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 2010/11 ikasturtean (4 ale)
Harpidetza arrunta: 12 €
Euskaltegiko ikasleak: 6 €
Zein euskaltegitan ari zara ikasten? .................................................................................
Medikuntza, odontologia edota erizaintza fakultateetako ikasleak: 6 €
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: …….………...……....…...........
Sukurtzala: …..............….. K.D.: ….....…...
Zenbakia: ….….…..............……….……
www.euskadi.net/osatuz edo www.ikasbil.net atarietan ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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Zure txokoa

Erredakzioaren oharra
Hemendik aurrera artikuluen maila Europako Erreferentzia Marko
Bateratuak emandako terminologiaren araberakoa izango da:
B1=1. maila; B2=2. maila; C1=3. maila; C2=4. maila

Anima zaitez Osakidetzaren eta langileon gaien inguruko zalantzak, kezkak,
iradokizunak, iritziak adierazi eta galderak egitera. Hona hemen ZURE TXOKOA.
Horretarako honako posta elektronikora idatzi besterik ez duzu:
coordinacion@osakidetza.net

Osakidetzako langile berria naiz eta euskara ikasi
nahi dut. Hauxe galdera: zenbat deialdi urtean eta
noiz izaten dira?
Aitor (Agurain)
Bi deialdi izaten dira: lehenengoa, martxoaren erdialdetik apirilaren erdialdera; bigarrena, ordea, azaroan izaten da. Bietan lanorduetako eta lanorduz kanpoko ikastaroetan parte hartzeko aukera izaten da.
Xehetasun gehiagorako, Erakunde Zentraleko Euskara
Zerbitzuarekin edo zure lantokiko euskara-arduradunarekin harremanean jarri baino ez duzu.
Aurten euskara lanorduetan ikasteko liberazioa
eman didate. Eskolarik ez dagoen egunetan lanera joan behar dut?
Nagore (Donostia)
Eskolarik ez dagoen egunetan, lanpostura itzuli behar
duzu, karteleraz horrela egokitzen bazaizu. Euskaltegian ez da eskolarik egongo Gabonetan, Aste Santuan
eta jai egunetan. Gerta daiteke beste egun batzuetan
ere euskaltegian jai izatea (inauteriak, zubiak…).
Horrelakoetan guztietan karteleraz lan egitea tokatzen
bazaizu, lanera itzuli behar duzu. Jai hartu baduzu, zure
egunetatik hartu beharko duzu.
Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

Osakidetzako lanpostu finkorik ez daukat; ordea,
behin-behineko kontratuak egiten dizkidate tarteka-marteka. Hori guztia dela eta, nahi nuke jakin
antzinakotasunaren hirurtekoa kobratzeko indarreko irizpideak.
Izaro (Bermeo)
Kontratu ezberdinetako lanegunak pilatzen dira batean eta
1.095 lanegun kopurura ailegatzen denean, hirurtekoa
kobratzeko eskubidea izango duzu. (365egun x 3 urte)
Noiz izango da Lanbide Garapenenaren hurrengo
deialdia, eta zein betekizun eskatuko da aurkeztu
ahal izateko?
Nekane (Vitoria-Gasteiz)
2010 urtera arte, Lanbide Garapenerako ezaugarri bereziak
izan dituzten zenbait deialdi egin dira, Osakidetzan lanbide
garapena ezartzea helburu izan dutenak, hain zuzen ere.
Hemendik aurrera, araututakoaren arabera, deialdiak ohikoak eta urtekoak izango dira. Deialdi bakoitzak meritu
espezifikoen betekizunak eta baremoak bil ditzake; hala
ere, ohiko lehen deialdi honetan, lanean emandako urteen
betekizuna betetzen duten profesional guztiak aitortuta
daukaten goragoko mailara aurkeztu ahal izango dira.
Eskatutako lanbide garapenaren maila aitortzeko, beharrezkoa izango da maila horretara sartzeko eskatzen den
puntuazioa lortzea, bai ebaluazioan bai curriculum vitaeren
baremazioan.

Komikia
ZER ZABILTZA, SAIOA?
URDURI IKUSTEN
ZAITUT, NESKA!

ARAZOREN BAT
ORDENAGAILUAREKIN!

BAI, GIZONA!
EZ DABIL! NOLA HITZ EGINGO DUT
ORAIN NIRE LAGUNEKIN?
TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
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EUSKADI DA ESTATUKO 7. ESKUALDEA
IKERKETA-EKOIZPENEAN

koizpen zientifikoa (nazioarte mailan erreferentziazko datu-baseetan indexatuta dagoen mota guztietako dokumentu kopurua: artikuluak, kongresuetako txostenak, etab.) zuzenean dago lotuta kasu bakoitzean aztertu
nahi den eremu geografikoko biztanleria-bolumenarekin,
eta jakina, zehatzago euren jarduera profesionala jakintza-arlo guztietara bideratzen dituen pertsona-kopuruarekin,
humanitateetatik zientzia esperimentaletara, gizarte-zientziak, arteak, bizitzaren zientzia, ingeniaritzak, zientzia teknikoak eta abar barne hartuta.
Zentzu horretan, Euskadik 2010ean 2,18 milioi biztanle dituela, 7. postua du, biztanleei eta Espainiako multzoan indexatutako ekoizpen zientifikoari begira. Andaluzia,
Katalunia eta Madril, lehenak 8,35 milioi inguru biztanle
eta hirugarrenak 6,44 milioi biztanle (Euskadi baino 2 eta 3
bider gehiago) eta estatuko unibertsitate nagusiak dituztela, lehenengo postuetan daude.
UPV/EHU da Euskadiko ikertzaile eta ekoizpen zientifiko kopuru handiena biltzen duen erakundea, guztiaren
2/3, hain zuzen ere.

B2

E

PEDIATRA FALTAZ, OSASUN SAILBURUAK DIO KONPONBIDEAK
BADAUDELA ETA EZ DELA DRAMATIZATU BEHAR
ediatra gabeziaren arazoaz mintzatu zen Rafael Bengoa Osasun sailburua duela gutxi egindako elkarrizketa batean. «Euskadin pediatra
falta» dago, haren ustez, eta hori ikusirik «lanerako hainbat bide» ireki dituztela jakinarazi du. Horren harira, Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegotik
kanpora jotzeko asmoa du pediatra bila, «Euskadin gainerako autonomia-erkidegoetan baino baldintza hobeak dauzkagulako, soldatei dagokienez».
Era berean, «beste formula batzuk» kontuan izatea beharrezkotzat jo du,
eta horien arteko bat pediatria-arretarako adina jaistea aztertzen ari direla
aitortu du. «Aukeretako bat da, baina horren inguruan ez dago ezer erabakita. Arazo hau gainditzeko, hainbat alternatiba aztertzen ari gara».
«Osasun-sistemaren antolaketa ez da izan behar 1970ean erabaki zen
bezalakoa. Milaka aurrerakuntza teknologiko daude, eta giza baliabideak
oso ongi prestatuta. Gauza asko dago aldatu beharra, eta hurrengo hilabeteetan pediatria-sistema ona egongo da Euskadin».

B2

P

ARRETA.- Atención. Attention.
AURRERAKUNTZA.- Avance. Progrès.
BIZTANLE.- Habitante. Habitant.
EKOIZPEN.- Producción. Production.
EREMU.- Ámbito. Domaine.

*

ERKIDEGO.- Comunidad. Communauté.
GABEZIA.- Eskasia. Insuficiencia. Défaut.
JARDUERA.- Actividad. Activité.
SAILBURU.- Consejero/a.
Conseiller m/ère.
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Isabel Sanz eta Arantxa Arrillaga, unitate honetako langileak.

HIESaren Aurrezaintza eta Kontroleko
Planeko Donostiako Unitatea
1

Testua: Gorka Etxabe (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

B2 Transmisio sexualeko probak egiteko bi unitate edo kon-

tsulta daude Euskadin: Bilbon bat, Etxaniz suhiltzailearen plazan, eta Donostian bestea, Gros auzoko Nafarroa hiribidean.
Gipuzkoako hiriburura gerturatu gara, bertako unitatea ezagutzeko asmoz. Lau lagun ari dira lanean bertan: Daniel
Zulaika mediku eta koordinatzailea, Arantxa Arrillaga soziologoa, Isabel Sanz erizaina eta administrari bat. Korridoreak
lasai daude, pertsona gutxi eta bertako profesionalak barruko
lanetan buru-belarri dabiltza. HIESaren prebentzio-unitatean
GIB birusaren probak egiten dituzte, baina, gainera, prebentzioaren aldeko kanpainak bideratzen dituzte, eta ikastetxeetara gerturatzen dira informazioa banatzera. “Irakasleei informazioa eta heziketa eskaintzen dizkiegu urteroko kanpainen
bitartez, eta oso ondo hartzen gaituzte”.
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 484082 idatzita

HIESaren Aurrezaintza eta Kontroleko Planeko Donostiako Unitatea

IB birusak azken urteotan igoera motela izan
du, eta horren ondorioz gero eta gehiago dira
birusaren proba egitera gerturatzen direnak
prebentzio-unitate eta kontsultetara. Arlo horretan
aurrerapauso garrantzitsuak eman dira azken urteotan, eta gaur egun samurragoa da probak egitea.
Euskal Autonomia Erkidegoan hogei farmaziatan egin
daitezke test azkarrak eta baita Donostiako zein
Bilboko Osakidetzako kontsultetan ere. Gainera,
informazioa jasotzeko telefono bat ere badago,
943006464 eta e-mailez ere egin daitezke kontsultak,
www.euskadi.net/sida helbidean. Informazio-uholdeak eta probak egiteko erraztasunak, ordea, ez du
amaitu HIESarekin eta GIB birusarekin.

G

Kontsultara askotariko pertsonak
Donostiako kontsultara gerturatzen direnen profila
askotarikoa da. Batez ere gerturatzen dira prostituzioan jarduten duten pertsonak, homosexual eta bisexualak, baina baita heterosexualak ere. “Gehienak
euren kabuz etortzen dira, baina beste batzuk mediku eta espezialistak esanda gerturatzen dira hona.
Sexuan diharduten asko, berriz, gobernuz kanpoko
erakundeek (GKE) lagunduta datoz”, adierazi digu
Isabel Sanzek.
Odol-analisi espezifiko baten bidez jakiten dute
pertsona bat GIBak infektatuta dagoen edo ez, “baina
zalantzan daudenek jakin behar dute infektatu ondoren, hiru hilabete pasa daitezkeela antigorputzik sortu
gabe”. Normalean zerbitzu horretara gerturatzen
diren guztiek praktika sexual arriskutsuak izaten dituzte eta zalantzak argitzera joaten dira. “Askok uste
dute sexu bidez transmititutako
gaixotasun bat harrapatu dutela eta
guk lau zerbitzu eskaintzen dizkiegu: odol-analisia GIBa, hepatitisa
eta sifilisa detektatzeko, 20 minutuko iraupena duen GIBaren test
azkarra, infekzioei antzemateko
probak eta tratamendua nahiz
txertaketa eskaintzen dizkiegu
beharrezkoa izanez gero”.
Kontuak kontu, eta salbuespenak salbuespen, gaur egun, Euskal
Herrian, GIBaren proba egitera joaten den pertsonaren profil nagusia
honako hau da: gizonezkoa, praktika sexual heterosexualak dituena,
bertakoa eta 25 eta 40 urte bitartekoa. “Hori da gure kontsultara etortzen denaren erradiografia nagusia”, eman digu aditzera Isabel Sanzek.

07

Informazio-banaketa ikastetxeetan
HIESaren plana, gainera, Nafarroa hiribideko bulegoetatik haratago eramaten dute. “Oro har, gizarteratze-kanpainak egiten dira, normalean urtero bat, eta gainera ikastetxeetara gerturatzen gara eta formazioa
eskaintzen diegu irakasleei, neska-mutikoak arlo honetan hazteko. Izan ere, asko dago oraindik egiteko”,
esan digu Arantxa Arrillaga soziologoak. Era berean,
gay kolektiboari zuzenduriko lan-ildo berezi bat ere
badute, izan ere, 199 infekzio berrietatik % 34 transmisio homosexualetik datoz. “Kolektibo horrek arrisku-faktore asko ditu, baina, oro har, informazioa guztiontzat falta da; guk materiala sortzen dugu eta berau
irakasle eta interesatuen esku jarri”. Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastola, eskola eta ikastetxe askotara iristen dira, gutxi gorabehera % 40ra.
HIESaren eta GIBaren datu orokorrak kontuan izanez
gero, azken urteotako bilakaeran ez da gorabehera
handirik izan. “2009ko datuak 2007ko datuen oso
antzekoak dira”, Arantxa Arrillagaren esanetan.
Prebentzioan lan handia egiten dihardute uneotan,
batez ere nerabeen artean, eskoletan eta kalean, eta
gay kolektiboarekin lanean. “Gure kontsultara edonor
etor daiteke, guztientzat ditugu ateak zabalik eta informazioa emateko prest gaude. Jendeak jakin behar du
nola ekidin eta aurre egin sexu bidez transmititutako gaixotasunei”. Donostian, ehunka kontsulta izaten dituzte
urtero, “Gipuzkoa osoko herrietatik gerturatzen dira
gurera, bai hiriburutik eta baita herri txikietatik ere”.

*

ANTZEMAN.- Detectar. Détecter.
AURRERAPAUSO.- Avance, mejoría. Amélioration.
BILAKAERA.- Evolución. Évolution.
GIB.- VIH. VIH.
GKE.- ONG. ONG.
HEZIKETA.- Educación. Éducation.
HIESAREN AURREZAINTZA ETA KONTROLEKO
PLANA.- Plan de Prevención y Control del Sida.
Plan Prévention et Contrôle du SIDA.
IGOERA.- Ascenso. Ascension.
NERABE.- Adolescente. Adolescent.
PROFIL.- Perfil. Profil.
TXERTAKETA.- Vacunación. Vaccination.
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Jabier Agirre,
UZEI

Emakumeak eta infartua
B2 Duela gutxi arte, bihotzeko arazoak usuagoak

ziren gizonezkoen artean emakumeetan baino,
hormona femeninoek arazo kardiobaskularretatik
babestu egiten baitzituzten emakumeak. Gaur
egun, ordea, tabakoa, laneko estresa, bizi-esperantza handiagoa eta gisa horretako faktoreen
eraginez, emakumeak ia gizonezkoak adina probabilitate dauzka gaixotasun koronarioak izateko.

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 484083 idatzita

1

Emakumeak eta infartua
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Arrisku-faktoreak

Emakumearen bihotza

Herentziak, malformazioek, eta beste faktore batzuek
ere bere garrantzia duten arren, bihotzak ez du gauetik
goizera huts egiten. Badira gure osasun kardiobaskularrean eragin negatiboa duten arrisku-faktoreak.
• TABAKOA
Miokardioko infartuak lau aldiz gehiago erasaten
die erretzaileei ez-erretzaileei baino. Zigarroaren
keak arteria koronarioak ixtea dakar, eta horren
eraginez bihotzera askoz ere odol gutxiago iristen
da. Tabakoaren keak koaguluen sorrera ere
errazten du eta, beraz, infartua jasateko arriskua
ere igo egiten da (kardiopatiengatiko heriotza-tasa % 200ean gehitzen da hainbat urtetan egunero pakete bat baino gehiago erretzen dutenen
artean). Eta egoera are okerragoa da pertsona
hori erretzen gaztetatik hasten denean, gero eta
ohizkoagoa dena zoritxarrez.
• OBESITATEA
Gero eta obeso gehiago dago munduan, eta ohitura txarren ondorioz (gero eta zabalduagoak
dauden koipe askoko dietak esaterako) pertsona
horien kopuruak gora egingo duela aurreikusten
da. Obesitateak diabetesa eta kolesterol altua izateko arriskua gehitzen ditu, eta bi arazo horiek
oso lotuak daude arazo kardiobaskularrekin.
• SEDENTARISMOA
Aldian behin ariketa fisikorik ez egitea ere egoera
okerragotu edo larriagotzen duen faktorea da.
Arazo kardiobaskularrei aurrea hartzeko, ariketa
fisiko arina egitea gomendatzen da (ibili, igeri
egin eta antzekoak, astean bizpahiru aldiz).
• HIPERTENTSIOA ETA DIABETESA
Bi gaixotasun horiek jasaten dituzten pertsonak
ere arrisku kardiobaskular altuagoa dute, batez
ere gaitz horiek ez badaude behar bezala kontrolatuak.

Istripu kardiobaskularren indizea betidanik izan da
altuagoa gizonezkoetan emakumeetan baino. Eta
desberdintasun horren arrazoi nagusia hormona
femeninoek bihotzarengan duten eragin mesedegarria da. Mesede edo babes hori bukatu egiten da,
ordea, menopausia iristen denean. Babesa ematen
zuten hormonen kopuruak goitik behera egiten du
modu oso erradikalean, eta emakumeak gizonezkoak
adinako arriskua du une horretan gaixotasun horien
aurrean. Infartuagatiko heriotzaren arriskua lau aldiz
txikiagoa da, oro har, emakumeetan gizonezkoetan
baino; menopausiatik aurrera, aldiz, emakumeen
arriskuak gora egiten du gizonezkoenarekin berdintzeraino 70 urtera iristean. Hortik aurrera, eta emakumeen bizi-itxaropena handiagoa denez —herrialde
garatuetan 80 urtekoa izatera hel daiteke, batez
beste—, menopausia osteko bizialdia ere nabarmen
luzatu da, eta horrekin batera emakumeen istripu
kardiobaskularren kopurua ere nabarmen gehitu da
azken urteotan.
Trastorno horien gorakada ez da menopausia garaian
bakarrik antzematen, zoritxarrez. Emakume gazteak
ere —hormonek babestu beharko lituzketenak, teorian
bederen—, hasi dira bihotzekoak izaten azken garaiotan. Horren arrazoia zera da: betidanik gizonezkoenak
bakarrik izan diren ohiturak eta usadioak, kasu honetan
mesede baino kalte gehiago egiten dutenak, emakumeen artean gero eta zabalduagoak daudela: laneko
estresak (emakumeen kasuan lanaldi bikoitzak, lanean
eta ondoren etxean, okerragotua), tabakismoak eta elikadura desegokiak eragin guztiz negatiboa baitute
emakumearen bihotzaren osasunean.

*

AURREA HARTU.- Prevenir. Prévenir.
AURREIKUSI.- Prever. Prévoir.
BIHOTZEKO.- Infarto. Infarctus.
BIZI-ITXAROPEN.- Esperanza de vida. Espérance de vie.
ERAGIN.- Influencia. Influence.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
HUTS EGIN.- Kale egin. Fallar. Manquer.
JASAN.- Nozitu. Padecer. Souffrir.
SORRERA.- Creación. Création.
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Emakumeak eta infartua

Infartua, larriagoa emakumeetan
Infartuak emakumeei erasaten dienean, ondorioak
askoz ere larriagoak izaten dira, hainbat arrazoi direla
medio (infartu baten ondorengo 30 egunetan, emakumeen heriotza-tasa gizonezkoena baino % 40 handiagoa izaten da).
Infartuak adinean aurrerago doazen pertsonetan
gertatzen dira emakumeen kasuan, eta horregatik
pronostikoa okerragoa izaten da. Gainera, egoera
horretara iristen diren emakume askok beste arazo
gehigarri batzuk ere izaten dituzte (diabetesa, gainpisua edo hipertentsioa) eta horiek are gehiago zailtzen dute infartu osteko suspertzea.
Emakumeen arteria koronarioek gizonezkoen arteriekin alderatuz duten ahultasun handiagoa da kontuan hartu beharreko beste xehetasun bat, ahultasun horrek ebakuntza kirurgikoak (by pass bat jartzea
edo kateterren bidez estuguneak zabaltzea) zaildu
egiten baititu.

Dieta egokia bihotzarentzat
LDL kolesterola edo kolesterol ‘txarra’ da kontuan
hartu beharreko etsaia, horixe baita istripu kardiobaskular gehienen erantzulea. Horrez gain, obesitate,
hipertentsio edo diabetes arazoak edukiz gero, arriskua biderkatu egiten da. Kontuan izan menopausiatik
aurrera kolesterol ‘onak’ behera egiten duela eta ‘txarrak’, berriz, igotzeko joera duela. Horri guztiari aurre
egiteko, dietako puntu batzuk aldatzea komeni da.
• KOIPE SATURATUAK AHALIK ETA GEHIENA
MURRIZTU. Horiexek dira kolesterol txarraren gorakada ekartzen dutenak. Hestebeteak, haragi
gorriak, esne osoa eta bere eratorriak, mariskoak
eta erraiak dira murriztu beharreko janariak.
• ... ETA KOIPE MESEDEGARRIAK GEHITU. Kolesterol
‘onaren’ maila igotzen duten koipeak dira, bihotzaren osasunarentzat onuragarriak gertatzen direnak.
Arrain urdinetan, landare-olioetan (oliba-olioa, ekilore-olioa, arto-olioa), ahuakatean, fruitu lehorretan
eta hazietan aurkitzen dira batez ere.
• ELIKAGAI BIHOTZ-OSASUNGARRIAK. Bihotzaren
funtzionamendu egokia lortzen laguntzen duten
guztiak dira, esate baterako: fruta, berdura, lekaleak, haragi giharrak eta hegazti-haragiak, esne
gaingabetua eta horren eratorriak.
• KONTUZ GATZAREKIN. Dietan gatz gehiegi erabiltzeak hipertentsio arteriala errazten du; beraz, kontuz ibiltzea komeni da. Hobe da gatzaren ordez
beste ongailu edo gozagarri batzuk erabiltzea, adibidez belar aromatikoak edo espezia jakin batzuk.

Infartua al da benetan?
Betidanik, infartua gizonezkoen gaitza bezala hartu izan
da. Horregatik, infartuaren sintoma tipikoek emakumeari
erasaten diotenean, ez da beti erraza izaten sintoma
horiek infartuaren susmoarekin lotzea.
a) MINA LEPOAN ETA SORBALDAN. Infartuaren mina
zorrotza eta oso gogorra da, baina emakumeetan
lepoa eta sorbalda dira erasandako zonak gehienbat. Mina sabelaldera ere zabal daiteke.
b) ZANPAKETA-SENTSAZIOA BULARRALDEAN. Minak
opresio edo zanpaketa-sentsazioa eragiten du,
“elefantearen ostikada” bezala deskribatua izan
dena.
c) ASFIXIA-SENTSAZIOA. Minarekin batera goragaleak, gorakoak eta asfixia edo itomen-sentsazioa
agertzen dira. Pertsonak “airea falta zaiola” sentitzen du
d) SINTOMEN IRAUPENA. Aldakorra izan ohi da.
Minutu bakarrekoa izan daiteke, baina normalean
20 bat minutu irauten dute.
e) NOIZ JOAN MEDIKUARENGANA? Orokorrean,
bularraldean min zorrotza sentitzeak berehalako
laguntza medikoa eskatzen du. Nahiz eta alarma
faltsua izan, benetan infartua balitz, berehalako
arreta medikoa erabakigarria izaten da.

*

AHULTASUN.- Ahuleria, ahulezia. Debilidad. Faiblesse.
ERATORRI.- Derivado/a. Dérivé/e.
ERRAI.- Vísceras. Viscères.
ESTUGUNE.- Estrechamiento. Rétrécissement.
GAINGABETU.- Desnatado/a. Ecrémé/e.
GAINPISU.- Gehiegizko pisu. Sobrepeso. Excès de poids.
GIHAR.- Magro. Maigre.
GORAGALE.- Botalarri, botagura. Naúsea. Nausée.
GORAKO.- Gonbito. Okada. Vómito. Vomissement.
HAZI.- Semilla. Graine.
HESTEBETE.- Embutido. Conserve.
MIN ZORROTZ.- Dolor agudo. Douleur aiguë.
XEHETASUN.- Detalle. Détail.
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2

✎
1.- Bilduko al zenituzke “Emakumeak eta infartua” izeneko artikuluan zehar –garri atzizkiarekin
osatutako hitzak, eta emango al zenuke horien esanahia?
Hitzak

Esanahia

1. mesedegarri

mesede egiten duena = beneficioso, favorable, propicio, útil

2. ✎

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

2.- Beraz, euskaraz, zentzu aktiboa du batzuetan –garri atzizkiak (zerbait egiten duena), baina baita
zentzu pasiboa ere beste zenbaitetan (gaztelaniazko –ble atzizkiaren parekoa). Horrela, atzizki berarekin bi adiera edo esanahi aski diferenteak, ia-ia kontrakoak, ematen dira euskaraz. Emango al zenituzke ondorengo esamolde edo kontzeptuen ordainak euskaraz –garri atzizkia erabiliz?
Gaztelaniaz

Euskaraz

1. medicamento tranquilizante

lasaigarriak, botika lasaigarriak

2. cuidados paliativos

✎................................................................................

3. diagnóstico diferencial

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

4. crema repelente de mosquitos

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

5. ritmo de vida estresante

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

6. veneno mortal

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

7. procedimiento doloroso

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

8. costumbre perjudicial

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

9. grupo sanguíneo compatible

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

10. agua potable

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

11. medidas recomendables

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

1 Nahi izanez gero ariketa

hauek badaukazu Osatuz
webgunean egiterik,
bilatzailean 484084 idatzita

Gaztelaniaz

Euskaraz

1. alimentos cardiosaludables

janari bihotz-osasungarriak

2. se trata de una sustancia cardiotónica

✎.................................................................

3. este paciente padece una cardiopatía

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

4. es un factor de riesgo cardiovascular

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

5. el cardiólogo le ha indicado reposo en cama

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

6. los accidentes cardiovasculares son frecuentes

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

7. la cardiología se ocupa de estudiar el corazón

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

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

3.- Artikuluan bihotzaren inguruko hainbat kontu irakurtzeko aukera izan duzu. Baina orain gaztelaniazko bertsioan emango dizkizugu horiek eta baita bihotzarekin lotutako beste kontzeptu batzuk ere.
Emango al zenituzke euskaraz? Posible al da beti bihotz hitzetik abiatuz egitea?
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Osakidetzako
Euskara Zerbitzutik

Argazkia: Iñaki Urkijo

12

Hizkuntza-eskakizunen eredu berriak
B2 2004an, Osakidetza hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak

egiten hasi zenetik, azterketarien ezaugarriak, euskararen ezagutza
arautzen duten dekretuak, eta azterketen baldintzak aldatu egin dira.
Aldaketa hauen nondik norakoak azaltze aldera, Euskara Zerbitzuak
ondoko bi artikuluak prestatu ditu.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko
probak aldatzera doaz1
Hizkuntza-eskakizunak egiztatzeko 2011ko Osakidetzako deialdian egingo diren aldaketak 64/2008 eta
48/2009 dekretuetan daude oinarrituta. Bi dira dekretu
horien erabaki nagusiak: euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak
zehaztea, eta, ezagutza ebaluatzeko sistemak Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko
agindua.
Ildo honetatik, adituen batzorde batek hainbat
gomendio eta aholku eginak dizkio Osakidetzari.
Gomendio-aholku horien artean bi dira nabarmentzekoak.
Batetik, datorren urteko lehenengo deialditik entzumen proba izango da, IVAPek bere azken deialdian egin
duenaren haritik: 3 entzungai eta erantzuteko 25 item.
Bestalde, beste horrenbeste ere gerta daiteke irakurritakoaren ulermena neurtzeko probarekin: irakurgai bakarra beharrean 3 izango lituzke, eta 25 item gutxienez.

1 Artikulu hau, 2010eko irailean Donostia Ospitaleko

aldizkarian argitaratutakoaren moldaketa da.

Eta, bestetik, ahozko zein idatzizko adierazpenei
dagokienez, ariketak dibertsifikatzeko aholkatzen dute
adituek. Horregatik, idazmena ebaluatzeko, azterketariek bi ariketa egin beharko dituztela aurreikusten da —
orain artekoak baino laburragoak—, eta, mintzamena
ebaluatzeko, azterketariek aurrena bakarka eta ondoren
binaka aritu beharko dute.
PROBA IDATZIA

AHOZKO PROBA

1.HE IRAKURMEN PROBA +
IDAZLANAK (110 min)*

AHOZKOAREN ULERMENA +
MINTZAMENA BIKOTEKA

2.HE IRAKURMEN PROBA +
IDAZLANAK (125 min)*

AHOZKOAREN ULERMENA +
MINTZAMENA BIKOTEKA

3.HE IRAKURMEN PROBA +
IDAZLANAK (150 min)*

AHOZKOAREN ULERMENA +
MINTZAMENA BIKOTEKA
*Behin behineko iraupenak

Luis M. Goldarazena, Mikel Maioz eta Marta Santamaria,
Erakunde Zentraleko euskara-teknikariak

Osakidetzako Euskara Zerbitzutik
Hizkuntza-eskazizunen eredu berriak
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mugatuko izen-emate egunetara, baizik eta aurreko
deialdiko izen-emate epetik indarrean dagoen epealdira
zabalduko da. Adibidez, 2011ko 1. azterketaldian parte
hartu nahi duten langileek eskabidea abenduaren
10etik 20ra egin beharko dute, baina, onartuak izateko
gutxienez kontratu bat izan beharko dute aurreko izenemate alditik, alegia, 2010eko maiatzaren 21etik abenduaren 20ra (kontuan izanda, 2010eko 2. azterketaldian
izen-emate epea maiatzaren 11tik 20ra izan zela).
2011ko
1. azterketaldia

Osakidetzako 2011ko deialdian aldaketak datoz2
Azken bi urteetan bezala, abenduan argitaratuko da
Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean hurrengo urtean
Osakidetzan egingo diren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak arautzen dituen deialdia. Aurreko urteetan bezala, bi azterketaldi egingo dira: lehenengoaren
izen-emate epea abenduan irekiko da, proba idatzia
otsailean izango da eta ahozko probak apirilean; bigarrena, berriz, maiatzean irekiko da; proba idatzia uztailean
izango da eta ahozkoa uda ondoren.
Baina aurreko urteetako deialdiekin konparatuz bada
funtsezko aldaketarik, bai probei dagokienez baita deialdian parte hartu ahal izateko baldintzei dagokienez ere.
Zeintzuk izango dira aldaketak probetan?
Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeak ariketa motetan eragindako aldaketez gain (proba idatzia:
3 irakurgai, 2 idazlan; ahozko proba: 3 entzungai eta
mintzamena binaka), aurreratu dezakegu 2011ko deialdiko lehenengo azterketaldian probak bi egunetan egingo direla, otsailaren erdi aldera proba idatzia; eta hau
gaindituz gero, apirilean, ahozkoa izango da.
Honenbestez, ez da atariko probarik izango, hori da hain
zuzen ere, deialdi honetan izango den beste berritasun
bat (proba hauen xehetasun eta adibide gehiago
Osakidetzako web orrian, euskararen atalean).
Zeintzuk dira aldaketak parte hartzeko baldintzetan?
Funtsezkoena hauxe izango da: aurreko deialdian ez
bezala, Osakidetzan eduki beharreko lan-kontratua ez da
2 Deialdiaren oinarriak abenduan argitaratuko direnez, artikulu honetan

agertzen den edukiak balio informatiboa baino ez du.

2011ko
2. azterketaldia

Izen-emate epea

2010eko abenduaren
10etik 20ra

2011ko maiatzaren
10etik 19ra

Probetan onartua
izateko baldintza,
lan-harremanari
dagokionez

2010eko maiatzaren
21etik abenduaren
20ra lan-kontraturen
bat izatea.

2010eko abenduaren
21etik 2011ko maiatzaren 20ra lan-kontraturen bat izatea.

Proba idatzia

Otsailean

Uztailean

Ahozko proba

Apirilean

Irailean

Aurreko ohiko deialdietan bezala, azterketariek hizkuntza-eskakizun bakar batean eman ahal izango dute izena,
eta hirugarrena egin nahi badute, bigarrena egiaztatuta
izan beharko dute; honetaz gain, eta hemen dator berrikuntza, bigarrena egiteko lehenengo hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta izan beharko dute. Hau da, hizkuntza-eskakizunik egiaztatu ez duen azterketariak, ezinbestean, lehenengo hizkuntza-eskakizuna egin beharko du.
Emaitzei dagokienez ere, bada beste aldaketa esanguratsu bat. Ahozkora deituek, irakurmenaren ulermena
eta idazlanaren ariketa gainditu dutenek, alegia, ahozko
proba gaindituko ez balute, hurrengo azterketaldian
ahozko proba egiteko eskubidea izango lukete. Hots,
ahozko probara iritsi direnei, nota gordeko zaie eta beste
aukera bat izango dute hurrengo ahozko proban.
Garbiñe Garai eta Ander Zuloaga,
Erakunde Zentraleko euskara-teknikariak

*

ADITU-BATZORDE.- Comisión de expertos/as.
Commission d'experts/es.
AHOZKO ADIERAZPEN.- Expresión oral.
Expression orale.
AZTERKETARI.- Examinando/a. Sujet/ette.
DEIALDI.- Convocatoria. Convocation.
EGIAZTATU.- Acreditar. Certifier.
EPEALDI.- Epe. Plazo. Délai.
ESKABIDE.- Eskaera. Solicitud, petición. Requête.
HIZKUNTZA-ESKAKIZUN.- Perfil lingüístico.
Profil linguistique.
IDATZIZKO ADIERAZPEN.- Adierazpen idatzi.
Expresión escrita. Expression écrite.
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B2 Ondoko elkarrizketan, Euskadi Irrati-

ko kazetari bi eta dentista mekaniko bat
arituko dira gai horri buruz dituzten
datuak eta esperientziak azaltzen.

Dentisten beldur
omen gara
1

Euskadi Irratiko Faktoria irratsaiotik moldatua*

Kazetaria 2: Dentistarengana joatea zenbat maite
dugun dugu gaur hizpide. Dentistari diogun maitasuna neurtzen hasita, beldurra azaltzen da lehendabizi.
Hamarretik hiru ez dira joaten sekulako beldurra ematen dielako.
Galdera egin du Sanitas etxeak eta 20 eta 65 urte
bitartekoei galdetu diete, eta beldurra ematen diela
erantzun dutenen artean, % 38k esan du tratamendua bera dela beldurra ematen diona; alegia, akaso
mina emango diolako-edo nahiago duela ez joan.
Eta beste % 32k, berriz, ez daukala inolako arrazoirik, ez dakiela esaten zer den atzerakoa eragiten
diona, baina ez dela joaten. Eta beste % 20 baino
gehiagori erreminten zarata deseroso horrek ematen
dio atzerakoa.
Kazetaria 1: Bai, ez da batere atsegina izaten kontsultetako soinu hori, ezta?
Kazetaria 2: Ez, eta zipriztinak ere ez; ezta lerdezapia
bera jartzea ere.
Kazetaria 1: Eta hor jartzen dizuten aspiradora hori ere,
uuufff!

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 484080 idatzita

* Mintzagaia izeneko atal honetara Euskadi Irratitik hartutako elkarrizke-

tak ekarriko ditugu. Elkarrizketon ardatza ez da elkarrizketatua izango,
gaia baizik. Osasun munduarekin nahiz eremu zabalagoko gaiak izango ditugu hizpide bertan.

Kazetaria 2: Beste aldetik, esan beharra dago % 7ri
usainak ematen diola atzerakoa, eta beste % 2k dio
postura bera, jartzeko modua, ahoa zabaldu beharra,
eta bonbilla hortzetara begira edukitzea, hori oso
deseroso egiten zaiola.
Gai honen harira, aurkitu dugu hortzetako dentista
mekaniko bat berari ere beldurra ematen diona. Pello
Beristain da bera, eta halaxe aitortu digu berak.
Hogeita bost urte daramatza hortz artean eta beldurra ematen dio, eta dagoeneko tesia ere egina dauka
gaiari buruz, eta zergatia ere argi-argi ikusten du.
Mekaniko dentista: Denok joan behar izan dugu txikitan
dentistarengana eta horietako bisita batean-edo hain
gaizki-gaizki pasatu genuen, nonbait, ezen trauma txiki
bat, edo ez dakit zer esan, geratu zaigun. Niri ere beste
horrenbeste gertatu zitzaidan; oso ondo gogoratzen
naiz hamar-hamabi urterekin nola pare bat aldiz izan
nintzen, aurrena dentista batengana eta hurrengoan
beste batengana, eta nolako gaizki pasatu nuen. Beste
kontu bat da orain dela berrogei urte dentista gehienek
zeukaten zakar eta zoro fama. Zergatik? Akaso zakarrak
eta zoroak apuntatzen al ziren dentista izateko? Ez dut
uste. Lanak berak, nolabait, bihurtzen zituen holakoak.

Dentisten beldur omen gara

Kazetaria 2: Garbi dago ez dela tentsioa hartzera joatea
bezala. Dentistarengana joatea eta haren eskuetan,
eta gainera aho zabalik jartzea, ba, oso, ez dakit nola
esan, intimoa da.
Mekaniko dentista: Ahoa denok daukagu oso minbera eta delikatua; ahoan edozer gauza egitea, ahoa
zabaltzea eta beste batek begiratzea bakarrik pertsona baten barruko kontuetan sartzea da.
Kazetaria 2: Bueno, ginekologoa bururatu zait baina.
Mekaniko dentista: Hori da nik ez dakidana. Ez, baina
hori emakume askok aipatu izan dute, “nik ginekologoa eta dentista nahiago emakumea izatea”. Eta
beste batzuek diote nahiago dutela ginekoloagana
joan dentistagana baino.
Kazetaria 2: Aurreiritziak. Duela pare bat aste
Donostian Odontologia kongresua egin dute eta bertan Christian Rauch medikua izan da Alemaniatik etorria, eta berak kasu hauetan –beldurra muga-mugakoa
denean, antsietatea eta fobia kasuetan– hipnosia erabiltzen du. Ez omen da, inolaz ere, showa bakarrik, eta
kasu zailenekin balekoa dela. Anestesiak efektua egiteko behar duen denboraren ordez, nahiko duela
berak bost minutu, aurrean daukanak lo hartzeko.
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Mekaniko dentista: Hipnosia ikastea eta menderatzea
ez dut pentsatzen batere erraza izango denik.
Telebistan ikusita oso sinplea ematen du, baina…
Hipnosiarekin hainbeste gauza egiten hasi dira, zergatik ez arlo honetan ere. Anestesia sartu aurretik,
dentista batzuek erabiltzen dute esprai moduko bat.
Kazetaria 2: Bestelako neurriak ere hartzen omen dituzte dentistek, nahiz eta gu kontsultara joandakoan ez
garen jabetzen.
Mekaniko dentista: Bueno, askotan saiatzen gara
musika ahal den goxoena jartzen, eta geuk ere goxo
jokatzen, noski. Musika jartzeko beste arrazoi bat ere
badago, alegia, erabiltzen ditugun tresnen zarata,
nolabait, disimulatzea. Eta zer esanik ez, koadroak eta
holako apaingarriak, batik bat, bezeroak lasaitzeko
daude.
Baita ere, zenbat eta traste gutxiago ikusi zure inguruan, orduan eta hobeto; horregatik, bezeroak ez
ikusteko moduan jartzen ditugu, apropos. Azken
batean, dentistaren lana ere bada sarritan ikaratuta
datorren bezeroa psikologikoki prestatzea.
Nire ustez, uniformeak eta gauza horiek kenduz gero,
hobe. Erraza da txaketa eta praka zuriak jantzi eta
edozer gauza esatea jendea gehiago inpresionatzeko.
Eta hormetan titulu pila bat jartzea ere ez zait bidezkoa iruditzen; ni ona banaiz, neuk dakit, eta gero jendeak ikusiko du.
Kazetaria 1: Horrela, beraz, jende askori beldurra ematen dio dentistarengana joateak. Nik etzidamu joan
behar dut.
Kazetaria 2: Akordatuko zara!
Kazetaria 1: Ez dit beldurrik ematen; beldurra beste
gauza batek ematen dit: fakturak.

*

ATZERAKOA EGIN.- Atzerakada egin. Retroceder.
Reculer.
AURREIRITZI.- Prejuicio. Préjugé.
GOXO.- Suave. Agréable.
LERDEZAPI.- Babero. Savoir.
IKARATUTA.- Beldurtuta, izututa. Atemorizado/a.
Effrayé/e.
MENDERATU.- Dominar. Soumettre.
MINBERA.- Sensible. Délicat.
ZAKAR.- Brusco/a. Brusque.
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Erizaintza−eskolatik
Mari Jose Uranga
Donostiako
Erizaintza Eskolako
irakaslea. EHU

B2 Osasun-zainketak betidanik egin badira ere, osasun-zaintzaileei

buruz (erizainei buruz, alegia) oso gutxi idatzi da XVI. mendea arte. Erizaintza-ezaguera, ahoz transmititzen zen belaunaldi batetik bestera eta
praktikarekin ikasten zen jarduera izan da XIX. mendea arte.

Practicuma: erizaintzaren muina

1

Titulazioak eta practicuma
Erizaintzako titulazioak aldaketa garrantzitsuak
izan ditu azken 60 urteotan Hego Euskal Herrian:
• 1952. urtean, Osasun Laguntzaile Teknikoa
(OLT) titulua sortu zuten. Titulu horretan elkartu
zituzten praktikanteak, erizainak eta emaginak.
• 1977. urtean, OLT eskolak Erizaintzako unibertsitate-eskolak izatera pasatu ziren, eta Erizaintzako
Unibertsitateko Diplomatura titulazioa sortu
zuten. Titulazio horren azken promozioak 20092010 ikasturtean hasi zituen ikasketak. Egun,
emagina izateko espezializazioa egin behar da.
• 2010. urtean, Erizaintzako gradua jarriko da
abian, Europako unibertsitate-eremura egokitze-

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 484085 idatzita.

ko. Erizaintzako graduaren lehen promozioko
ikasleek 2014. urtean bukatuko dituzte ikasketak.
OLT eta Erizaintzako diplomatura 3 urteko titulazioak ziren, baina Erizaintzako gradua 4 urtean
burutu ahal izango da. Titulazio guztietan praktika
klinikoek garrantzia handia izan dute; lehenengo
mailatik hasita, maila guztietan burutu dira eta
ordu kopuruari dagokionez, titulazioen erdia osatu
dutela esan daiteke.
Erizaintzako graduaren araudiak dioenez(1),
Practicumak trebakuntzaren erdia osatu behar du
gutxienez, eta ospitaleetan, osasun-zentroetan eta
beste asistentziaguneetan burutu behar da, ezaguerak, trebeziak eta jarrera egokiak barneratzeko.

Erizaintza−eskolatik
Practicuma: erizaintzaren muina
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*

ADITU.- Experto/a. Expert/e.
AHOLKULARI.- Asesor/a. Conseiller/ére.
ANTOLAKETA.- Antolakuntza. Organización.
Organisation.
BERMATU.- Garantizar. Garantir.
EGITURA.- Estructura. Structure.
EMAGIN.- Comadrona, matrona. Sage-femme.
EZAGUERA.- Ezagutza. Conocimiento. Connaissance.
GAITASUN.- Competencia. Compétence.
GARAPEN.- Desarrollo. Développement.
IKASKETA-EMAITZA.- Resultado de aprendizaje.
Résultat d'apprentissage.
IRAKASGAI.- Asignatura. Sujet.
JARDUNEAN.- En acción. En action.
JARRERA.- Actitud. Attitude.
MUIN.- Esencia. Substance.
OLT.- ATS. ATS.
TREBAKUNTZA.- Adiestramiento, habilidad. Habilit.

Gaitasunak abiapuntu

Practicuma oinarri

Erizaintzako titulazio berria egituratu beharrak egungo
hutsuneak konpontzeko aukera ematen digu. Horrek,
ordea, borondatea, umiltasuna eta lana ondo egiteko
gogoa eskatzen ditu. Donostiako Erizaintzako Unibertsitate Eskolak berrikuntza-proiektu bat jarri zuen abian
2008an helburu zehatz batekin: titulazio berria gaitasunetan oinarritzea, kanpoko aholkulari baten gidaritzapean eta erizaintza-eskolen arteko elkarlanean.
Zergatik hartu zen erabaki hori? Titulazio berriaren
egitura eta antolaketa koherentziaz egin nahi zelako,
egungo markoaren eraginetik at, metodologia egokiarekin aditu baten gidaritzapean, interes pertsonalak
saihestuz, erizaintzaren garapenean eskolek duten
arduraren kontzientzia izanda, eta erizaintzako ikasleak
garatu beharreko gaitasunetan oinarritu nahi zelako titulazio berria.
Gaitasun hitzak hainbat definizio jaso ditu. Goñik(2) dio
gaitasuna dela inguru jakin batean jarduera bati arrakastarekin aurre egiteko ahalmena. Tejadak(3) dioenez, gaitasun hitzak adierazten du esperientziari esker (trebakuntzakoa edo lanekoa) barneratzen diren ezagutzak,
prozedurak, jarrerak eta gaitasunak jardunean ikusten
direla. Esandako ezagutzak, prozedurak eta jarrerak
elkartuta, koordinatuta eta integratuta agertu behar
dute jardunean.
Erizaintzako ikasleek, titulazioa bukatu aurretik, gai
izan behar dute lan-munduan (practicumean) sortzen
zaizkien arazoei irtenbidea emateko. Horrek eskatzen du
egungo irakaskuntza-ikaskuntza prozesuari buelta ematea. Ikasleak lortu beharreko gaitasunetatik abiatu behar
gara, eta horren arabera antolatu ikasketa-plana (metodologiak barne).

Practicuma denez erizaintzako gaitasunak garatzeko
gunea, gaitasun horiek eta practicumean lortu beharreko
ikasketa-emaitzak oso kontuan izan beharko ditugu irakasgaiak antolatzerakoan. Practicuma Erizaintzako graduaren maila guzietan burutuko da: 1. mailaren bukaeran
ikasleak 4 aste inguruko practicuma egingo du, 2.aren
bukaeran 8 aste, 3.ean 14 aste eta 4. mailan 39 aste inguru. Garrantzitsua izango da finkatzea zein emaitza lortu
beharko dituen ikasleak maila bakoitzean, ezin diogulako
berdina eskatu 1. mailako ikasle bati eta 4. mailakoari.
Unibertsitateko ikasketek ikaslea hartu behar dute oinarritu; garbi izan behar dugu ezagueren transmisioak ez
duela inolaz ere bermatzen ikasketa-prozesua. Irakasleok
irakasgaiak antolatu behar ditugu, garbi izanda ikasleak
zein gaitasun garatu behar dituen. Egungo ikasketak hankaz gora jarri behar ditugu, egungo titulazioaren abiapuntua irakasgaiak direlako. Titulazio berriaren sustraiak gaitasunak behar dute izan, eta gaitasunak garatzen diren gune
aproposa practicuma da. Practicuma ongi antolatzea eta
irakasgaietan integratzea ezinbestekoa izango da erizaintzako ikasleak trebakuntza egokia jasotzeko; Practicuma
baita erizaintzako enborra eta muina.
Bibliografia:
(1) BOE. 174. zk., 2008-07-19: 31683
(2) Goñi Zabala, J.M. El espacio europeo de educación superior, un reto
para la universidad. Educación
Universitaria. Octaedro / ICE-UB,
2005.
(3) Tejada Fernández, J. Acerca de las
competencias profesionales (I).
Revista Herramientas 1999; 56:
20-30.
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Hezur-muineko ziztada

1

B2 Hezur-muina aztertzeko modua ematen duen proba

medikoa da, oso inbasio-maila txikiarekin egin ohi dena.
Hezur-muina pertsona helduen hezur batzuen barrualdean
kokatutako ehuna da, eta odoleko zelulak (leukozitoak edo
globulu zuriak, hematiak edo globulu gorriak edo eritrozitoak,
eta plaketak edo tronbozitoak) fabrikatzea da ehun horren
helburu nagusia.

Zer-nolako ikasketak egin daitezke?
Hezur-muineko ziztadaren ondorioz lortutako laginarekin era askotako azterketak egin daitezkeen arren,
ikasketa zitologikoa (ziztada/aspirazioa, medulograma)
eta/edo ikasketa histologikoa (muin-zilindro baten biopsia) dira oinarrizkoak.
Ziztada bidez lortutako material likidoari ikerketa
ugari egin dakizkioke, proba hori egitera eraman gaituen
egoera patologikoa zein den kontu. Gaur egun, ikerketa
horiek ezinbestekoak dira hezur-muinari erasaten dioten
gaixotasun asko tipifikatu ahal izateko: immunofenotipoa, fluxu-zitometria bidez egiten dena, ikerketa zitogenetikoak (kariotipoak, FISH), hazkuntza zelularrak, gene
espezifikoen ikerketa molekularrak edo kultibo mikrobiologikoak dira hezur-muinetik ateratako materialarekin
egiten diren azterketetako batzuk, baina segidan funtsezkoenak aztertuko ditugu:
a) Ikasketa zitologikoa. Lortutako laginaren tanta bat
porta baten gainean zabaldu, eta koloragarri espezifikoekin tindatu ondoren, zelulen ezaugarriak eta linajea (leinua, alegia) behatuz mikroskopioan, hezur-muinean egon daitezkeen zelula normalak eta patologikoak bereizi ahal izango dira. Koloragarri eta teknika
diferenteak erabiliz (Wright-en tindaketak edo mieloperoxidasak, esaterako) zelula-leinu edo estirpe
batzuk bereizi eta atzemateko modua ematen du.
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 484086 idatzita.

b) Ikasketa histologikoa hezur zati baten gainean egiten
da, behin deskaltzifikatu ondoren. Ebaketa anitz eta
oso finen bidez lamina mehe batzuk lortzen dira,
porta baten gainean finkatu eta aurreko prestakinen
antzera tindatzen direnak. Ikasketa mikroskopiko histologikoan, hezur-muineko zelula-populazio normal
eta patologiko desberdinen egoera identifikatu daiteke, hezur-trabekulekin alderatuz gero.

Nondik hartzen dira laginak?
Normalean, bularrezurraren helduleku edo gorputzetik
hartzen da lagina, zitologikoak soilik diren ikasketetan
(aspirazio/ziztada). Ikasketa histologikoa egiteko, ordea,
ziztada atzeko gandor iliakoa ziztatzen da, baina zenbait kasutan aurrekoan ere egin daiteke ziztada.
Nork? Ia beti horretarako trebatua dagoen mediku batek
egingo du ziztada, normalean hematologoa izan ohi da,
erizain edo teknikari batek lagunduta.

Proba

diagnostikoak

Hezur-muineko ziztada

19

Zein egoeratan ez litzateke egin behar ziztada?
Lehenik eta behin, ez litzateke ziztadarik egin behar
pazientearen sintomatologiak eta odol-analisietan egindako aurkikuntzak ez badira nahiko indikazio proba
diagnostikoa egiteko.
Ez da aspirazio/ziztadarik egingo koagulazioaren trastorno larriak dituzten pertsonetan ere —hemofilikoak eta dikumarinikoekin (Sintrom, esaterako) antikoagulatuak dauden
pazienteak—, egoera horiek aurrez zuzentzen ez badira.
Plaketa kopuruaren beherakada (tronbopenia) ez da
kontraindikaziotzat hartzen.

Jamshidi orratza

hezur-muina

larruazala
aldakako hezurra

Nola egiten da proba?
Ziztadaren aurretik, pazienteari galdetu behar zaio ea
anestesiko lokalen kontrako alergiarik ba ote duen.
Ondoren, pazientea etzanda jarriko da, ahoz behera ziztada atzeko gandor iliakoan egingo bada edo ahoz gora
bestela, ziztada bularrezurrean edo aurreko gandor iliakoan egitea aukeratuz gero.
Ziztada-gunea antiseptiko batekin pintzelatzen da,
pobidona iododuna izaten da normalean, eta gune kirurgiko esteril bat kokatzen da bertan. Medikuak, eskularru
esterilak erabiliz, ziztada-gunea lokalizatu eta poliki-poliki anestesiko lokala injektatuko du (mepibakaina, %
2an) hezurraren kanpoko alderaino.
Jarraian aspirazioko trokarra sartzen da, gida finkatzailea hezur-muinaren barrunberaino jarrita. Behin
barrunbean gaudenean, finkatzailea erretiratu egiten da.
Xiringa trokarraren konoan ezarri ondoren, hezur-muineko odola xurgatzen da (3-5 ml, egin beharreko azterketen arabera). Biopsiaren kasuan, era berean jokatzen da,
baina kasu honetan biopsiako trokarra erabiliz.
Aspirazio/ziztada prozedurak 5-10 minutu irauten du
gutxi gorabehera. Biopsiaren kasuan, beste minutu pare
bat gehitu behar zaizkio. Prozedura mingarria da, baina
bertan sortzen den mina jasangarria eta oso aldakorra da.
Paziente batzuek oso ongi jasaten dute; beste batzuentzat, aldiz, molestoa eta aski mingarria gertatzen da.

Zertarako egiten da proba?
Mediku ugarik agintzen dute proba hau, espezialistek
normalean (internistek, onkologoek, pediatrek eta baita
hematologoek berek ere), helburu desberdinekin:
• Lehen helburua prozesu edo gaixotasunen baten diagnostikoa izaten da, hezur-muina erasana dagoela susmatzen
denean. Hainbat dira hezur-muinean diagnostika daitezkeen gaitzak: infekziosoak (tuberkulosia, leishmaniasia),
tumoralak (leuzemiak, linfomak, mieloma, beste tumore
solido batzuk), immunologikoak (purpura tronbopeniko
autoimmunea, anemia aplasikoak) eta bestelakoak.
• Bigarrenik, gaitzaren hedapena zehatz-mehatz ezagutzea da kontua, egoera bakoitzari egokitutako pronostikoa egin eta tratamendua erabakitzeko. Horrela gertatzen da linfometan eta zelula txikien biriketako kartzinoman.
• Hirugarrenik, gaixotasuna sendatzeko asmoz tratamendu egokia egin ondoren, hezur-muina aztertu
behar da, gaixotasuna erabat edo partzialki desagerrarazteko helburua lortu den jakiteko, eboluzioa kontrolatzeko alegia.
• Azkenik, behin tratamendua amaitu ondoren, gaitza ez
dela berriro agertu jakiteko aukera ematen digu hezurmuinaren azterketak, edo baita berragerpena oso
modu goiztiarrean atzemateko ere, eta horrek tratamendua errazten du.

*

ATZEMAN.- Detectar. Détecter.
BULARREZUR.- Esternón. Sternum.
EHUN.- Tejido. Tissu.
GANDOR ILIAKO.- Cresta ilíaca. Crête iliaque.
GIDA FINKATZAILE.- Guía fijadora. Guide de fixation.
GOIZTIAR.- Precoz. Précoce.
HAZKUNTZA.- Cultivo. Culture.
HEDAPEN.- Zabalkuntza. Expansión. Expansion.
HEZUR-MUIN.- Médula ósea. Moelle osseuse.
IKASKETA.- Estudio. Étude.
IKERKETA.- Investigación. Recherche.
LAGIN.- Muestra. Échantillon.
PRESTAKIN.- Preparado. Préparation.
ZIZTADA.- Punción. Ponction.
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20 Lehen mailako arretatik

Osasuna eta ingurumena
Marian Mateos, Bilbo Eskualdeko Ingurumenaren Kudeaketarako koordinatzailea

B2 Osasuna eta gure ingurunea erabat loturik daudela ezin ukatu. Arnasten

dugun airea, edaten dugun ura, lan-ingurua, etab., esanguratsuak dira gure
ongizate eta osasunerako. Horregatik bada, gure ingurunearen kalitatea eta
osasungarritasuna erabakigarriak dira osasunerako.

Ingurumena eta osasun-arazoak
Badira ingurumen-faktoreek eragiten dituzten osasun-arazo zenbait, esaterako:
• arnas aparatuko gaixotasunak, asma eta alergiak, airearen kutsadurarekin lotutakoak, toki itxietan zein aire
zabalean.
• metal astunei, dioxinei, PCBei (ekipo elektrikoetarako
isolatzaile gisa baliatzen diren poliklorobifeniloei) eta
plagizidei lotutako nahasmendu neurologikoak.
• tabakoaren kearen eraginak berekin dakartza memoria
gutxitzea, buruko minak, nekea, bronkitisa, biriketako

enfisema, biriketako, ahoko edo laringeko minbizia
bezalako alterazioak ohikoa dena baino gehiagotan
azaltzea, eta haurdunaldian haurren bat-bateko heriotzaren sindromearen, jaiotzerakoan pisu-eskasiaren,
biriketako funtzionamendua murriztearen, asmaren,
arnas gutxiegitasunaren eta erdiko belarriaren infekzioen arriskua ere areagotzen du.
• plagizidek, seguruenik, erantzun immunologikoa, prozesu endokrinoen alterazioa, nahasmendu neurotoxikoa eta minbizian eragina daukate.
• erradiazio ultramorea larruazaleko minbiziaren eragile
garrantzitsuenetakoa da.
Ingurumeneko faktore batzuen eta osasunarentzat kaltegarri diren efektuen arteko kausazko loturak ezartzeak
eragozpen handiak dakartza, era honetako elementuak

Lehen mailako arretatik
Osasuna eta ingurumena

eduki behar baitira kontuan: aurrejoera genetikoa, bizimodua, kultura, faktore sozioekonomikoak, kokapen
geografikoa, etab.
Azken urteotan, herritarren ezinegona hazi egin da
ingurumenari lotutako arazoetatik eratorritako ustezko
inplikazioen aurrean. Hortik, bada, ingurumena babestea
izatea aurre egin behar zaion erronkarik garrantzitsuenetakoa. Zentzu horretan, beharrezkoa da ingurumenaren eragina minimizatzera eta kutsadura prebenitzera
bideratutako gizartearen konpromiso irmoa.
Hori erdiesteko nahitaezkoa da ingurumenaren kudeaketa zuzena egitea.

Bilbo Eskualdea eta ingurumena
Osakidetza sareko Bilbo Eskualdeak argi dauka ingurumenaren mantentze eta hobekuntzari lotutako iraunkortasun-politiken garapenerako jarrerak eta jokabideak beharrezkoak direna. Hori lortzeko, ingurumen-arloan, gure osasun-zentroetako langileei informazioa eman
eta prestakuntza eskaintzearen aldeko apustua egin da,
baina, batetik ingurumenarekiko guztion –pazienteen,
erabiltzaileen eta bisitarien– konpromisoa ahaztu gabe
eta, bestetik, hondakinen kudeaketa egokia eginez:
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pertsonak eurak eragindako hondakinak bereizteko
motibatuz; gaikako bilketa erraztuz; botiken, pilen, eta
abarren erabilera arrazionala eginez, etab.
Horrela, bada, Bilbo Eskualdeak 2006aren hasieran,
Ingurumenaren Kudeaketa Sistema ezartzea sustatu
zuen lehen mailako arretako 7 unitatetan, 2007an
gainontzeko unitateetara zabaldu zelarik.
Hori guztia aurrera eramateak baliabide ekonomikoak,
materialak eta giza baliabideak ere galdatzen ditu. Ildo
horretan, Bilbo Eskualdeko osasun-zentroetan puntu berdea deritzonak sortu dira. Bertan, hondakinen kudeaketa
egokiari buruzko informazioa jaso dezake edonork kartel
edo eskuorri informatiboen bitartez; horrez gain, botikak,
erradiografiak eta pilak jasotzeko edukiontziak ere badira.
Osasun-zentro guztietan ingurumeneko arduraduna
dago. Bera arduratzen da datuak erregistratzeaz, ingurumenarekiko gorabeherei antzeman eta komunikatzeaz
eta, oro har, zentroko ingurumenaren kudeaketaren
jarraipenaz, ingurumenari lotutako hobekuntza-aukerak
praktikan jartzeko helburuarekin.
Bere Ingurumenaren Adierazpenean, Bilbo Eskualdeak
bai gizarteari oro har, bai beste alderdi interesatu batzuei
ere komunikatzen dizkie bere eskualdea osatzen duten osasun-zentroetan dauden konpromisoak, helburuak eta bilakaera, ingurumenarekiko ondoko jokabideari dagokionez.
Dagoeneko ingurumenarekiko ondoko ziurtagiri hauek
balidatuak ditu Bilbo Eskualdeak: ISO 14001 eta EMAS
araudia.
Guztion artean ingurumenaren gaineko eragina
murriztu dezakegu.

*

AIRE ZABALEAN.- Al aire libre. De plein air.
ARAUDI.- Normativa. Règlement.
ARNAS GUTXIEGITASUN.- Insuficiencia respiratoria.
Insuffisance respiratoire.
AURREJOERA.- Predisposición. Prédisposition.
EDUKIONTZI.- Contenedor. Conteneur.
ERABILTZAILE.- Usuario/a. Usager.
ERATORRI.- Derivar. Dérivér.
ERRONKA.- Desafío. Défi.
GAIKAKO BILKETA.- Recogida selectiva. Ramassage sélectif.
GIZA BALIABIDEAK.- Recursos humanos.
Ressources humaines.
HONDAKIN.- Residuo. Déchet.
INGURUMEN.- Medio ambiente. Environnement.
INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINA.- Impacto medioambiental. Incidence sur l'environnement.
INGURUNE.- Inguru. Entorno. Contour.
IRAUNKORTASUN.- Sostenibilidad. Durabilité.
ISOLATZAILE.- Aislante. Isolant.
KUDEAKETA.- Gestión. Gestion.
LEHEN MAILAKO ARRETA.- Atencion primaria.
Les soins primaires.
NAHASMENDU.- Asaldu. Trastorno. Trouble.
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Gaurgero
B2 Eustat erakundearen datuen arabera,

azken hamabost urteetan 32 minutuz
murriztu da biztanleriak “bizitza sozialari” (lagunekin irten, hizketan jardun,
e.a.) eskaintzen dion batez besteko
denbora. Euskal AEko estatistika ofizialak
egiten dituen erakunde honek eskuartean dituen datuen arabera, beraz, bazterrean uzten ari gara gure lagunak.
Iturria: Eustat

ustatek egindako laugarren Denbora Aurrekontuen
Inkestaren emaitzen arabera, behatutako zenbait
jardueratan jendeak bere aisialdian ematen duen
eguneroko denboraren banaketan aldaketak gertatu
dira, denboraren erabilpen sozialean joera berrien seinale direnak, hain zuzen ere.
Jasotako datuen arabera, Euskal Autonomia
Erkidegoko 16 urtetik gorako biztanleriak denbora
gehiago ematen du gaur egun behar fisiologikoetan eta
zainketa pertsonaletan (+16 minutu), lanean/prestakuntzan (+14 minutu), aisia aktiboan eta kiroletan (+11
minutu), joan-etorrietan (+10 minutu), eta besteren bat
zaintzen (+9 minutu), eta gutxiago bizitza sozialean (-32
minutu); etxeko lanetan ez dago aldaketa handirik.

E

Etxean bazkaltzen denbora gutxiago, etxetik kanpo
gehiago, azken bost urtekoan
Azken bost urteetan bazkaltzeko denboran badira aldaketa nabarmenak: etxean bazkaltzen 21 minutu gutxiago ematen dugu; etxetik kanpo bazkaltzen, berriz, 3
minutu gehiago behar ditugu.

Gero eta denbora gutxiago
daukagu lagunekin ateratzeko

Gaurgero
Gero eta denbora gutxiago daukagu lagunekin ateratzeko

Ondoko eginkizunei denbora bera eskaintzen omen
diegu: loa (8 ordu eta 47 minutu); geure burua zaintzen
(54 minutu); zainketa medikoak (2 minutu); besteren
etxean (4 minutu).

Aisialdirako denbora gehiago
Azken bosturtekoan aisiarako –aktibo zein pasiborako–
batez besteko denbora eguneko 23 minutuz hazi da, eta
“gizarte bizitzarakoa” 20 minutuz murriztu da.
Biztanleriaren %93,2k denbora badu aisia pasiborako
–prentsa, telebista, ikuskizunak, jokoak e.a.– 2003 urtearen aldean ehuneko hau %1,7 hazi da; aisialdi honetan biztanleriak 2 ordu eta 58 minutu ematen ditu egunero, 19 minutuz hazi delarik azken bost urteetan.
Hedabideak –prentsa eta ikus-entzunezkoak– aztertuta, erabiltzaileen proportzioan 6,3 ehuneko-puntuko
igoera ikusten da eta 2008an tasa %90,8koa izan da.
Horiek 2 ordu eta 54 minutu eskaintzen dizkiete hedabideei. Denbora hori 30 minutuz hazi da gizonezkoetan
eta 22 minutuz emakumezkoetan.
Aisialdi aktiboari, hau da, kirola egiteari, paseatzeari
edo txangoak egiteari, Interneten ibiltzeari, eta abarri
eskainitako batez besteko gizarte-denbora 2003an baino
4 minutu handiagoa da.

23

Teknologiak leku handiagoa du gure eguneroko
jardunean
IKT teknologiekin lotutako aisia nabarmen hazi da azken
urteetan; biztanleriak batez beste 13 minutu eskaintzen
dizkie ordenagailuari eta Interneti, orain bost urte baino
ia bi aldiz gehiago. Gizonezkoek parte hartze handiagoa
dute jarduera horietan emakumezkoek baino.

Lagunak, galtzaile
Hamabost urtetan “gizarte bizitzako” batez besteko
denbora murriztu egin da, ordubete eta 10 minututik 38
minutura.
16 urte eta gehiagoko biztanleriaren erdiak baino zertxobait gutxiagok –%44,2k– ordubete eta 26 minutu
eskaintzen dizkie egunero gizarte-bizitzarekin erlazionatutako jarduerei, esate baterako, lagunak bisitatzeari,
solas egiteari, alderdi politiko edo elkarteetan parte hartzeari eta praktika erlijiosoei.
Biztanleriaren %13,3k dio lagunak bisitatzeari edo
etxean hartzeari, poteatzera irteteari edo erromeri edo
dantzaldietara joateari denbora eskaini eskaintzen diola,
baina zifra hori dezente txikiagoa da aurreko inkestakoa
baino.
Solasean –batez ere aurrez aurre– aritzen direnen denbora egunean 23 minutuz laburtu da. Larunbat eta igandeetan, batez besteko hori ordubete eta 1 minutura eta
ordubete eta 4 minutura luzatzen da, hurrenez hurren.

*

AISIALDI.- Denbora librea. Tiempo libre, tiempo de ocio.
Loisir.
BANAKETA.- Distribución. Distribution.
BATEZ BESTEKO DENBORA.- Media (de tiempo).
Moyenne (de temps).
BAZTERREAN UTZI.- Dejar a un lado, marginar. Marginer.
BEHATU.- Observar, examinar. Observer, examiner.
BIZTANLERIA.- Población, habitantes. Population.
-EN ALDEAN.- En comparación con. En comparaison de.
JARDUERA.- Actividad. Activité.
MURRIZTU.- Disminuir. Diminuer.
NABARMEN.- Notable. Notoire.

B2 Testuan irakurritakoaren arabera, aukera ezazu kasu
bakoitzean hutsunea betetzeko molde/aditz egokia:

HANDIAGOA, MURRIZTU, HAZI, GUTXIAGO (X2), ADINA, GEHIAGO, BERA,
1.- Gaur egun, lehen baino denbora ________ ematen dugu gure zainketa pertsonalean.
2.- Etxeko lanetan, lehen _________ denbora ematen dugu.
3.- Bizitza sozialari, berriz, denbora ___________ eskaintzen diogu.
4.- Etxean bazkaltzen denbora ___________ ematen dugu.
5.- Lotan denbora _________ ematen dugu.
6.- Aisia aktiboaren denbora ______________ egin da.
7.- Gizarte bizitzarako denbora __________ egin da.
8.- Aisialdi aktiboari eskainitako denbora 2003an baino 4 minutu ____________ da.
Zalantzarik baduzu, jo 46. orrialdera.
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BAZKALONDOKO LO-KULUXKA
B1 Gustukoa izan ala ez, hizpide izaten da bazkalondoko siesta-garaia: batzuek diote egin beharra dagoela, beste batzuen
ustez, berriz, txarra dela.
Iritzi desberdinak eta kontu xelebreak biltzen saiatu gara
sekuentzia honetan eta hori guztia lo hartu ordez lan pixka bat
egin dezazun.
Hiztegia eta informazioa lagun, facebook sare sozialean
siestaren gaineko talde bat osatu eta hainbat kontu idaztera
animatu nahi zaitugu. Ados bazaude, heldu lanari!

25

[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Siestaren gaineko hainbat molde aurkezten dituzten testuak irakurri eta
argazkien gaineko testuak idatzi.
• Lo-kuluxkaren gaineko kontu bitxiak irakurrita, nori bere izenburua jarri.
• Siesta hizpide duten gaztelaniazko esaldiak euskarazkoei lotu.
• Esaldiak lagun, gaztelaniazko hainbat molde euskaratu.
• Facebook sare sozialean talde berri bat sortu, izenburua, azalpen-testua eta
lo-kuluxkari buruzko iritzi bat idatziz.

[BAZKALONDOKO LO-KULUXKA]
A
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Aurreko testuetan siestarekin lotutako molde bat baino gehiago dago. Zein?
Zerrenda osatu:
✎
Siesta
…
Guk osatu dugun zerrenda irakurri nahi baduzu, jo 32. orrialdera.

B

Testuetan aipatzen diren pertsonaia ospetsuen iritziari erreparatuko diogu orain.
Irakur itzazu berriro testuak eta azpimarratu iritzien berri emateko erabilitako moldeak. Adibidez: lehenengo testuan: …-(e)k pentsatzen zuen…-(e)la
✎
…
Guk osatu dugun zerrenda irakurri nahi baduzu, jo 32. orrialdera.

C

Zeure txanda da orain. Idatz ezazu pertsonaia bakoitzaren argazkiaren ondoan,
zure ustez berarekin bat egiten duen testua, siestari buruz duen iritzia edo ohitura ondoen jasoko duena, hain zuzen ere. Horretarako, 16. orrialdeko testuak egokitu ditzakezu.

Rafael Nadal

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Julian Iantzi

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
Diego Armando .............................
Maradona

Paris Hilton

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

Oihan Vega

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

✎..........................
.............................
.............................
.............................
.............................
Anne Igartiburu .............................
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[BAZKALONDOKO LO-KULUXKA]

2 LO-KULUXKAREN GAINEKO KONTU BITXIAK
Jarrai dezagun loak hartu baino lehen. Testu motz batzuk dituzu segidan, baina
izenburuak kendu eta desordenan jarri ditugu.
Irakurri eta aukeratu testu bakoitzari lotutako izenburua. Kontuan izan BI SOBERA
dituzula.
Izenburuak:
Siesta-garaia lantokian
Nagiak ateratzeko leku zoragarria
Bihotzak eskertuko dizu
Tokion ordaindu egiten dute siesta egiteagatik
Ikerketa: lo-kuluxka egiteak ikasten laguntzen du
Alferkeria ala merezitako atsedena?
Siesta egiteak gizendu egiten du
Argaltzeko sistemarik onena
Siesta, zenbaiten ustez, ez da hain osasungarria
Gutxienez, 10 minutu

1

✎.................................................................................
Ordubeteko lo-kuluxka, epe laburrera, indartzailea izan daiteke, baina bazkalondoan, modu sistematikoan, lo geratzea, zerbait larria gertatzen ari zaigun seinale ere izan daiteke. Hauxe da Cacereseko San Pedro ospitalean
egindako lan batetik ateratako ondorioetako bat. Lo-kuluxka egiteko ohitura duten pertsonek hipertentsio arterialerako arrisku handiagoa dute eta
asko eta askok loaren apnea bezalako gaixotasunak pairatzen dituzte.

2

✎.................................................................................
Erlaxatu egiten gaitu lo-kuluxkak, baina gure metabolismoa mantsotzen
duenez, gizentzeko arriskua handitu egiten du.
Bazkalondoan egiten dugu normalean siesta eta digestioa dela eta,
odola gure urdailean kontzentratzen da. Honek eragiten du beste gorputz-atalak erlaxatzea eta loa erraztea. Beraz, kilo batzuk gainetik kendu
ezinik bagabiltza, siesta egitean janariak denbora gehiago beharko du
digeritua izateko eta ondorioz, gizendu egingo gaitu.

3

✎.................................................................................
Gure bihotzak etengabe egiten du lan, eguneko 24 ordutan, baina lo
gauden bitartean, bere erritmoa mantsotu egiten da. Une honetan hartzen du atseden eta prestatzen da hurrengo egunari aurre egiteko.
Ondorioz, lo-kuluxka bat egitea oso gomendagarria da oso lan aktiboak
dituztenentzat, jarduera fisikoa handia den kasuetan.
Kontua ez da siesta egin behar den ala ez, baizik eta noiz eta nola egin.

4

✎.................................................................................
Lo gauden bitartean, gure garunean pilatuta dagoen informazioa epe
laburreko memoriatik epe luzeko memoriaren disko gogorrera igarotzen
omen da. Kaliforniako Unibertsitatean egindako ikerketaren arabera, oso
garrantzitsua da ez bakarrik ikasi ondoren lo egitea, baizik eta ikasi baino
lehen ere lo egitea.

[BAZKALONDOKO LO-KULUXKA]
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5

✎.................................................................................
Google enpresak oso ondo zaintzen ditu bere langileak eta gorputzak
nahiz buruak behar duenean, bertako langileek lo-kuluxka bat egiteko
aukera daukate. Ez dute, ordea, edozein lekutan lo egiten, google-k berak
MetroNap EnergyPod izeneko tresna baitu horretarako langile guztien
esku. NASAren teknologiaz baliatzen da eta kanpoko zaratez isolatzen du
bertan etzaten dena. Denbora-kontrolatzaile bati esker, lotan dagoena oso
modu gozoan esnatuko da, argi eta bibrazioen konbinazio bati esker.

6

✎.................................................................................
5 minutuko siesta egin nahi baduzu, ezinezkoa gertatzen da, ez baita
nahikoa horretarako behar duzun denbora. Nahiz eta isiltasunean eta
begiak itxita minutu batzuetan egotea onuragarria den, adituek minutu
gehiago eskaintzea gomendatzen dute, emaitza hobeak lortze aldera.
Horregatik, ideala 10 minutu dira.
10 minutu bakarrik: hauxe da formula magikoa. Hainbat ikerketaren
arabera, anura gehien ekartzen duten kuluxkak 10 minutuko iraupena
dutenak dira, hauxe baita logurari aurre egin, gorputzak eta buruak atseden hartu eta energia berreskuratzeko epe ideala.
Gehienez, 20-30 minutu.
Siesta ondoren umore txarrez eta esnatu ezinik ibiltzen den horietakoa
bazara, lotan denbora gehiegi ematen duzula esan nahi du horrek. Ez da
gomendagarria 20-30 minututik gora lo egitea, lo sakonetik ateratzea
zaila gertatzen zaiolako gure burmuinari.
Ez oso berandu.
Lo-kuluxka bat egiteko ordurik egokiena bazkalondoa da. Beranduago
eginez gero, gaueko loaldian eragin dezake.

7

✎.................................................................................
Kaliforniako unibertsitatean psikiatria-irakaslea den Sara Mednick-en
ustez, AEBetan eta Erresuma Batuan lo-kuluxka bat egitea alferkeria-zeinutzat hartzen den bitartean, Japonen oso ohikoa da bere praktika,
Txinan bezalaxe, lan asko egin ondoren merezitako atsedentzat hartzen
baita. Aditu honen ustez, hainbat enpresa hasita daude pentsatzen dirua
aurreztuko luketela langileei lo egiten utziko baliete, indartuko lituzketen
lo-kuluxkak egingo balituzte, adibidez. Bazkaltzeko garaian egitea izango litzateke egokiena, honela, lanordu berberak egingo lituzketelako,
baina produktiboagoak izanda.

8

✎.................................................................................
Japoniarrek oso serio hartu zuten lo-kuluxka egitea osasungarria dela eta
lantokian bertan lo egin ordez, Napia “lo onaren gela” izeneko aretoa
ireki zuten. Txanpon batzuen truke, bertan lo egiteko aukera dute, lanegun luzearen tarteren batean atseden hartzeko. Sei euri inguru ordainduta, 40 minutuz egin daiteke lo eta gehigarri bat pagatuz gero, oxigeno garbia eskura daiteke atsedena hartzen dugun bitartean.
Bazkaltzeko garaian jendez gainezka dago. Zazpi logela partekatu
daude (hiru emakumezkoentzat eta lau gizonezkoentzat) eta denak
beteta aurkituko ditugu. Lotsatientzako banakako gelak ere badaude eta
hauek hutsik aurkitzea ere ia ezinezkoa da.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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3 LO-KULUXKA FACEBOOK-EKO TALDEETAN
Facebook sare sozialean SIESTA hitza idatzi eta, besteak beste, ondorengo taldeak bistaratu zaizkigu:
1. Casi siempre que duermo la siesta me levanto de mal humor
2. Yo también duermo la siesta con el Tour de Francia
3. Odio que la gente me llame a la hora de la siesta
4. Echarte una siesta de 30 minutos y que se te vaya de las manos
(3-4 horas?)
5. Yo quería dormir la siesta pero me lié
6. I love siesta
7. Yo también me levanté de dormir la siesta y pensé que era otro
día
8. Que la siesta sea declarada Bien de Interés Cultural
9. Para los que nos levantamos a la mañana y ya pensamos en la
siesta
10. Señoras con el pelo chafado por detrás después de la siesta
11. Yo también me levanto pensando en la siesta que me voy a
echar esta tarde
12. Dormir la siesta

A

Lehenik eta behin, taldeen izenak euskaratzen saiatu gara. Hona hemen emaitza.
Esaldiak, baina, desordenan daude. Zeure lana orden egokian jartzea izango da:
a) Gorroto dut siesta-garaian jendeak deitzea
b) 30 minutuko lo-kuluxka bat egin eta esku artetik ihes egitea
(hiruzpalau ordu?)
c) Nik lo-kuluxka bat egin nahi nuen, baina beste kontu batzuei
heldu nien
d) Neu ere, gaur arratsaldean egingo dudan siesta buruan dudala
jaikitzen naiz
e) Lo-kuluxka egin
f) Siesta maite dut
g) Neuk ere, siestatik jaiki berritan, beste egun bat zela pentsatu
nuen
h) Izenda dezatela lo-kuluxka Kultur Interesa duen Ondasun
i) Goizean jaiki orduko siestan pentsatzen hasten garenontzat
j) Siesta egiten dudan gehienetan umore txarrez jaikitzen naiz
k) Neuk ere lo-kuluxka bat egin ohi dut Frantziako Tourrari begira
l) Siesta ondorenean ilearen atzeko aldea zanpatuta duten andreak

B

Aurreko esaldietan erabilitako molde batzuk kontuan hartuz, gaztelaniazko
zerrenda euskaratzen saia zaitez:
Dormir/echar la siesta
.......................................
Casi siempre que duermo la siesta
.......................................
A la hora de la siesta
.......................................
Después de la siesta
.......................................
Nada más levantarse después de dormir la siesta .......................................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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4 A FACEBOOKEKO TALDE BERRIA
Hasieran aipatu dugun lanari heltzeko garaia iritsi da. Facebook-en siestaren gaineko zeure talde propioa sor dezazun proposatu nahi dizugu. Horretarako,
besteak beste, hauek dira egin behar dituzun lanak:
1.- Taldearen izenburua idatzi
2.- Taldeari buruzko azalpen motz bat idatzi
3.- Siestari buruzko iritzi bat plazaratu, jendeak horman erantzuna
eman diezaion.

✎............................................................
✎............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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ERANTZUN-ORRIA

1 JENDE FAMATUA ETA SIESTA-GARAIA
1 A

Siesta
Siesta egin
Siesta-garaia
Lo-kuluxka
Lo-kuluxka (bat) egin
Lo egin

1 B

-(a)ren ustez
-(e)k ………..-(e)la uste zuen
-(r)en alde egon
Hauxe da …-(e)k duen iritzia

2 LO-KULUXKAREN GAINEKO KONTU BITXIAK
1. Siesta, zenbaiten ustez, ez da hain osasungarria
2. Siesta egiteak gizendu egiten du
3. Bihotzak eskertuko dizu
4. Ikerketa: lo-kuluxka egiteak ikasten laguntzen du
5. Siesta-garaia lantokian
6. Gutxienez, 10 minutu
7. Alferkeria ala merezitako atsedena?
8. Tokion ordaindu egiten dute siesta egiteagatik
Nagiak ateratzeko leku zoragarria (SOBERA)
Argaltzeko sistemarik onena (SOBERA)

3 LO-KULUXKA FACEBOOK-EKO TALDEETAN
3 A

1. Siesta egiten dudan gehienetan umore txarrez jaikitzen naiz
2. Nik ere lo-kuluxka bat egiten dut Frantziako Tourrari begira
3. Gorroto dut siesta-garaian jendeak deitzea
4. 30 minutuko lo-kuluxka bat egin eta esku artetik ihes egitea (hiruzpalau ordu?)
5. Nik lo-kuluxka bat egin nahi nuen, baina beste kontu batzuei heldu nien
6. Siesta maite dut
7. Neuk ere, siestatik jaiki berritan, beste egun bat zela pentsatu nuen
8. Izenda dezatela siesta Kultur Interesa duen Ondasun
9. Goizean jaiki orduko siestan pentsatzen hasten garenontzat
10. Siesta ondorenean ilearen atzeko aldea zanpatuta duten andreak
11. Neu ere gaur arratsaldean egingo dudan siesta buruan dudala jaikitzen naiz
12. Lo-kuluxka egin

3 B

Lo-kuluxka/siesta egin
Siesta egiten dudan gehienetan
Siesta-garaian
Siesta(ren) ondoren(ean)
Siestatik jaiki berritan

t
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AINTZANE
REVUELTA:
“Frida Kahlorengandik
ikasi beharko genuke:
inoiz ez zaio hegan
egiteari utzi behar”
Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)
Argazkiak: Josetxo Arantzabal

Aintzane Revueltak ama mexikarra du
B1 eta aita donostiarra; bihotza bitan zatituta dauka. Donostian jaio zen. Oso txikitatik gogor egin du lan eta Mexikon dantzan eta
antzerkian aritu da. Iaz, 21 urterekin, Donostiara
itzuli zen Pedagogia ikasketak egitera eta Banda
Bat elkarteko kideak ezagutu ostean, Guardetxean
(Urgull mendia, Donostia) dantza garaikideko tailerra antolatu zuen. Hala, Banda Bat-eko kideen
laguntzarekin, Frida Kahloren bizitzan oinarritutako
“Hegoak ebakirik” dantza ikuskizun hunkigarria
estreinatu du. Ikuskizun hori zuzentzeaz gain, berak
Frida Kahlo-ren papera egiten du. Fridak eta Aintzanek gauza asko dituzte komunean.
DANTZA GARAIKIDE.- Danza contemporánea.
Danse contemporaine.
HUNKIGARRI.- Conmovedor/a. Emouvant/e.
KOMUNEAN.- En común. En commun.
ZATITU.- Dividir. Partager.
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Mexikon, euskal kulturak izan al du lekurik zure
heziketan?
Bai. Aita, ama eta euskarazko beste hitz batzuk ere beti
egon dira presente etxean, baita janaria ere: kroketak,
patata tortilla, urdaiazpikoa… Aintzane izena dut eta
horrek ere markatu egiten du. Euskara ikasi nahi dut,
nirea ere badelako.
Noiz eta zergatik bueltatu zinen Euskal Herrira?
Txikitan askotan etortzen nintzen eta sei hilabetez
Amaran ikasi nuen. Hamar urte nituela, baina, aita hil eta
Donostiarekin deskonektatu nuen. Baina amonarekin
beti izan dut harremana, eta ikasketak egiteko aukera
eman dit. Horregatik, 2010ean Donostiara etorri nintzen
EHUn Pedagogia ikastera.
Mexikon ikasi zenuen dantza egiten…
Amak txikitan baleta egin zuen eta nik ere egitea nahi
zuen, baina lo hartzen nuen eskoletan. Hortaz, 14 urtera arte gimnasian ibili nintzen. Ondoren, soinketa monitore gisa hasi nintzen lanean eta 16 urterekin, dantza-irakasle moduan.
Antzerkian ere ibilia al zara?
Bai. Laura Guzmanekin ikasi nuen eta proiektu ugari egin
genituen: “El panteón de la patrona” lana, esaterako,
Mexikoko kulturaren gainekoa da, bertako kondairak ez
galtzeko lana. “Las incondicionales”-en historiako emakume garrantzitsuen bakarrizketak egin genituen, eta
nik Kleopatra pertsonaia antzeztu nuen. Horrez gain,
jaialdi handi askotan egin dut dantza.
Dantzan profesional moduan aritzea helburua al da
zuretzat?
Gauza bat pasioa da eta beste bat bizitza profesionala;
hori ikasketekin lotuta ikusten dut, baina beti artearekin
eta sorkuntzarekin ere bai. Irakastea eta umeak, biak,
oso gustuko ditut.
Mexikoren falta sentitzen duzu?
Bai. Handik irten nahi nuen, baina urrun zaudenean
gauza asko baloratzen dituzu. Ez bakarrik familia eta
lagunak, baizik eta Mexiko, herria, jendea, hango jana,
kaleak, musika… guztia.
Egia da herri-min horrek bultzatu zaituela “Hego
ebakiak” egitera?
Ez. Mexikon ere banuen lan hori egiteko ideia. Mexiko
eta Frida Kahlo oso barruan daramatzat. “Las incondicionales” ikuskizunean Frida eta heriotzaren gaineko
esketx bat egin genuen eta berarekin maitemindu nintzen. Orduan pentsatu nuen pertsonaia hori antzeztuko
nuela noizbait.

Zer da Fridarengandik gehien erakartzen zaituena?
Bere alderdi guztiek erakartzen naute: bere borrokak,
bizitzeko indarrak, bihotzak, gogoak… Oso istripu larria
izan zuen oso gazte zela. Medikua izan nahi zuen, ez zeukan artista izateko asmorik; baina istripuaren eta urteetan
ohean egon behar izanaren ondorioz, margotzen hasi
zen. Ohean egon arren, hainbeste gauza egin izana…
Askotan esan duzu Kahlo iraultzailea zela…
Frida 1907an jaio zen eta Mexikoko Iraultza 1910ean
izan zen. Berak esaten zuen Mexikoko Iraultzaren alaba
zela. Iraultza hori benetako aldaketa baten aldekoa izan
zen: intelektualena, hezkuntzaren aldekoa, herriarena…
eta Frida sartuta egon zen erreforma eta manifestazio
askotan, gurpildun aulkian Mexiko indigenaren alde…
Zer ikasi beharko genuke Fridarengandik?
Bizitzeko gogoa. Ikaragarri sufritu zuen eta hiltzeko gogo
bizia izan zuen Fridak, baina, hala ere, bizirik egoteagatik pozik zegoen: margotu, maitatu, sentitu ahal izateko
aukera zuelako. Bizitza edo borroka oso gogorra izan
arren, inoiz ez dira hegoak galdu behar, ez zaio hegan
egiteari utzi behar.

karrizketaElkarriz35
Banda Bat Elkarteko
hainbat kiderekin.

*

AZAL.- Piel. Peau.
GARDEN.- Transparente. Transparent/e.
HONDO.- Fondo. Fond.
LASAIGARRI.- Sedante. Sédatif.

“Hegoak ebakirik” Mexikoko kulturara hurbiltzeko
modua ere bada…
Bai. Ni oso mexikarra naiz, oso sustraikoa eta Frida ere
halakoa zen. Nik ikuskizunak hondoa izatea nahi dut.
Zapoteco eta Nahuatl hizkuntza indigenak sartu ditut,
eta musika guztia mexikarra da. Oraingoz gaztelaniazko
bertsioa bakarrik daukagu, baina euskarazko bertsio bat
egin nahiko nuke.
Zuk, zuzendari-lana egiteaz gain, Fridaren pertsonaia antzeztu duzu…
Oso barneratuta dut Frida eta azken urteotan bere gainean idatzitako guztia irakurri dut: egunerokoa, biografiak, filma… Pertsonaia bat antzezteko, bizi egin behar
duzu. Gainera, Fridak markatu egin nau, nik ere bizitza
zaila izan dudalako txikitatik. Eta azkenean, barru-barrutik irten da Frida.
Fridak behin esaldi hau esan zuen: “Jendeak esaten
du nire lanak surrealistak direla, baina ez ditut nire
ametsak margotu, nire errealitatea jaso dut beti”.
Frida erabat gardena zen, ezta?
Erabat. Bere lanak ikusten badituzu, bera ikusten duzu. Bere
bizitzako etapa guztiak margotuta daude: istripua, abortuak, Diego Riveraren desleialtasuna… Guztiak dramak.

“Hankak zertarako behar ditut, hegan egiteko
hegoak baditut”…
Esaldi horrek erabat definitzen du nolakoa zen Frida. Oso
gaizki zegoela, hanka bat moztu zioten. Nahiz eta oso
gogorra izan bizitza, ez galdu inoiz hegoak… ez utzi
amesteari, bizitzeari, hegan egiteari…

Esaldiak berridatzi

B1

Elkarrizketako hainbat esaldi ekarri ditugu hona, emandako egiturak erabiliz, berridatz ditzazun.

1.- Bizitza oso gogorra izan arren, inoiz ez zaio hegan
egiteari utzi behar.
....................................... -agatik ....................................
........................................................................................
2.- Fridak eta Aintzanek gauza asko dituzte komunean.
............................ bat datoz ............................................
3.- Irakastea eta umeak, biak, oso gustuko ditut.
Nola .................................................................................
4.- Mexikoren falta sentitzen duzu?

Mexikogatik eta indigenen alde borrokatu zuen…
Bai, denbora guztia morfina eta lasaigarriekin, baina
hala ere, beti borrokan. Ume indigenentzat margo-eskolak ematen zituen, herri osoaren laguna zen, AEBetan
egon zenean ez zuen ingelesez hitz egin eta mexikar
arropak janzten jarraitu zuen… Frida Kahlok Mexiko
zeraman azalean.

........................................ hutsunea ...............................?
5.- Hiltzeko gogo bizia izan zuen Fridak, baina, hala ere,
bizirik egoteagatik pozik zegoen.
Nahiz eta .........................................................................
.........................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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Nelson Mandela,
apartheidaren
aurkako
borrokalari
nekaezina
C1 Nelson Rolihlahla Mandela lehe-

nengo hauteskunde demokratikoen
bidez hautatutako Hegoafrikako presidente izan zen, apartheidaren aurkako
borroka irabazi ondoren. Baina horra
iristeko bidea luzea bezain latza izan
zen, bere bizitzari buruzko lerrootan
ikusiko dugunez.

1

948tik 1990era Hegoafrikan apartheida izan zen
erregimen sozio-politikoa, zuriek agindutako gobernuak ezarritakoa. Afrikaans hizkuntzan "arraza-bereizketa" esan nahi du apartheid eta garai hartan,
biztanle gehienak beltzak izan arren, gutxiengoa osatzen zuten zurien esku zegoen agintea eta giza eskubideen murrizketa larria pairatu behar izan zuten hegoafrikar beltzek.

Nelson Mandelaren gaztaroari buruzkoak
Mandelaren bizitzaren garai honi dagozkionak Maritxu
Muruak idatzi berri duen Nelson Mandelaren biografiatik atera ditugu.
Egilearen arabera, Mandelaren autobiografia irakurri
ostean, "hunkituta" geratu, Hegoafrikatik zer ikasia
badela pentsatuz eta liburua idazteari ekin omen zion.
Hegoafrikan izan zen Murua, Mandelaren jaioterrian, eta
gaztaroa igaro zituen lekuak eta kartzela bisitatu zituen.
Euskal Herriko gazteengan Mandelari buruz jakin-mina
piztea eta gogoeta eginaraztea izan omen du helburu
irakasle ohi donostiarrak liburua idazteko garaian.

BIZILEGE APARTAK
Ikasketa-garaia
Bere tribuko ohiturei jarraituz, hamasei urterekin egin zen adinez nagusi Mandela eta orduantxe joan zen Clarkeburyko institutura. Bi urteren ondoren bukatu zituen ikasketak, ohiko
hiru urteak igaro beharrean. Garai hartan, ANC alderdiaren
berri izan zuen, baina Mandelak zuriei buruz iritzi ona zuen.
Bere ustez, estimatzekoa zen afrikarrak hezteko orduan zuriek
izan zuten jarrera.
Institutuaren ondoren, arte-ikasketak hasi zituen Fort Hareko unibertsitatean. Lehen urtearen amaieran unibertsitateko
araudiaren aurka agertu zen Mandela, zenbait boikotetan
parte hartuz. Unibertsitatetik kanporatu eta itzultzea galarazi
zioten.
Unibertsitatea utzi ostean, Jongintaba aitaordeak Evelyn
Ntoko Mase izeneko andregaia bilatu eta bikote gaztea ezkontzea erabaki zuen. Mandelak, ordea, ezkontzeari uko egin eta
Johannesburgera joan zen bizitzera. Hasieran, meategi bateko zaindari gisa topatu zuen lana, baina ez zuen han luze iraun
eta legelari batzuen bulegoan hasi zen lanean, lagun baten
laguntzari esker. Bertan zela, falta zitzaizkion ikasketak amaitu
zituen Hegoafrikako unibertsitatean.

Apartheidaren aurka
1961ean, Mandela Umkhonto we Sizwe (MK), ANCren beso
armatuko buru egin zuten (bera izan zen fundatzaileetako bat),
eta bere helburua nazioartean babesa lortzeaz gain, taldea
sortu eta entrenamendu militarra ematea izan zen. Gobernua
eta militarrak helburu zituzten sabotajeak egin zituzten, baita
gerrilla guda baterako planak egin ere, sabotajeek ez bazuten
apartheidaren gainbehera eta amaiera ekartzen. Mandelak
nazioartean MKrentzat finantziazioa bilatu zuen, eta taldearentzako entrenamendu paramilitarra antolatu.
1980ko hamarkadan MK apartheid erregimenaren aurka
gerrilla gerran aritu zen, eta borroka honen ondorioz, ehunka
zibil hil zen. Mandelak berak aitortu izan du, ANCk ere apartheidaren aurkako borrokan Giza Eskubideak hautsi zituela.

*

ATXIKI.- Atar, unir. S’attacher.
BABES.- Protección. Protection.
BEHARREAN.- Ordez. En lugar de. Au lieu de.
BEREIZKETA.- Diferenciación. Différenciation.
BERE KABUZ.- Bere kasa. A su manera. À sa manière.
BURUZAGI.- Jefe. Chef.
GUTXIENGO.- Minoría. Minorité.
ERREGE-AHOLKULARI.- Asesor, consejero del rey.
Conseiller/ère du roi.
HESI.- Valla, cercado. Haie.
HIZLARI ENTZUTETSU.- Orador/a reconocido/a.
Orateur renommé.
HORNITU.- Abastecer. Approvisionner.
KIKILDU.- Acobardarse. Avoir peur.
MEATEGI.- Mina. Mine.
PAIRATU.- Sufritu, jasan. Sufrir. Souffrir.
OINORDEKO.- Sucesor/a. Successeur.
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MANDELAREN GAZTAROA
(1918-1940)
Rolihlahla Mandela –honela baitzen Nelsonen txikitako izena–
Transkei-ko Mvezo herrixkan jaio zen 1918. urteko uztailaren
18an. Transkei lurraldea Cape Town-etik, Lurmutur Hiri-tik alegia, 1.200 kilometrora dago, ekialdera, Drakensberg mendien
eta Indiako Ozeanoaren artean, Kei ibaiaren eta Nataleko
mugaren artean. Bere aita, Gadla Henry Mphakanyswa, Thembu tribuko buruzagi oinordekoa zen eta errege-aholkularia. Gizon eskolagabea izan arren hizlari entzutetsua
genuen eta zurien aurrean inolaz ere kikiltzen ez zena. Poligamoa izaki, bere lau emazteetan Mandelaren ama, Nosekeni
Fanny, hirugarrena zen. Rolihlahla, aitaren hamahiru seme-alaben artean semerik gazteena dugu. Emazte bakoitza bere
kabuz hornitzen zen, bere kraal propioa zuen eta aita kraal
batetik bestera igaro ohi zen emazteak eta haurrak bisitatzera
hilean behin. Kraal, Hegoafrikan, natiboen ohiko etxaldea da,
txabola biribil batek edo batzuek osatua eta, abereak gordetzeko, hesiz inguratua. Badirudi emazteen arteko harremanak
onak zirela eta amari oso atxikia egon arren haurrak beste
emazteak ere amatzat hartzen zituela. Lau amen maitasunaz
gozatu izanak babes giro handia eman zion Mandelaren
haurtzaroari.

MARITXU MURUA, Nelson
Mandela, ELKAR, 2010
15.or.
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BIZILEGE APARTAK
Nelson Mandela, apartheidaren aurkako borrokalari nekaezina

Atxiloketa eta Rivoniako epaiketa
1962ko abuztuaren 5ean, Mandela atxilotu egin zuten
eta Johannesburgeko Gotorlekuan kartzelaratu. Hiru
egun geroago, ehunka manifestariren presiopean egin
zen epaiketan, 1961ean langileak grebara bultzatzeagatik eta herrialdetik ilegalki ateratzeagatik espetxeratuko
zutela iragarri zion epaileak. 1962ko urriaren 25ean,
Mandelari bost urteko atxilotzea ezarri zioten. Bi urte
beranduago, 1964ko ekainaren 11n, ANCko kide izateagatik zigor gogorragoa ezarri zioten.

Kartzelaratzea
Nelson Mandela Robben Uharteko kartzelan sartu zuten
27 urte zituela eta bertan eman zituen hurrengo 18 urteak. Kartzelan zegoen bitartean, bere izen onak gora egin
zuen eta berehala Hegoafrikako lider beltzik esanguratsuenetakotzat hartzen hasi ziren. 1988an Victor Versterko Kartzelara eraman zuten eta han egon zen askatu
zuten arte.
1989an, Botharen ordez Frederik Willem de Klerk-ek
presidente kargua hartu zuenean, Mandelaren askatasuna iragarri zuen, 1990eko otsailean.

Presidentetza
1994ko apirilaren 27an egin ziren baldintza demokratikoak betetzen zituzten lehen hauteskunde ez-arrazistak
Hegoafrikan. ANC alderdiak botoen %62ko babesarekin
irabazi zuen, eta Mandela, ANCko lider gisa, 1994ko
maiatzaren 10ean herrialdeko lehen presidente beltz
izendatu zuten, NPko de Klerk eta Thabo Mbeki presidenteordeekin batera. Batasun Nazionaleko Gobernua
osatu zuten.
1994ko maiatzetik 1999ko ekainera bitartean, zurien
gutxiengoak agintzen zuen herrialde baten trantsizioa
gidatu behar izan zuen, horregatik nazioarteko babes eta
begirunea irabaziz.

C1 Hona hemen Nelson Mandelaren bizitzako hainbat
gertakari, orden kronologikoan antola ditzazun:
-

Askatasuna lortu zuen.
Mvezo herrixkan jaio zen.
Meategi batean lan egin zuen.
Clarkeburyko institutura joan zen.
Hegoafrikako presidente izan zen.
Fort Hare-ko unibertsitatean ikasi zuen.
ANCren buru egin zuten.
Erretiroa hartu zuen.
Epaitu eta kartzelaratu egin zuten.

______
______
______
______
______
______
______
______
______

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Erretiroa
Mandela Hegoafrikan hautatzen zen presidenterik zaharrena izan zen, 1994an 75 urte zituela agintera heldu
zenean. Bigarren agintaldi bat ez egitea erabaki zuen eta
Thabo Mbekik hartu zion lekukoa.
Erretiroa hartu ondoren, Giza Eskubideen alde lan egiten duten zenbait erakunderentzat aholkulari-lanetan
aritu da Mandela.

*

EZARRI.- Imputar. Imputer.
IRAGARRI.- Anunciar. Annoncer.
LEKUKO.- Testigo. Témoin.

Kontuan izan
www.ikasbil.net atarian
testu hau bera eta
Nelson Mandelak
idatzitako “Mis cuentos
africanos” liburuko
ipuin bat (euskaratuta)
aurkituko dituzula.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• Amuari heldu
• Kargu hartu
• Nekeetan, irria ezpainetan
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

[Amuari heldu]
Mutil koskorrak kaian: "amuan pikatu du"; edo hori baino seguruago: "ez dute pikatzen".
Ea nola edo nondik heltzen diogun ale honetako gure "amuari"!
Horretantxe lanak! Edonork pentsa dezakeen bezala, euskaraz ez da zuzena "amuan
pikatu du" esatea. Horren aldean askoz ere egokiagoa da "amuari heldu dio" edo "arraina amuan lotu da" esatea.
Eta beste horrenbeste esango al genuke "amuan erori" esapideari buruz?
Bada, bai! "Amuan erori da" esatea baino askoz ere esapide txukunagoa da euskaraz
"amua irentsi du" esatea.

✎

Beraz, ez “irentsi amurik” eta saia zaitez ondoren dituzun esaldiak egoki berridazten:
1. Legatzak amuan pikatu du:
✎…………………………………………………………………………………………………
2. Arrantzaleak amua bota du hegaluzeak pikatuko duen esperantzaz:
✎……,……………………………………………………………………………………………
3. Gezur galanta esan zuela ez ginen konturatu eta denok amuan erori ginen:
✎…………………………………………………………………………………………………
4. Amuan erortzeko eskaintza ederra egingo zutela iragarri zuen disko-etxeak:
✎…………………………………………………………………………………………………
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[Kargu hartu]
Kargu hartu (norbaiti): besteen egiteen erantzukizuna eskatu. Alegia, norbaiti egin duenaren
erantzukizuna har dezala eskatu. Gaztelaniaz Pedir cuentas edo pedir responsabilidades
Adibidez,
Gure nagusia beti kargu hartzeko prest dago.
Ez digu guri besteek zer egiten duten kargurik hartuko.
Kontuz, ordea, beste adiera honekin: itxuraz eta erdarazko adieraren oso antzekoa dena:
Kargu jakin bat, batez ere herri-administrazioan, eskuratzeko garaian, KARGUA HARTU moldeaz baliatzen gara.
Beraz, KARGU HARTU eta KARGUA HARTU esamoldeek oso bestelako esanahia dute.

✎

Oker idatzi ditugunak zuzendu eta ondo daudenak bere horretan utzi:
1. Leireren izeba kontseiluko lehendakari izateko kargu hartu du.
✎…………………………………………………………………………………………………
2. Lana berak berandu bukatu eta gainera guri kargu hartu. Ez du lotsarik!!
✎…………………………………………………………………………………………………
3. Kargu hartu berritan erabaki zuen zubia egitea.
✎…………………………………………………………………………………………………
4. Azken bolada honetan gure aita beti guri kargua hartzeko prest dago.
✎…………………………………………………………………………………………………
5. Kargu hartu gabe ere badaki bere egitekoa ondo burutzen.
✎…………………………………………………………………………………………………
6. Aurki izendatuko dute arduradun, kargua hartu berria du-eta.
✎…………………………………………………………………………………………………
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

3.

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK

[Nekeetan, irria ezpainetan]
Aholku eder askoa eta merke askoa! Baina, ikus ditzagun esaldi honen nondik norakoak.
Beste askotan bezala, erdaraz hitzetik hortzera darabilgun esaera baten euskarazko ordaina
azalduko dizuegu: "nekeetan, irria ezpainetan". Alegia, "noiz" galderari erreparatzen badiogu, garbi dago pozaldietarako ez digula balio, baizik eta goibel edo triste egon gintezkeen
kasuetarako, horrelako egoeran jartzen baikaitu nekeak eta ezinak.
Esaera honek egoera hauetan erremedioa ere geure esku dugula gogoratzen digu.

✎

Beraz, ikusi-makusika ibili gabe, gaztelaniazko zein esamolderekin lotuko zenuke ikusi berri
duzun hau?
• Al mal tiempo buena cara
• Mal de muchos, consuelo de tontos
• Al pan pan y al vino vino.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

41

Ikaslearen

38

koadernoa

42

IKUSIZ IKASI
Erredakzioan jasotako hainbat idazlanetatik hiru aukeratu ditugu. Irakur itzazu eta
esaguzu zein idazlanetan aurkitu dituzun hizkuntz molde hauek. Jarri ondoan
dagokion zenbakia:
Aholkuak
Gomendioak
Iragarpen edo igarkizunak
Iritzia

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

Idazlan bakoitzean zuzendu beharrekoa nabarmendu dugu. Aztertu eta berridazten saia
zaitez:

1

Kaixo Maria aspaldiko.
Azkenean terrazan baratza jartzera animatu zarela ikusten dut eta poza hartzen
dut. Tomatea eta udaberriko letxuga otsailetik maiatzera erein behar izaten
dira. Beraz, nahiko berandu zabiltza baina oraindik egiten saiatu zaitezke.
Esan behar dizudana da oso egokia dela eguteran jartzea baina arrisku
handi bat dago. Egunero ez baduzu ureztatu berehala ihartuko dute.
Jakin ere behar duzu, sarritan ongarritu behar duzu. Nik zergatik azalduko
dizudan. Loreontzi batean ez dago leku handirik horretaz, barazkiek laguntza
behar dute hazteko.
Oso komenigarria da loreontzitako beheran zulo gehiago egitea. Uraz gainezka dutenean zuloetatik ura atera daiteke.
Beno bi aste barru kontatuko didazu zer moduz konpontzen zaren.
Ondo ibili.
Asier.

✎

1. Egunero ez baduzu ureztatu berehala ihartuko dute.
......................................................................................................................................

2. Jakin ere behar duzu, sarritan ongarritu behar duzu.
......................................................................................................................................

3. Nik zergatik azalduko dizudan.
......................................................................................................................................

4. Loreontzi batean ez dago leku handirik horretaz, barazkiek laguntza behar dute
hazteko.
......................................................................................................................................

5. loreontzitako beheran
......................................................................................................................................

6. Uraz gainezka dutenean
......................................................................................................................................
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2

Kaixo, Manuel
Aurten, azkenean, lan berri bat aurkituko duzu. Hala ere, Nafarroatik kanpo joan
beharko duzu. Ez duzu ezkonduko, baina zure neska-laguna zurekin bizitzera joango da. Ez da izango amets izaten duzun lana, baina oso gustura biziko zarete alokatuko duzuen etxe berrian. Hala ere, urte batzuk pasatu eta gero, neska berri bat
ezagutuko duzu. Kontuz ibili beharko duzu, neska hori arazo asko ekarriko duzu
eta. Ez zaitez fidatu neska horiengan, banandu egin zaretela saiatuko du, besterik
ez. Neska hori desagertzen da ondoren, zure lagunkideari loteria tokatuko zaio eta
Kanarietako irletara joango gara bizitzera. Han zuen egoera aldatuko da.
Ezkonduko zarete eta bi seme-alaba izango dituzue.
Besterik ez.
Zaindu eta nahi duzun arte.

✎

1. Ez da izango amets izaten duzun lana.
......................................................................................................................................

2. Kontuz ibili beharko duzu, neska hori arazo asko ekarriko duzu eta.
......................................................................................................................................

3. Ez zaitez fidatu neska horiengan, banandu egin zaretela saiatuko du, besterik ez.
......................................................................................................................................

4. Neska hori desagertzen da ondoren, zure lagunkideari loteria tokatuko zaio.
......................................................................................................................................

3

Virgini Woolf-en gutuna sentimenduz josia dela uste dut. Azkeneko lerroak irakurri
besterik ez dago ohartzeko nolako amodio eta errespetua zegoen Virginia eta bere
senarraren artean.
Nire ustez Virginiak nahasmendu bipolarra zeukan, maiz triste egoten zelako,
tristeegi, berriz, sarritan ere, oso oso alai, alaiegi, apika.
Hau guztia Virginia depresiora eraman zuen eta gehiago ezin zuen unea iritsi
zenean bere buruaz beste egin zuen.
Virginiaren senarraren erreakzioa txarra izango zen. Horrelako hitz politak irakurrita, ez dut uste bere emazteak bere burua botatzea ondo hartuko zuenik. Gainera,
biek, Bloomsburyko Taldekoak izan zirela kontuan harturik, eta eurek talde horretan
bikoteen arteko sexu-fideltasuna jarraitzen zuen bakarrenetakoak izanda, hau dena
kontutan hartuta, pentsatzen dut senarrarentzat saminagoa izango zela.
Dena den, Virginiak urte dexente bizi zuen horrelako gaixotasun latza izateko,
beraz, ezin daiteke esan gaixotasunak bera hiltzea eragin zuela.

✎

1. Nire ustez Virginiak nahasmendu bipolarra zeukan, maiz triste egoten zelako, tristeegi, berriz, sarritan ere, oso oso alai, alaiegi, apika.
......................................................................................................................................

2. Hau guztia Virginia depresiora eraman zuen.
......................................................................................................................................

3. Dena den, Virginiak urte dexente bizi zuen horrelako gaixotasun latza izateko.
......................................................................................................................................

4. Ezin daiteke esan gaixotasunak bera hiltzea eragin zuela.
......................................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IDAZTARAUAK

> IBAI IZENDEGIA: BIDASOA (-a)

Toponimoetan ohi den bezala, amaierako a bokala berezkoa ez bada, artikulua baizik, Euskaltzaindiak izenaren ondotik (-a) marka jartzen die, izen hori
deklinatzean nola jokatu behar den jakin ahal izateko, esaterako Deba, berezkoa delako, baina Bidasoa (-a), artikulua delako.
Hori dela eta, Bidasoa izena deklinatzean honela egin behar da: Bidasoa,
Bidasoan, Bidasoarekin..., baina Bidasoko, Bidasotik, Bidasora... Era berean,
izen horrek bere azken -a galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean. Adibidez: Bidaso maitea, Bidaso osoan, gure Bidaso hau...
Erabaki hau hartzeko, Euskaltzaindiak inguru horretako euskaldunen erabilera izan du kontuan. Izan ere, XIX. eta XX. mendeetako testuetan erabat
arruntak dira gisa honetako aipuak: Bidasora doaz; Bidasoko Bera; Bidasoko
nekazarien biltzarra; Baztan, Malerreka eta Bidasoko gazteria, etab. Bertako
herritarren artean bildutako ahozko testigantzak ere erabilera horren alde mintzo dira, arruntak baitira, batik bat, adin batetik goitikoen artean gisa honetako esaldiak: Bidásora bota zuten; Bidásotik atera zuten; Bidásoko izokinak,
etab. Horretaz gain, kontuan izatekoa da, herritar izena edo ‘jentilizioa' deitzen dena, azken -a hori gabekoa dela, hots, bidasotarra, eta ez *bidasoarra.
Hortaz, erabat baztertzekoak dira azkenaldi honetan, bai idatziz bai ahoz,
hedatzen ari diren gisa honetako esaldiak: *Bidasoako trenbide zaharra;
*Bidasoaraino iritsi ziren; *Bidasoatik pasatu ziren; Baztan-*Bidasoako ingurua; *Bidasoako hitza... Horien ordez bertze hauek erabili behar dira:
Bidasoko trenbide zaharra, Bidasoraino iritsi ziren, Bidasotik pasatu
ziren, Baztan-Bidasoko ingurua, Bidasoko hitza...

✎

Hona hemen zenbait herriren izenak Bidasoa bezala deklinatzen direnak, alegia, bukaerako –a artikulua dutenak. Aztertu esaldiak eta esan ondo deklinatu ote ditugun leku-izenak:
Hondarribian jaioa
......................................

Ermura joan
......................................

Mañariko festak
......................................

Bizkaiako Foru Aldundia
......................................

Iruñeako kaleak
......................................

Zigoitiako bazterrak
......................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Hamaika trikimailu 45
S

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.

A2

?

Sorkun Rubio

reretakoa da Sorkun eta amaren familia, berriz,
Lekeitiokoa. Hala ere, Beraun auzoan bizi zirela, euskara galdu zuen. 17 urterekin Kashbad taldearekin euskaraz
abesten hasi zen eta hiru disko atera zituen taldeak Esan
Ozenki eta Metak diskoetxeekin. Horrez gain, Fermin
Muguruzaren taldearekin lauzpabost bira egin zituen munduan zehar. 2003an, baina, bakarkako ibilbideari ekin zion,
eta Sorkun izenpean hiru disko kaleratu ditu. Gerora, akustikoan aritu izan da; eta aspaldi honetan, baxu elektrikoa
eta bateria ere sartu ditu.

O

Zein da zure familia-hizkuntza?
Hasiera baten euskara zen, baina galdu egin genuen eta nik
eskolan gaztelaniaz ikasi nuen.
Noiz erabaki zenuen euskara ikastea?
17-18 urterekin Oreretako AEKn eman nuen izena, eta gero
Ondarroan barnetegi bat egin nuen. Nik euskara apur bat
banekien, baina lotsa handia ematen zidan askatzeak eta
jendearekin hitz egiteak. Gainera, nire ingurua euskalduna
zen eta konplexu handiak nituen.
Zergatik hartu zenuen erabakia?
Kashbadekin euskaraz idatzi eta abesten genuen, baina ez
nintzen oraindik euskaraz askatzen. Nik euskaraz lasai hitz
egin nahi nuen, nik hitzak hobeto idatzi, inguruagatik, nire
hizkuntza zelako… Eta Fermin Muguruzak eman zidan
azkeneko bultzada ikasten hasteko.

Testua: Iker Barandiaran Zubiate (Arteman Komunikazioa)
Argazkia: Josetxo Arantzabal

Euskaltegiko oroitzapenik ba al duzu?
Bai, Oreretako AEKn ibili nintzen. Oso giro ona genuen eta
batez ere hitz egiten genuen. Gainera, eskolaz aparte, mintzapraktika taldea osatu genuen eta horri esker hizketan
askatzea lortu nuen. Gero, Ondarroako barnetegira jo nuen
eta han Huajolotes taldeko Gavilanekin batera ikasi nuen.
Oso ondo pasa genuen eta asko ikasi nuen.
Euskararen irakaskuntzan, zer da zuretzat zailena eta
zer errazena?
Zailena gramatikaren ikuspegitik, gaztelaniarekin alderatuta esaldiaren ordena aldatzen dela. Horregatik, esaldi luzeetan galdu egiten naiz ni, eta liburuak irakurtzea zaila egiten zait. Euskaraz abestea, berriz, askoz errazagoa da niretzat.
Beste hizkuntzarik ba al dakizu?
Gaztelaniaz gain, ingeles apur bat ere hitz egiten dut, baina
nahiko maila eskasa daukat. Horrez gain, bitxikeria
moduan, japonieraz eta arabieraz ere abestu izan dut.
Nolako hizkuntza da euskara?
Oso musikaltasun berezia dauka. Hizkuntza zaila da, oso
berezia eta aberatsa ere bai.
Zer esango zenieke euskara ikasi nahi dutenei?
Ikastera animatzeko, eta oso garrantzitsua dela mintzapraktikako talde bat lortzea. Nahiz eta gramatika ikasi,
Euskal Herrian kaleko euskara hitz egin behar da. Nire beldurra da batuarekin euskalkiak galtzea.
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Erantzun-orria

46

11

1

2

Hitzak Esanahia
mesedegarri mesede egiten duena. =
beneficioso, favorable, propicio, útil
gehigarri gehitu daitekeena =
suplementario, accesorio
erabakigarri erabakitzen duena =
decisivo, decisorio, resolutorio
onuragarri onura edo mesedea dakarrena,
probetxugarria. = provechoso
osasungarri osasunarentzat onuragarria dena =
saludable
gozagarri gozatzen duena =
especia, condimento, edulcorante
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23

3

Euskaraz
1. lasaigarriak, botika
lasaigarriak
2. zainketa aringarriak
3. diagnostiko bereizgarria
4. (krema) intsektu uxagarria
5. bizi(tzeko) erritmo
estresagarria
6. pozoi hilgarri
7. prozedura mingarri
8. ohitura kaltegarriak
9. odol-talde bateragarria
10. ur edangarria
11. neurri gomendagarriak

Euskaraz
1. janari bihotz-osasungarriak
2. substantzia hori bihotz-pizgarria da
3. paziente horrek kardiopatia bat
(bihotzeko gaitz bat) dauka
4. arrisku kardiobaskularreko
faktorea da
5. kardiologoak ohean atseden
hartzeko agindu dio
6. bihotz eta odol-hodietako
istripuak (istripu kardiobaskularrak)
usuak dira
7. kardiologia bihotzaren azterketaz
arduratzen da.

38
1. Mvezo herrixkan jaio zen.
2. Clarkeburyko institutura joan zen.
3. Fort Hare-ko unibertsitatean ikasi zuen.
4. Meategi batean lan egin zuen.
5. ANCren buru egin zuten.
6. Epaitu eta kartzelaratu egin zuten.
7. Askatasuna lortu zuen.
8. Hegoafrikako presidente izan zen.
9. Erretiroa hartu zuen.

1.2.3.4.-

GEHIAGO
ADINA
GUTXIAGO
GUTXIAGO

5.6.7.8.-

BERA
HAZI
MURRIZTU
HANDIAGOA

1.2.3.4.5.-

Bizitza oso gogorra izanagatik, inoiz ez zaio hegan egiteari utzi behar.
Frida eta Aintzane bat datoz gauza askotan.
Nola irakastea hala umeak, oso gustuko ditut.
Mexikoren hutsunea sentitzen/igartzen/sumatzen duzu?
Nahiz eta hiltzeko gogo bizia izan zuen Fridak, bizirik egoteagatik pozik zegoen.

[40-41]
1.

2.

3.

atala: HOBETZEKO OHARRAK
1 Legatzak amuari heldu dio.
2 Arrantzaleak amua bota du hegaluzeak
helduko dion esperantzaz.
3 Gezur galanta esan zuela ez ginen konturatu eta denok amua irentsi genuen.
4 Amua irensteko eskaintza ederra egingo zutela iragarri zuen disko-etxeak.
atala: ADISKIDE GAIZTOAK
1 Leireren izeba kontseiluko lehendakari
izateko kargua hartu du.
2 Lana berak berandu bukatu eta gainera
guri kargu hartu. Ez du lotsarik!!
3 Kargua hartu berritan erabaki zuen
zubia egitea.
4 Azken bolada honetan gure aita beti
guri kargu hartzeko prest dago.
5 Kargu hartu gabe ere badaki bere egitekoa ondo burutzen. ✓
6 Aurki izendatuko dute arduradun, kargua hartu berria du-eta. ✓
atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
• Al mal tiempo buena cara

[42-43]
Aholkuak
Gomendioak
Iragarpen edo igarkizunak
Iritzia

1
1
2
3

1. Ez badituzu egunero ureztatzen (edo
Egunero ureztatu ezean), berehala ihartuko dira.
2. Hau jakitea ere komeni zaizu: sarritan
ongarritu behar duzu.
3. Nik zergatia azalduko dizut.
4. Loreontzi batean ez dago leku handirik.
Horregatik, barazkiek hazteko laguntza
behar dute.
5. Loreontzi-azpian.
6. Urak gainezka egiten duenean.

[44]

Hondarribian jaioa
Ermura joan
Mañariko festak

1. Ez da zure ametsetako lana izango.
2. Kontuz ibili beharko duzu, neska horrek arazo
asko ekarriko dizkizu eta.
3. Ez zaitez neska horrekin fidatu, banandu zaitezten saiatuko da, besterik ez.
4. Neska hori desagertu ondoren, zure lagunkideari
loteria tokatuko zaio.
1. Nire ustez Virginiak nahasmendu bipolarra zeukan: maiz triste, tristeegi, egoten zelako eta bestetan, oso-oso alai, alaiegi, apika.
2. Honek guztiak Virginia depresiora eraman zuen.
3. Dena den, Virginia luze bizi izan zen horrelako
gaixotasun latza izanda ere.
4. Ezin daiteke esan gaixotasunak bere heriotza
eragin (edo ekarri) zuenik.

✓
❏
✓
❏
✓
❏

Bizkaiko Foru Aldundia
Iruñeko kaleak
Zigoitiko bazterrak
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Eskabideak aurkezteko epea
LANORDUETAKO IKASTAROAK:
12ra (biak barne)
2010eko urriaren 28tik azaroaren
AK:
LANORDUZ KANPOKO IKASTARO
n 15era (biak barne)
2010eko urriaren 28tik abenduare

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.

BI ORDUKO IKASTAROAK
LANORDUETAN:
Ikastaroa 2010eko urrian hasi ez
duten langileek, salbuespen oso
berezirik ezean, ezingo dute bi orduko ikastarorik hasi 2011ko otsailean.
Aurreko lauhilekoan lanorduetan
ikastaro trinkoa egin edo barnetegian
egon diren langileek eska dezakete
lanorduetan 2 orduko modulu hau,
baldin eta aurreko aldiko moduluan
jarraitzen ez badute.

LANORDUZ KANPOKO
IKASTAROAK:
Deialdi honetan ez da autoikaskuntza
ikastarorik onartuko, eta ez da ikasle
berririk onartuko.
Modalitate honetan ondoko langileek
har dezakete parte:
• 2010-2011 ikasturteko lehenengo
lauhilekoan lanorduz kanpoko
ikastaro trinkoa egin eta modalitate
horretan segitzeko asmoa duten
langile finko eta interinoek.
• 2010-2011 ikasturteko lehenengo
lauhilekoan lanorduetako ikastaroa
egin duten langileek, aurreko lauhilekoko moduluan jarraitzen ez
badute.
• 2010-2011 ikasturteko urrian
lanorduz kanpoko hiru orduko
moduluan eskolatu diren langileek,
modalitate honetan segitzeko
asmoa badute.

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK
EGIAZTATZEKO
2011ko deialdiaren
1. azterketaldia

Izena emateko epea:
2010eko abenduaren 10etik 20ra

Proba idatzia:
2011ko otsailean

Ahozko proba:
2011ko apirilean
Informazio gehiago,
www.osakidetza.net >Giza baliabideak>Euskara>Egiaztapenak

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
BALIOKIDETU
Osakidetzako langilea bazara, egin ezazu baliokidetza. Beste
administrazio publiko batzuek egindako deialdietan egiaztatutako
ziurtagiria erregistratu ezazu. Epea zabalik urte osoan.
Informazio gehiago,
www.osakidetza.net >Giza baliabideak>Euskara>Baliokidetza

