogoratzen nork erakutsi zidan. Garai hartan ez zen oraindik erabili interneten.
Zein izan zen Interneten egin zenuen lehen "bidaia"? Zein ordenagailutan? Zer bisitatu zenuen? Zertarako?
Interneten egin nuen nire lehen ‘bidaia’ Inglaterrara au pair bezela joateko informazio bilatzea zen. Googlen sartu nintzenean eta ‘au pair’ izena jarri nuenean
hainbat erreferentzi atera zizkidan ez nekiela nondik hasten baina pixkanaka pixkanaka ikasi nuen. Hori dena egiteko, nire laneko ordenagailua erabili nuen, etxean ez neukan eta.
Zein izan zen zure lehen helbide elektronikoa? Geroztik, zenbat helbide
izan dituzu?
Nire lehen helbide elektronikoa, ez naiz ondo gogoratzen, baina yahoo.es izan
zela uste dut. Geroztik, iriki nuen bat kzguneakin @kzgunea.net, beste bat gmailekin eta azkenekoa telefonikakin behin adsl etxean jarri nuen.
Noiz iritsi zen Internet zure etxera? Zein balio aurkitu zenion?
Internet iritsi zen nire etxera orain dela urte t’erdi, nire lana utzi nuenean. Balio
haundia aurkitu nion, batez ere, kontsulta asko eta on line kurtso batzuk egiteko,
nire lagunekin harremanak mantentzeko etabar.
Noiz erosi zenuen lehen aldiz zerbait Internet bidez? Zer?
Ez daukat ohiturik Internet bidez erosteko, oraintsu erabiltzen hasi naiz. Uda
honetan, oporraldirako kotxe bat alokatu nuen internet bidez www.autoreisen.es
helbidean. Baina ordainketa han bertan egin nuen, ez zait gustatzen nire txartelako datuak internetetik ematea eta.
Noiz izan zen zure lehen txata? Non? Noiz? Zergatik?
Kurtso on line egitekoan, nire irakasle eta ikaslekidearekin harremanak edukitzeko, informazio konpartitzeko bakarrik erabili dut txata.
Eta zure lehen foroa?
Nire alabaren gaixotasunagatik, foro batzuetan, ortopediari buruz, sartu nintzen,
eta honi esker Bartzelonan ortesis batzuk oso onak jarri genizkion.
Aurreko urtean, kurtso on line bat egin nuen eta foro batzutan sartu nintzen informazio lortzeko.
Eta zure lehen wikia?
Oraindik ez naiz sekula sartu wiki batean informazioa sartzeko. Egia da noizbeinka wikipedian, bigarren eskuko gauzak saltzeko web orrian sartzen naiz kontsulta
egiteko.
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Hobetze aldera
Idatzian konpontzeko dauden arazoei erreparatuko diegu. Oro har, ondo idatzita badago ere,
badira hobetu daitezkeen hainbat kontu. Saia zaitez egiten, hauetako esaldi bakoitza beste era
batera adierazten:

✎

1.- Garai hartan ez zen oraindik erabili interneten.
......................................................................................................................................
2.- Interneten egin nuen nire lehen ‘bidaia’ Inglaterrara au pair bezela joateko informazio
bilatzea zen.
......................................................................................................................................
3.- Googlen sartu nintzenean eta ‘au pair’ izena jarri nuenean hainbat erreferentzi atera zizkidan ez nekiela nondik hasten.
......................................................................................................................................
4.- Geroztik, iriki nuen bat kzguneakin @kzgunea.net, beste bat gmailekin eta azkenekoa
telefonikakin behin adsl etxean jarri nuen
......................................................................................................................................
5.- Nire irakasle eta ikaslekidearekin harremanak edukitzeko, informazio konpartitzeko
bakarrik erabili dut txata.
......................................................................................................................................
6.- Foro batzuetan, ortopediari buruz, sartu nintzen.
......................................................................................................................................
7.- Bartzelonan ortesis batzuk oso onak jarri genizkion.
......................................................................................................................................
8.- Kurtso on line bat egin nuen eta foro batzutan sartu nintzen informazio lortzeko.
......................................................................................................................................
9.- Egia da noizbeinka wikipedian, bigarren eskuko gauzak saltzeko web orrian sartzen naiz
kontsulta egiteko.
......................................................................................................................................

2

Zeure idatzietara ekarri
Beste hainbat kontu, berriz, ederki asko konpondu ditu ikasleak. Testuari erreparatuz, saia zaitez
hurrengo esaldiak osatzen, dagokion aditz-forma idatziz:

✎

1.- Orain dela hamar urte erabili _________ lehen aldiz ordenagailu bat, access erabiltzen
ikasteko.
2.- Ez naiz gogoratzen nork erakutsi ___________ ordenagailua erabiltzen.
3.- Nire lehen helbide elektronikoa hotmail.com (izan)__________ __________ uste dut.
4.- Autoaren ordainketa han bertan (egin) ________ _________.
5.- Orain arte, informazioa konpartitzeko bakarrik (erabili) ____________ ___________
txata.
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IDAZTARAUAK

> LEHENAGO ETORRIKO ZEN; LEHENAGO ASMATUKO ZUEN
Bi esaldi hauek ontzat ematen ditu Euskaltzaindiak:
— Garaiz esan bagenio, lehenago etorriko zatekeen.
— Garaiz esan bagenio, lehenago etorriko zen.
Bigarren moldea, zalantzarik gabe, lehena baino maizago aurkitzen da
edozein euskalkitan edo erregistro mailatan. Hortaz, ez da ikusten erabilpen hori
gaitzesteko edo ez bultzatzeko arrazoirik.
Zenbait gramatikarik normaltzat jo izan dute etorriko zen forma ezinezko
ondorio direlakoetan, hala nola Lafittek (Grammaire, 376-7) eta Gramatika
batzordeak (EGLU II, 431). Bestalde, esan behar da Altube (Erderismos, 230) eta
Txillardegi (Oinarri bila, 143), besteak beste, hemen ontzat emandako formaren,
adiera horretan noski, baztertzearen alde egon izan direla.
Iragan-geroa delakoa (adibidez, etorriko zen), hemen interesatzen zaigun
erabileran (besteak baditu eta: ikus EGLU II, 425), baldintzako ondorioetan ez ezik,
baldintzarik aipatzen ez den zenbait perpaus motatan ere erabili ohi da, hala nola:
Oso gustura geldituko nintzen berarekin egun hartan; nork esango zuen hau gerta
zitekeela?; Beharbada berriro saiatu beharko genuen. Beti gertatu ez zen ekintza
edo egoera hipotetiko batez ari gara, hau da, mundu irreal bateko gertakariak
aipatzen ditugu forma hauen bidez (egiazko munduan, ostera, ez nintzela
berarekin gelditu; inork ez zuela esan, eta berriro saiatu ez ginela presuposatzen
dute perpaus hauek).
Haatik, beste modu-nozio bat adierazteko, gertakari hipotetikoak baina gerta
litezkeenak aipatzen dituena, alegia, iragan-geroaz baliatzea onartezina da goi-mailako euskaran: beraz, gaitzetsi behar dugu:
— *orain bertan txuleta eder bat jango nuen,
esan nahi denean:
— orain bertan txuleta eder bat jango nuke.
Horrenbestez, hau da Euskaltzaindiaren erabakia:
Hau jakin (izan) banu, etorriko nintzatekeen; berehala esango
niokeen, etab.
nahiz hau jakin (izan) banu, etorriko nintzen; berehala esango
nion, etab. biak, ontzat ematen dira.

✎

Aurreko azalpenak kontuan hartuz, idatz ezazu esaldi bakoitzean dago(z)kion aditz-forma(k):
1.- Mikelen etxera nirekin etorri bazina, Joxe ezagutuko _____________ / _____________
2.- Denbora izan banu, Josune bisitatzera joango ______________
3.- Ahal izan balu, askoz ere lehenago iritsiko _____________ / _____________ etxera.
4.- Hemen zinela jakin izan banu, ez __________ / ___________ etorriko.
5.- Nahikoa diru izan bazenute, erosketarako orga beteko ___________ / ___________
6.- Maitek gehiago ikasi izan balu, erraz gaindituko ___________ / ___________ idatzizko azterketa.
7.- Nik zuri gezurra esan izan ____________, berehala konturatuko zinen.
8.- Zeuk ere gauza bera egingo ____________ / __________ nire lekuan egon ____________
9.- Nik liburutan gastatuko ____________ diru guztia, loterian asko egokitu _____________
10.- Neure burua bakarrik aurkitu _________ ez dakit zer egingo __________ / __________
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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1
taupada = bihotzaren uzkurtze eta zabaltze higidura bakoitza
taupada-markagailu = marcapasos / stimulateur
cardiaque
taupaka, taupadaka = taupadak emanez, bereziki ohi baino azkarrago
taupakari = taupadak ematen dituena
taupatu = taupadak eman, taupadatu  latir /
battre
2
ponpatu: bombear / pomper
taupatu: latir / battre
eroapen: conducción / conduction
uzkurtu: contraerse / contracter, se
igorri, bidali: emitir, enviar / émettre, envoyer
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

bihotzaren jarduera
bihotzeko asaldu
bihotzeko ganbera
bihotz-barrunbe, bihotzaren barrunbe,
bihotzeko barrunbe
bihotz-maiztasun, bihotzaren maiztasun
bihotz-taupada, bihotzeko taupada
bihotzeko geldialdi
bihotzeko erritmo
bihotz-ehun
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Zer kalte ekarriko du krisi demografikoak?
Haurrik jaio ezean, 2030. urterako langile-kopurua izugarri
urrituko da eta ondorio ekonomiko larriak sortaraziko.
Zein da Europar Batasuneko agintarien hipotesia?
Krisi demografikoari aurre egiteko, emakumeen lan-baldintzak
hobetu behar dira haur gehiago izan ditzaten.
Zein da proposamena?
Amatasun-baimena 16tik 18 astera haztea.

1.2.3.4.5.-

b
a
c
e
d

23
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Erantzun-orriak

[40/41]
1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK
1.- Bihar ospatuko da jaialdia..
2.- Zer ordutan joango gara mendira?
3.- Jolastuko al zara gurekin?
4.- Emango al didazu zigarro bat?
5.- Bazkalduko al dugu elkarrekin?
6.- Hotzak zaudela ematen du. Itxiko al ditut leihoak?
Itzulpenak:
1.- Esango al didazu zer ordu den, mesedez?
2.- Axola ez bazaizu, bihar hitz egingo dut zurekin.

2.

atala: ADISKIDE GAIZTOAK
1.- c
2.- a
3.- b

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
1
c aukera da zuzena.
2
a aukera da zuzena

[42/43]
1

Hobetze aldera
1.- Garai hartan ez zen oraindik Internet erabiltzen
2.- Interneten egin nuen nire lehen ‘bidaia’ Ingalaterrara au pair bezala joateko
informazioa bilatzea izan zen
3.- Googlen sartu (nintzenean) eta ‘au pair’ izena jarri nuenean, hainbeste erreferentzia
atera zizkidan ez nekiela nondik hasi
4.- Geroztik, ireki nuen bat kzgunearekin @kzgunea.net, beste bat gmailekin eta
azkenekoa Telefonicarekin behin adsl-a etxean jarri nuenean
5.- Nire irakasle eta ikaskideekin harremanak edukitzeko, informazioa konpartitzeko
bakarrik erabili dut txata
6.- Ortopediari buruzko foro batzuetan sartu nintzen
7.- Bartzelonan oso ortesi onak jarri genizkion
8.- On line ikastaro bat egin nuen eta foro batzuetan sartu nintzen informazioa lortzeko
(lortze aldera, lortu nahian)
9.- Egia da noizbehinka wikipedian eta bigarren eskuko gauzak saltzeko web orrietan
sartzen naizela kontsultak egitera

2

Zeure idatzietara ekarri
1.- nuen
2.- zidan
3.- izan zela
4.- egin nuen
5.- erabili dut

[44]
1.- zenukeen/zenuen
2.- nintzatekeen
3.- zatekeen/zen
4.- nintzatekeen/nintzen
5.- zenuketen/zenuten
6.- zukeen/zuen
7.- banizu
8.- zenukeen/zenuen, (izan) bazina
9.- nukeen/nuen, balitzait
10.- (izan) banu, nuen/nukeen




Osatuz Irratsaioak
Euskadi Irratian, azaroaren 15ean goizeko 11etatik aurrera:
Eneko Txurruka: Oinetako patologiak

Osatuz webgunea
www.euskadi.net/osatuz

Sekuentziak on-line: Azaroaren 1etik aurrera: Umeen aurkako tratu txarrak. Belen Benitez
… eta gainera: Osatuz aldizkariko artikuluak eta horien gaineko ariketa guztiak

Osatuz aldizkaria

hurrengo alean zer?
Osatuz erreportajeak. Lanbideak: Odontologoa: Iñigo Arruabarrena.
Oihana Prado
Osatuz gaiak: Basektomia. Jabier Agirre
Ingematik: Pertsona nagusiak eta teknologia berriak. Maite Irazabalbeitia
Osatuz elkarrizketa: Eneko Txurruka: Oinetako patologiak.
Erizaintza-eskolatik: Antikoagulazio orala. Xabier Huitzi
Proba diagnostikoak: Auskultazioa. Jabier Agirre

