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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
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SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
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NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
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Izen-deiturak: ……………………….....……………………………….…….....................……...
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: …………....………………………..………..
Helbidea: ………………………………………......................…. Telefonoa: …...……….……...
Herria: ………….…...........….…..….. Posta-kodea: …....….…. Lurraldea: …….….…....….....
Posta elektronikoa: ………….……………………………………………..
OSATUZ ALDIZKARIA JASO NAHI DUT 2007/08 IKASTURTEAN (10 ALE)
HARPIDETZA ARRUNTA: 25 €
EUSKALTEGIKO IKASLEAK: 12,50 €
ZEIN EUSKALTEGITAN ARI ZARA IKASTEN? .................................................................................
MEDIKUNTZA, ODONTOLOGIA EDOTA ERIZAINTZA FAKULTATEETAKO IKASLEAK: 12,50 €
ZEIN FAKULTATETAN ARI ZARA IKASTEN? ....................................................................................
HONELA ORDAINDUKO DUT:
HABEREN IZENEAN LUZATURIKO TXEKE BIDEZ
TRANSFERENTZIA BIDEZ (KUTXA 2101 0381 01 0003069002)
KONTU KORRONTE BIDEZ: BANKUA EDO AURREZKI KUTXA: …….………...……....….........
SUKURTSALA: …..............….. K.D.: …...…...
ZENBAKIA: ….….…..............……………
www.euskadi.net/osatuz edo www.ikasbil.net atarietan ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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2007-08 IKASTURTEKO
EKITALDI AKADEMIKOA

urten lehenengo aldiz euskaltegien ikasturteari hasiera emateko ekitaldi akademiko bat antolatu zen Bilboko EuskalduA
na jauregian. Bertan ziren mahai nagusiaren inguruan Miren
Azkarate Kultura Sailburua, Patxi Baztarrika, Hizkuntza Politikarako Sailburuordea, Joseba Erkizia HABEren Zuzendari nagusia,
Udal Euskaltegien sareko ordezkari Aitor Etxebarria, Euskaltegi
Pribatu Homologatuen sareko ordezkari Mertxe Mujika, eta
Juan Carlos Moreno Cabrera, hizkuntzalari ezaguna.
Guztiek aipatu zuten ekitaldiaren garrantzia eta pozik agertu ziren bertan bildu zirelako herri-erakundeetako goi-karguak
eta euskaltegi sare osoko ordezkariak, besteak beste.
HABEren Zuzendari nagusiak gaur egungo euskaltegien
egoeraren berri eman zuen bere sarrera hitzaldian: “Gaur egun,
hogeita hamabost-berrogei bat mila ikasle dabil urtero-urtero
euskaltegietan euskara ikasiz edo euskara hobetuz. 109 dira
euskara irakasten duten euskaltegiak; 39 sare publikoan eta 70
sare pribatu homologatuan, horietatik 8 autoikaskuntza-zentro
direla. 1.420 dira, berriz, zeregin horretan lan egiten duten irakasleak. 2006-2007 ikasturtean, zehazki, 37.000 herritar heldu
aritu dira euskara ikasten.”
Datuak eman ondoren, zera azpimarratu zuen: “Helduen
euskalduntzerako sareak ongi merezia du horrelako ekitaldi bat,
gizartearen aurrean aitortza bat izan nahi duena. Bistan da, gainera, tamaina eta dimentsio horretako egitasmo bat ez litzatekeela posible izango euskalgintzan gabiltzan guztion ahaleginak
batu gabe. Herri erakundeen –Jaurlaritza, aldundi eta udaleneta gizarte mugimenduaren ahaleginak batu gabe.”
Miren Azkarate Kultura Sailburuak, halaber, ikasleek eta euskaltegiek egiten duten lana, zinez, txalogarria dela azpimarratu
zuen eta estimatzekoa betetzen duten funtzio soziala. “Lana
da hizkuntza bat ikastea: lan nekeza batzuetan, gozagarria beste askotan. Beti merezi du, ordea, hizkuntza bat
ikasteko lanak hartzea. Hainbeste dira hizkuntza bat ikastetik eratortzen diren onurak…” Hitzaldiaren arian eta hizkuntzaren erabilera hizpide zuela Kultura Sailburuak Bernardo
Atxaga idazlearen ideia bat azpimarratu zuen: “Hitzak ez du
antza xaboiarekin. Zenbat eta gehiago erabili, orduan eta osatuago eta aberatsagoa baita hizkuntza. Horra bada, euskaldun
berri nahiz euskaldun zaharrok hizkuntzari egin diezaiokegun
mesederik handiena: erabiltzea.”
Aurtengo ekitaldirako gonbidatu eta hizlari nagusia Juan
Carlos Moreno hizkuntzalaria izan zen.
Juan Carlos Moreno Cabrera Madrilen jaioa da, Filosofia eta
Letretan doktorea eta 1993az geroztik Hizkuntzalaritza Orokorreko katedraduna da Madrileko Unibertsitate Autonomoan.

Bere biografia oparoak eta bere ideiak zer pentsatu eta zer
esan handia ematen ari dira Espainiar Estatuan eta atzerrian:
• Eleaniztasunaren aldeko diskurtso sendoa du Moreno
Cabrerak. Erakutsi du hizkuntza batzuk ez daudela beste
batzuk baino aurreratuago gramatikaren ikuspegitik;
horrek ez duela oinarri zientifikorik; batzuen aurreiritzi eta
ikuspegi etnozentristaren, ideologia monolinguistikoaren
ondorio baizik ez direla halako argudioak.
• Inperialismo kulturala eta linguistikoa, homogeneizazioa,
mundu mailan galtzen ari den hizkuntza aniztasuna…
argudio arrazoitsu eta sendoekin kritikatu ditu behin eta
berriz.
• Gertuago etorrita, gazteleraren ofizialtasunaren erabilera
neurrigabekoa eta opresiboa ere salatu du, eta hizkuntza
ahulenen aldeko sustapena aldarrikatu. Adibidez, Espainiar parlamentuko arautegiak gaztelera ez beste hizkuntzen erabilera ez onartzea, instituzionalki anormala dela
adierazi du publikoki, eta lehenbailehen aldatu beharko
litzatekeela defendatu.
• Hausnarketa sakonak egin ditu, baita ere, hiztun pasiboaren garrantziaz eta beste hainbat gaiez…
Hamaika gai eta ekarpen interesgarri du Moreno Cabrerak
eskaintzeko. Baina, hizkuntzalari aparta izateaz gain, euskara-ikasle ere bada, euskara ikasten ari baita bere kasa. Bere ikas-prozesuari buruz luze eta zabal aritu zaigu eta honen berri
HAMAIKA TRIKIMAILU izeneko sailean aurkituko duzu.

motzean
Gaurgero
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HABE, EALTAren PARTAIDE

2

007an HABE EALTAn onartua izan da, hainbat partaiderekin batera
erakundean parte hartzeko. EALTA erakundeak hainbat helburu ditu hizkuntza-proben eta hizkuntzen ebaluazioaren arloan bere egitekoak bideratzeko.
EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) Hizkuntza-probetarako eta Hizkuntzak Ebaluatzeko Europako Elkartea da eta Suediako Göteborg hirian du egoitza nagusia.

2

ELEKAK, INTERNETERAKO EUSKARAZKO AURRENEKO BILATZAILEA GARATU DU:
www.elebila.eu
aur egun interneten dauden bilatzaile ohikoenetan, euskarazko termino
baten bilaketa egiterakoan bilatzaileak ez du, oro har, bilatu nahi den terA
minoari buruz euskarazko informaziorik aurkituko lehen ekarpenean. Arruntena,

2

terminoarekin zerikusia duten ingelesezko orriak lehenik eta ondoren beste edozein
hizkuntza handietako orriak agertzea da, gaztelania kasu.
Egoera hau, merkatuan dauden internet bilatzaileek euskarazko informazioa
duten web guneak ezagutzen ez dituztelako gertatzen da.
Oztopo hau gainditzeko, Elekak Elebila garatu du, euskarazko edukiak dituzten
web guneetan informazioa bilatuko duen interneterako lehenengo bilatzailea.

MINTZAPRAKTIKA SAREAN: www.mintzapraktika.org
opaguneak, AEK-k , Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak mintzapraktika
T
egitasmo bateratuak aurkeztu dituzte Bilbon. Mintzapraktika egitasmoen zabalkundea elkarlanean egiteaz gain, aurrerantzean mintzapraktika taldeentzako erreferente eta

2

plataforma bilakatu nahi duen internet ataria (www.mintzapraktika.org) ere aurkeztu dute.
Mintzatzeko egitasmoak 40 herritan daude martxan jadanik, eta guztira 2.000 lagun
inguru biltzen dituzte. Horien guztien erreferente eta egitasmo berrien laguntzaile ere izateko asmoz sortu den web gunea ere aurkeztu dute. Honako hauek dira bere eduki nagusiak:
-Mintzapraktika: mintzapraktika bera zer den, taldeetan parte hartzeko zer egin behar
den, historia apur bat...
-e-Mintzapraktika: mintzapraktika birtualari eskainitako atala da. Txat gela eta foroak
izateaz gain, Skype bidezko mintzapraktika taldeak eratzeko asmoa dago bertatik,
herrian mintzalagun talderik aurkitzen ez duenak, internet bidez ere aukera izan dezan.
Gainera, herrietako taldeek antolatzen dituzten ekitaldien argazkiak eta bideoak ere bertan aurkitu ahal izango dira, hurrengo ekitaldien agendarekin batera.
-Harremanak: antolatzaileekin, herrietako taldeekin, Skype bidezko mintzapraktika
saioetan parte hartzeko fitxa... etab.
-Blogak: mintzapraktika taldeetako askok blogak egin dituzten euren jardunaren berri
emateko; bada, horien berri emateaz gain, blog berriak sortzeko aukera ere eskainiko
die web gune berriak mintzapraktika taldeei.

'MINTZA' EUSKARAZKO ASTEKARIA BANATZEN HASIA DA 'LE
JOURNAL DU PAYS BASQUE' KAZETA
e Journal du Pays Basque egunkariak Mintza izeneko gehiL
garria banatzen hasia da Lapurdin, Nafarroa Beherean eta
Zuberoan. Zortzi orriko astekaria da hastapenean, osoki euskaraz

3

egina. Sei urte betetzen duen unean, Le Journal-ek toki gehiago
eman nahi izan dio euskarari.
Ipar Euskal Herrian mus jokoan erabiltzen den adierazpena hartu
dute izenburutzat. Karta banaketa mozten delarik, mintza erraten
du jolasa has dadila eskatzen duenak. Jokoan sartzeko gomita
egin nahi du Le Journal-ek, euskarari ateak irekitzeko eskatuz.
Honela, urrats bat egin nahi du Le Journal-ek, eta Ipar Euskal
Herriko prentsa idatzian aurrekaria sortu.

*

ADIERAZPEN.- Formulación. Expression.
ASTEKARI.- Publicación semanal. Hebdomadaire (publication).
BATERATU.- Elkartu. Unir. Unir.
BILAKETA.- Búsqueda. Recherche.
BILATZAILE.- Buscador (Internet). Chercheur.
EDUKI.- Contenido. Contenu.
EKARPEN.- Aportación. Contribution.
GEHIGARRI.- Suplemento. Supplément.
GOMITA EGIN.- Invitar. Inviter.
MINTZATU.- Hitz egin. Hablar, conversar. Parler.
PARTAIDE.- Parte hartzaile. Participante. Participant/e.
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Donostia Ospitaleko Zainketa
Intentsiboetako Unitatea

ZIU: sofistikatua
eta gizatiarra
1

Ohiana Prado (Kazeta5)

D

2

onostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako
Unitatean sartu gara, Euskadiko unitaterik handienetakoan. Bertan, hobera egiteko aukerak dituzten
larritasun handiko gaixoak daude: auto-istripuak jasandakoak, bihotzekoak emandakoak, diabetikoak, pneumoniak
jotakoak... Medikuak, erizainak eta gainerako langileak
alde batetik bestera mugitzen dira, presaka. Ez dago aspertzeko tarterik. Edozein unetan gaixo batek okerrera egin
dezake eta denak prest daude denboraren kontrako lasterketari aurre egiteko. Lan-erritmoa ikaragarria da, baina ohituta daudela baieztatzen dute gehienek. Mediku, egoiliar,
Maria Asunción Fadrique erizaintzako laguntzailea
erizain eta laguntzaileen artean 200 langile baino gehiago
daude; gaixoen kopuruari erreparatuta, langile kopurua
Donostia Ospitaleko lehen solai- ospitaleko gainerako ataletan baino altuagoa da.

ruak gaixorik larrienak hartzen ditu:
auto-istripuak jasandakoak, bihotzekoak emandakoak, interbentzio
larri batetik ateratakoak... Bertan
tratamendurik sofistikatuenak jasotzen dituzte eta asko dira aurrera
ateratzen direnak. Halere, sarritan
une gogorrak bizi ohi dira, “batik
bat gazteak hiltzen direnean”. Zainketa Intentsiboetako Unitatea (ZIU)
osatzen duten langileak gizatasun
handikoak dira, gaixoen senideen
sostengu bilakatzen baitira. Berritze-prozesuan sartuta, dagoeneko
martxan dago lehenengo fasea.
Modernoa eta koloretsua, 18 banako gela ditu. Lanak amaitzean,
berriz, 48 izango ditu, estatuko ZIUrik handiena.

Pilar Marco unitateko buruak hartu gaitu bere bulegoan. Marco prestakuntza-ataleko burua ere bada eta, hortaz, bikain eman dizkigu
unitateari buruzko argibideak. ZIUn mota askotako patologia larriei
aurre egiteko zainketa bereziak ematen direla azaldu digu. Marcoren
arabera, unitatera iristen diren gaixoen egoera larria da, baina guztiek
dituzte sendatzeko aukerak. “Sendatzeko aukerak dituzten gaixo
larriak iristen zaizkigu eta gure funtzioa da gaixo horiei zainketa bereziak ematea. Horretarako oso bitarteko sofistikatuak ditugu, ospitaleko gainerako ataletan baino sofistikatuagoak. Minbizi terminala duten
gaixoak, esate baterako, ez dira hona etortzen, sendatzeko aukerarik
ez dutelako. Hemen era askotako patologiei aurre egiten diegu eta
zainketak patologiaren araberakoak izaten dira. Halere, normalean,
gorputzeko sistema nagusiak kaltetuta izan ohi dituzte: adibidez,
arnas aparatua, bihotza edota sistema neurologikoa. Hortaz, tratamendua gaixoaren beharren araberakoa izaten da; adibidez, arnasteko aparatu bat jartzen zaio edota bere organismoak behar dituen
substantziak ematen zaizkio transfusio bidez”.
Gaixoen egonaldiari dagokionez, gaixotasunaren eta pazientearen
beraren araberakoa izaten dela dio Marcok. “Bihotzekoak eman dion
paziente bat, adibidez, hiru egunean senda daiteke, tratamendua oso
eraginkorra delako. Aldiz, traumatismo anitza duen gaixoa baliteke
hilabete bat baino gehiago egotea. Bestalde, kontuan izan behar da
pertsona guztiak ezberdinak direla. Hortaz, gaixotasuna berdina izan
arren, batzuk aurrera atera daitezke, eta beste batzuk, berriz, ez.
Adinak ere zerikusi handia dauka sendatzeko ahalmenarekin”.

1 Nahi izanez gero, honi buruzko ariketa-sekuentzia daukazu Osatuz web gunean, 357959 zenbakian sartuta.

Donostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatea. ZIU: sofistikatua eta gizatiarra
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Une gogorrak
Itziar Mintegi unitateko mediku adjuntua da eta bere ardurapean dauden gaixoen senideekin hitz egiten du egunero. Mintegik adierazten duenaren arabera,
une gogorrak bizi behar izan ditu unitatean daramatzan 14 urteetan, baina gaixoek hobera egiten dutela ikusteak dena konpentsatzen duela azpimarratzen du.
“Okerrena da ama bati esatea bere semea hil egin dela, edo haur txiki batzuk
ama gabe gelditu direla ikustea”.

Urra medikua

Gizatasuna, ezinbestekoa
Marcoren esanetan, unitatearen ezaugarri nagusietako bat da “beti zabalik
dagoela”. “Berdin da Gabon gaua izan edo Aste Nagusia izan: ezin dugu itxi.
Unitatea urteko 365 egunetan zabalik dago, 24 orduz. Ez dauka zerikusirik
ospitaleko gainerako atalekin, operazio-gelak, esate baterako, arratsaldetan
itxita egon ohi baitira”. Horren atzetik, lantalde handia dago, unean-unean sor
daitezken ezustekoei aurre egiteko prest. Ildo horretatik, medikuak, erizainak
edota zelariak gaixoen senideen sostengu bilakatzen dira eta, sarritan, une
gogorrak bizitzen dituzte, “paziente gazteak hiltzen direnean batez ere”.
Horrela, Marcoren hitzetan, “langile guztiak gizatasun handikoak dira; bestela, ez lirateke hemen egongo”.

Itziar Mintegi unitateko mediku adjuntua
eta Nagore González, mediku egoiliarra

ZIUrik modernoena
Unitatearen inguruko azalpenak jaso ondoren, instalazio berriak ikusteko aukera izan dugu Urra medikuaren eskutik. Sartu bezain laster, topiko guztiak apurtu zaizkigu: berde koloreko horma hotzen ordez, kolore anitzeko “eszenatoki”
modernoa aurkitu dugu. Izan ere, unitatea berritze-prozesuan dago eta horixe
da berritze-lanen lehen fasearen emaitza. Bertan, “box” izeneko 18 logela
daude. Lanak amaitzen direnean, berriz, 48 gela izango ditu, eta estatuko unitaterik handienetako eta modernoenetako bat izango da. Guztiak logela independenteak dira eta, Urra medikuak argitu digunez, ezaugarri bereziak dituzte,
“Gelek itxiera automatikoa eta bakartzeko sistema dute, germenak egonez
gero kanpora ez ateratzeko”.
Horrez gain, informatizazio-prozesuan sartuta daudela argitu digu Urra medikuak. Laster, paperik gabeko lehenengo ZIUa izango dugula esaten digu harro.
Izan ere, paperezko grafiko handi horiek atzean gelditu dira, monitore digitalak
protagonista bihurtuz. “Dena informatizatuta dago. Erizaindegiko monitore
nagusietatik paziente bakoitzaren aldagaiak kontsulta daitezke. Horrela,
pazienteak gela barrutik zein kanpotik kontrolatzea posible da. Gainera, emaitzak grabatu egiten ditugu, edozein unetan berreskuratu eta aztertu ahal izateko”. Miren Iriarte erizaina da eta, egunotan, ZIUko programa informatikoen
gaineko ikastaroa egiten ari da. “Denboraldi batez grafikoak eta ordenagailuak
batera erabiliko ditugu, baina helburua da grafikoa desagertzea. Sei erizain liberatuta gaude informatika-ikastaroa egiteko, eta gero gainerako 100 erizainei
irakatsi beharko diegu. Nahiko pozik nago, programa aski kontrolatzen baitut
dagoeneko”.

Miren Iriarte erizaina

*

ALDAGAI.- Variable. Variable.
BAKARTZE.- Aislamiento. Isolement.
EGOILIAR (mediku).- (médico) residente.
(médecin) interne.
EGONALDI.- Estancia. Séjour.
EZUSTEKO.- Imprevisto. Imprévu.
GIZATASUN.- Calidad humana. Qualités
humaines.
PRESTAKUNTZA.- Formación. Formation.
SOSTENGU.- Apoyo. Soutien.
TRAUMATISMO ANITZ.- Politraumatismo.
Polytraumatisme.
ZAINKETA.- Cuidado. Soin.
ZIU.- UCI. Unité de Soins Intensifs.
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Jabier Agirre, UZEI

Jaioberria: kezkak eta zainketak
2 Miren etxean da jadanik bere haurtxoarekin.

Dena primeran doa, umeak jan eta lo, jan eta lo,
ez du besterik egiten (bueno, egia esateko negar
pixka bat ere egiten du, gose dagoenean-edo)
eta etxeko guztiak zoratzen daude
jaioberriarekin. Baina etorriko dira zalantzak eta
estualdiak, eta orduan etxeko giro lasai hori batbatean desagertu egingo da, eta gurasoei (amari
batez ere) aurrez irakurritako liburu guztiak
ahaztu egingo zaizkie, eta ezer gutxirako balioko
diete medikuak nahiz senideek emandako
aholkuak. Une horietan guraso berri guztiek
zalantza eta duda berberak izaten dituzte: zer
egin behar dute?, noiz da kezkatzeko moduko
kontua? Hurrengo lerroetan zalantzarik usuenak
argitzen saiatuko naiz.

1

Zergatik dauka sukarra hain maiz?
Kausarik probableena birusen batek eragindako infekzio bat
izaten da. Horrelako bat gertatzen denean, gorputzak bero
gehiago produzitzen du, defentsek infekzioaren kontra errazago borroka egin dezaten. Tenperatura igotzen bada, alegia
haurtxoak sukarra baldin badu, ez iezaiozu arropa gehiegi jarri,
eman likido ugari eta erabil itzazu pediatrak gomendatutako
antitermikoak. Ur epelarekin egindako bainuak ere eraginkorrak izaten dira. Ez erabili alkohol-konpresarik, ezta ur hotzik
ere, eta batez ere ez obsesionatu: botika gehiegi emanez gero,
gorputzak ezin izango baititu bere defentsa propioak erabili.
Ez du lorik egin nahi bakarrik uzten badugu
Zure haurtxoak lokartzeko denbora asko behar badu edota
erraz samar esnatzen bada, agian ez du ikasi loaldia atsedenarekin batera lotzen (hori gertatzen zaie umeen % 30i ia).
Gurasoen lana ezinbestekoa da, ohitura “kaltegarri” horiek
aldatzeko. Beste ezeren aurretik, lotara joateko giro atsegina
sortu behar da, gela goxoa eta lasaia. Eta garrantzi handikoa
da umea oraindik esna dagoela bere gelatik ateratzea.
Zergatik? Gau erdian esnatzen bada, berriro bera bakarrik
lokartuko delako.

1 Nahi izanez gero, honi buruzko ariketa-sekuentzia daukazu Osatuz web gunean, 359038 zenbakian sartuta.
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Etengabe egiten du negar, eta ez dakit zer duen
Normala da, neurri batean, haurtxoek egunean pare bat
orduz negarrez aritzea, kolikorik ez badute ere (ikusi beherako, kolikoen atalean). Umearen negarrari erreparatuz, azkenerako arrazoiak deszifratzen ikasiko duzu. Adibidez, pixoihala zikina badauka, negarra monotonoa eta etengabea da,
ipurdia zikina edukitzearen molestiak eragindakoa. Umea
nekatua badago, intzirika hasiko da, burua mugitu eta begiak
igurtziko ditu. Haserre dagoenean, berriz, gero eta ozenago
egingo du negar, gurasoek jaramon egin arte. Eta gose bada,
negarra luzea izango da, gogorra eta keinu bereziekin batera
agertzen dena (hatzak zupatu edo bularra bilatzeko ahaleginak, esate baterako).
Beherakoa dauka, deshidratatu egingo ote da?
Beherakoa, gorakoa, sukarra eta tripako mina dira gastroenteritisaren sintomak. Kasu horretan, gurasoen lehenengo eginkizuna deshidratazioa saihestea da. Emaiozu seruma ahotik,
gorakoak dituen bakoitzean edo eginkariak egin ondoren.
Eta ez ahaztu zenbat eta txikiagoa izan haurra, orduan eta
handiagoa dela deshidratatzeko arriskua. Likidorik botatzen ez
duenean, hasi berriro bere eguneroko elikadurarekin, baina
poliki-poliki. Erabateko baraurik ez da komeni: eskaini janaria
(egokia noski) eta gose bada, hartuko du. Eta umeak oraindik
titia hartzen badu, amaren bularretik elikatzen jarraitu beharra
dauka.
Urtebeteko haurra da, eta oraindik ez du pausorik
ematen
Haur guztiek ez dute zertan bere kasa ibili hamabi hilabete egiten dituztenerako. Batzuek lehenago lortzen dute, eta beste
batzuek, berriz, beranduago. Eta hizketarekin eta hortzekin ere
antzera gertatzen da. Saia zaitezke umea eskuetatik heldu eta
pausotxoak eman ditzan laguntzen, baina kontuz! Ez dezala
umeak zure kezka eta urduritasunik nabaritu. Taka-takak,
korridore-ibiltariak eta gainerako tramankuluak ere lagungarriak gerta daitezke, neurriz eta tentuz erabiliz gero (kontuz
istripuekin, eta erorketekin). Dena den, 18 hilabeterekin oraindik ez bada askatu eta bakarrik ibiltzeko gai ez bada, zoaz
medikuarengana.

*

BEHERAKO.- Diarrea. Diarrhée.
EGINKARI.- Hez. Excrément.
ERAGIN.- Causar. Causer.
ESTUALDI.- Apuro. Difficulté.
GORAKO.- Gonbito, oka. Vómito. Vomissement.
HANTURA.- Inflamación. Inflammation.
JAN-NEURRI.- Dieta. Diète.
SERUM.- Suero. Sérum.

Eta esneari alergia badio?
Lasai, konturatuko zinateke-eta. Immunitate-sistemak kanpoko
erasotzailearen aurrean (kasu honetan esnearen aurrean) erreakzionatzeko modua besterik ez da alergia. Zure umea benetan alergikoa baldin bada, esne tanta batzuk aski dira azalean erupzioa,
mina, gorakoak, hantura, arnasteko zailtasuna, etab. bezalako sintomak agertzeko. Laktosarekiko intolerantzia beste kontu bat da:
honen sintomak esnekiak hartu eta ordu erdira agertzen dira.
Umea urduri dago eta negar egiten du, sabela puztuta dauka,
gogorra eta zarataz betea, eta bi ordu geroago beherakoa eta haizeak agertuko dira. Esnekiak baztertu beharko dituzu umearen
jan-neurrian, eta haurrari oraindik bularra ematen badiozu, zerorren jan-neurria aldatu beharko duzu.
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Ez du ezer jaten!
Aurren-aurrena, berrikusi zeure portaera eta jarrera. Bularra
(baita biberoia ere) ematerakoan urduri bazaude, kezkatua edo
arreta beste zerbaitetan jarria badaukazu, haurra konturatu
egingo da. Haurtxoak jateko unea lasaitasunarekin eta segurtasunarekin lotu behar du. Zuri horrela iruditu ez arren, gutxi
jaten duela uste duzulako larrituta bazaude, umeak zure estutasuna nabarituko du. Eta esne hutsetik janari solidoetara
pasatzeko prozesuan ere, aldaketa pixkanaka egin behar da,
zapore berrietara ohitu dadin. Umeak pisua behar bezala irabazten badu, ez dago kezkatzeko aparteko arrazoirik, jaten
duena botatzen ez badu behintzat.
Zer egin behar dut ipurdia erresuminduta badauka?
Erresumina nahiko usua izaten da, uda partean batez ere.
Haurtxoaren azala delikatua da, fina, sentikorra eta antigorputz gutxi dauzka. Eta adin horretan azaleko infekzioak eta
pixoihalaren dermatitisa maiz agertzen dira. Azaleko negela
pixatik nahiz eginkarietatik ateratzen den amoniakoak eragiten du. Horrexegatik, umea beti lehorra egon dadin saiatu
behar zenuke, eta tenperaturak horretarako aukera ematen
duen guztietan ipurdia airean duela eduki beharko litzateke,
pixoihalik gabe. Ipurdi aldeko erregosi hori dermatitis ez
bihurtzeko, garbitu ezazu umea ur epelarekin eta xaboi neutro bereziarekin.
Hortzak ez zaizkio ateratzen, normala al da?
Ateratzen diren aurreneko piezak ebakortzak dira, beheko
erdikoak 5-7 hilabete dituenean, eta goiko erdikoak 6-8 hilabeterekin. Jarraian alboko ebakortzak, lehenengo haginak eta
letaginak irtengo zaizkio, eta esne-hortzeria bi urte eta erdi
dituenean edo osatuko zaio, 30 hilabete ingururekin alegia,
bigarren haginak irtetean. Hori da ohizko patroia, egutegi normala esango genukeena, baina haur batetik bestera marjina

oso zabalak daude eta litekeena da behin-behineko hortzen
agerpena atzeratzea, baita umeak urtebete egin arte ere. Dena
den, haurrak bestelako arazorik ez badu, ez dago kezkatzeko
arrazoirik.
Kolikoak dauzka, eta ez dakit nola baretu
Bularreko haurraren kolikoak ume jaioberrien erdiak izaten
dituzte, eta hiruzpalau hilabeteko kontua izaten dira. Kontu
latza, horratik, kolikoen sintomak edonor bere onetik ateratzeko modukoak baitira: umeak negar egiten du, gorri-gorri jartzen da, hankak bildu egiten ditu, haizeak dauzka ... eta ez
dago hura lasaitzeko modurik. Lasai, hala ere, normalak dira
eta ez dago zertan kezkaturik, haurrak ondo jan eta osasuntsu
badago. Esaten erraza eta egiten zailagoa den arren, ezinbestekoa da lasai egotea, umea oraindik gehiago ez urduritzeko.
Har ezazu besotan, emazkiozu zapladatxo batzuk bizkarrean,
edo masajeak sabelean. Paseotxo batek ere (bere kotxetxoan,
edo baita autoan ere) mesede egingo dio.

Artikulu honetan emandako aholkuak oso orokorrak dira, eta ez
dute inola ere zure pediatraren ordezko izan nahi. Edozein zalantza izanez gero, egiozu kontsulta zure ohiko medikuari, berak
argituko dizkizu-eta ongien dauzkazun kezkak eta galderak.

*

EBAKORTZ.- Incisivo. Incisive.
ERRESUMIN.- Escozor. Brûlure.
NEGEL.- Sarpullido. Éruption.
LETAGIN.- Betortz. Canino. Canine.
ZAPLADA.- Palmada. Tape.

Jaioberria: kezkak eta zainketak: hiztegia lantzen
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✎
1.- Ezagutzen al dituzu jaioberria hitzaren moduko beste batzuk euskaraz? Alegia “berri” atzizki gisa erabiliz sortutakoak diren
hitzak?
Ondorengo taulan, osasun-alorreko 2 hitzen definizioa daukazu. Zein dira hitzak
-berri atzizkidun hitzak
✎...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Osasun-alorreko
hitzak

Definizioak

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

Sortu berri dena, duela gutxi jaioa

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

Andre erdi berria, duela gutxi ama izan dena

2.- Zein hitz aurkitu dituzu artikuluan hortz-pieza diferenteak adierazteko?
✎...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
3.- Ipurdia eresuminduta: erresumina / negela / erregosia
Hona hemen artikuluan azaldutako hiru esaldi. Saia zaitez gaztelaniaz ematen.
Erresumina nahiko usua izaten da, uda partez batez ere.

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

Azaleko negela pixatik nahiz eginkarietatik ateratzen den
amoniakoak eragiten du.

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

Ipurdi aldeko erregosi hori dermatitis ez bihurtzeko, garbitu
ezazu umea ur epelarekin eta xaboi neutro bereziarekin.

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

4.- Artikuluan guraso berrien kezkak eta ardurak aipatzen dira. Baina zer esan nahi dute zehazki hitz horiek? Emango al zenituzke jarraian dauzkazun kontzeptuen euskarazko ordainak?
Gaztelaniaz

Euskaraz

preocupación

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

angustia

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

apuro

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

cuidado

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

atención

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

precauciones

................................
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.
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Amaia Zulaica

INGEMAtik

Matia Fundazioko IZA
Zentroko eta Memoria
eta Alzheimerraren
Unitateko psikologoa

Ezintasuna eta bizi-kalitatea
gaur egun

B

izi-kalitatearekiko interesa antzina-antzinatik datorren kontua da. Baina kontzeptu honen agerpena eta
berekiko kezka zientifiko eta sistematikoa nahiko
berria da.
Ideia 60ko hamarkadan ezagutarazi zen eta kontzeptua pixkanaka joan da zabaltzen, gaur egun eremu askotan erabiltzen
delarik; eremu horien artean, osasun fisikoa, osasun mentala,
heziketa, ekonomia, politika eta zerbitzuen mundua, oro har,
aipa daitezke.
Medikuntzak eta baliabide ekonomikoek, politiko nahiz
sozialek, bizi-itxaropena luzatzea lortu dute. Testuinguru
honetan, XX. mendeko azken hamarkadetatik aurrera, medikuntzaren (eta gizartearen) helburua, urte bakoitzari bizitza
ematea da; hau da, bizi-itxaropena luzatzeaz gain, bizi-kalitatea hobetzea.
Ondorioz, mintzagai dugun kontzeptuak arreta berezia jaso
du azkenaldian, batez ere, bizi-kalitateak osasunarekin duen
erlazioa izan da aztergai.
Ikerketa ugarik erabiltzen dute gaur egun kontzeptu hau,
batetik, pazienteek gaixotasunaren eraginen inguruan duten
pertzepzioa aipatzeko, bestetik, tratamendu zehatz bat ezartzeak ongizate fisiko, emozional eta sozialean duen eragina
aztertzeko.
80ko hamarkadan, bizi-kalitatearen kontzeptua, sentsibilizazio gisa erabili zen, hainbat lanbidetako profesionalei hizkuntza komun bat eskaini eta gizarte-zerbitzuen lan-praktika
gidatzeko. Gaur egun, pertsonen autodeterminazioa eta
hauek bizitzarekiko duten gogobetetasun-maila aztertzera
bideratzen da.
Gaurko arreta-zentroen helburua ezinduen eta adineko pertsonen nahiz euren familien bizi-kalitatea ahalik eta gehien
hobetzea da. Helburu hori lortzeko, oinarrizko osasun-zerbitzuak eskaintzeaz gain, autonomia garatzeko, ongizatea nahiz
satisfazioa bultzatzeko eta erlazio familiarrak nola sozialak sendotzeko hainbat zerbitzu garatu dituzte.
Bizi-kalitatearen maila, hala nola, pazienteei nahiz familiei
eskainitako arretaren kalitatea eta hobekuntza ebaluatzeko,
hainbat tresna diseinatu dira azken urteotan.
Erreminta hauek, pertsonaren pertzepzio eta subjektibotasunari ematen diote lehentasuna eta berauei esker zentroko zerbitzuekiko satisfazio-maila ezagutu daiteke.
Ezin ukatu dezakegu ezinbestekoa dela egoitzetan daudenen oinarrizko beharrak asetzea eta hauek oso garrantzitsuak
direla, bai gaixoarentzat, baita profesionalen taldearentzat ere.
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Testuinguru honetan, beharbeharrezkoak dira eskainitako
zerbitzuen inguruan gaixoak
nahiz bere familiarrek dituzten
iritziak eta pertzepzio subjektiboa jasotzea.
Erreminta hauen adibidetzat
The Concil-ek (balioespenaren amerikar organizazioak)
diseinatu
zuen
ISMAP
galdesorta
(Garrantziaren eta satisfazio-mailaren mapa)
nabarmendu daiteke. Galdesorta honek gaixoak
sumatutako bizi-kalitatea ebaluatzen du.
Gipuzkoako erakunde batzuek, GAUTENAk
eta Matia Fundazioak besteak beste, denbora
anitz daramate erreminta hau erabiltzen, gaixoarentzat garrantzitsuak diren eremuak identifikatu eta hobetzeko helburuarekin.
Erakunde batek eskaintzen dituen zerbitzuei
buruz, bezeroek duten satisfazio-maila ebaluatzeko dago diseinatua ISMAP galdesorta.
Erakunde hauetan, profesionalek ISMAP galdesorta elkarrizketa moduan erabiltzen dute
egoitzetako pazienteekin. Elkarrizketa honen bidez aztertzen
da bezeroek zentroko zerbitzuei nahiz euskarriei ematen dieten garrantzia eta horiekiko duten satisfazio-maila.
Galdesorta honetan, bi atal bereizten dira:
I. atala: pertsonarentzat garrantzitsua den hori ezagutzen
saiatzen da, hau da, pertsonak zer balioesten duen
gehien eta zer den berarentzat esanguratsuena.
II. atala: pertsonaren satisfazio-maila ezagutzen saiatzen
da. Satisfaziotzat, zera ulertzen da: bere desio edo
behar espiritual nahiz fisikoak asebeteak izatea,
hau da, jasotzen dituen zerbitzu horiekin ados
egotea eta gehiago edo zer edo zer desberdina ez
desiratzea.
Ondorengo eremuak jorratzen dira: lana, etxebizitza, komunitatea, erlazio sozialak, osasuna, segurtasuna eta antolaketa.
Tresna honek, egoitzetako pazienteentzat garrantzitsuak
diren aspektuak edota eremuak, hala nola, nabarmendu
dituen eremu horietatik asebeteak ez daudenak antzematen
ditu, horri esker, arretaren plangintza eta kalitatea hobetu
ahal izateko.
Informazio hori jaso ondoren, profesionalen esku egongo da,
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arreta-plan indibidual bat ezartzerako orduan, ase gabe dauden
edota garrantzitsuak diren elementu horiek aintzat hartzea.
Arreta-plangintza hori aldizka errebisatu beharko da, egoitzetako pazienteen eboluzioa eta sortzen diren behar berriak
kontuan izateko.
XXI. mendean, bizi-kalitatearen kontzeptuak aldaketa esanguratsua izango du. Ez da bakarrik pertsonaren ekintzak nahiz
asmoak eta hauen aukera eta erabakien posibilitateen inguruan mugituko. Gaur egun, zerbitzuen prestaketan, zentroek
beharrezkoak ikusten dituzte noizbehinkako ebaluazioak, zerbitzuen kalitatea eta hobekuntza bermatzeko.
Ezin dugu ahaztu gure lana pertsonei bideratua dagoela eta
bizi-kalitatearen kontzeptua Osasunerako Mundu Erakundeak
(OMSk) definitzen duen bezala ulertu behar dugula: “pertsonak bere buruari buruz eta bizi den kulturaren eta balio-sistemaren testuinguruan, eta bere helburu, itxaropen, arau eta
egonezinei buruz duen pertzepzioa”.
Hori guztia kontuan izanda, agerian gelditzen da gure lanean eskaintzen ditugun zerbitzuen kalitatea ebaluatzeak non
gauden eta norantz goazen ulertzen lagunduko digula.
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Kalitatea finkatzeko baldintzak
Kontzeptu hau sakonago aztertzen badugu, zerbitzu batek kalitate ona bermatzeko, honako baldintzak bildu beharko lituzke:
a) Gaitasun profesional bikaina
b) Baliabideen eraginkortasuna
c) Pazienteen arrisku minimoa
d) Pazienteen gogobetetasuna
e) Osasunean eragin onuragarria izatea

*

ARRETA.- Atención. Attention.
BALIABIDE.- Recurso. Ressource.
BALIOETSI.- Valorar. Évaluer.
BALIO-SISTEMA.- Sistema de valores. Système de valeurs.
BERMATU.- Garantizar. Garantir.
EZINDU.- Incapacitado/a. Invalide.
GALDESORTA.- Cuestionario. Questionnaire.
GIZARTE-ZERBITZUAK.- Servicios sociales. Service socials.
GOGOBETETASUN.- Asebetetasun, satisfazio. Satisfacción.
Satisfaction.
ONURAGARRI.- Beneficioso/a. Profitable.
TESTUINGURU.- Contexto. Contexte.
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Ezintasuna eta bizi-kalitatea
1
gaur egun: ariketak
✎

Irakurri aurretik
1. Gaurko arreta-zentroen helburua ezinduen
eta adineko pertsonen nahiz euren familien
bizi-kalitatea ahalik eta gehien hobetzea da.
Horretaz jardungo du landuko dugun artikuluak2. Bertan dioenez, zenbait baldintza
bete behar dituzte zentroek eskaintzen
dituzten zerbitzuetan. Lotuko al dituzu alorrak eta baldintzak?

Alorrak

Baldintzak

1) Profesionalek

A) eraginkorrak izatea

2) Baliabideak

B) eragin onuragarria izatea

3) Pazienteek

C) gaitasun garaia izatea

4) Osasunean

D) gogobetetasun-maila lortzea

1

2

3

4

✎
Irakurri bitartean

Galderak

2. Aurreko baldintzak lortzeko, ordea,
ezinbestekoa da egoera ondo ezagutzea. Artikuluan, erakunde batek
eskaintzen dituen zerbitzuak baloratzeko, zenbait erreminta erabiltzen direla
esaten da. Azter dezagun nolakoa den
GAUTENAk eta Matia Fundazioak erabiltzen dutena. Horretarako, ISMAP
galdesortari buruz esandako ideiak
antolatu behar dituzu, galderei erantzunda.

Galderak
Erantzunak

1

2

3

4

1) Zer jasotzen da galdetegian?
2) Nola erabiltzen da?
3) Zer lortu nahi da?
4) Ondoren zer?
Erantzunak
a) Profesionalen esku egongo da, arreta-plan indibidual bat ezartzerako orduan, ase
gabe dauden edota garrantzitsuak diren elementu horiek aintzat hartzea. Arretaplangintza hori aldizka errebisatu beharko da, egoitzetako pazienteen eboluzioa eta
sortzen diren behar berriak kontuan izateko.
b) Pertsonarentzat garrantzitsua den hori ezagutzen saiatzen da, hau da, pertsonak zer
baloratzen duen gehien eta zer den berarentzat esanguratsuena, honakoen inguruan: lana, etxebizitza, komunitatea, harreman sozialak, osasuna, segurtasuna eta
antolaketa.
c) Profesionalek ISMAP galdesorta elkarrizketa moduan erabiltzen dute egoitzetako
pazienteekin. Elkarrizketa honen bidez, bezeroek zentroko zerbitzuei nahiz euskarriei ematen dieten garrantzia eta horiekiko duten satisfazio-maila aztertzen da.
d) Tresna honek egoitzetako pazienteentzat garrantzitsuak diren aspektuak edota eremuak, hala nola, nabarmendu dituen eremu horietatik asebeteak ez daudenak
antzematen ditu, horri esker, arretaren plangintza eta kalitatea hobetu ahal izateko.

1 Ariketa-sekuentzia hau badaukazu Osatuz webgunean egiterik, 359550 zenbakian sartuta.
2 Ezintasuna eta bizi-kalitatea gaur egun, Amaia Zulaica, 2007

Ezintasuna eta bizi-kalitatea gaur egun: ariketak

✎
Irakurri ondoren
3. Marratxo bidez lotutako hitz-kateak ageri
dira testuan. Lehen osagaitik abiatuta,
zein izango da bakoitzaren bigarren
zatia? Aukera itzazu zerrendatik.

1. osagaia
arreta- •
arreta- •
bizi- •
bizi- •
gizarte- •
gogobetetasun- •
lan- •
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2. osagaia
• itxaropena
• kalitatea
• maila
• plangintza
• praktika
• zentroak
• zerbitzua

✎
Kontsultako elkarrizketa
4. Pazientearen gogobetetasun-maila
jasotzeko galdesorta erabiltzen
dela irakurri duzu artikuluan. Nola
galdetu dizkio hainbat gauza psikologoak Joxeri? Irakur ezazu eta
kokatu bost galdera hauek dagokien lekuan. Ondoren, entzun dezakezu elkarrizketa3 nola egin duzun ikusteko.

Galderak

>>>>>

Garrantzitsua al da zuretzat eguneko ordutegia zeuk antolatzea?
Hemen nola bizi zara: oso gustura,
gustura ala ez zara batere gustura
bizi?
Eta orain daukazun eguna antolatzeko aukera hori nola ebaluatuko
zenuke?
Zuretzat garrantzitsua al da hemen
zertan aritu aukeratu ahal izatea?
Gustura al zaude zentroan dauden
lagunekin?

Elkarrizketa osatu
Psikologoa
Joxe
Psikologoa

Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa

Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe
Psikologoa
Joxe

3 ISMAP galdesorta (Osatuz webgunea, 359539)

Badira egun batzuk gure zentroan zaudela. Zer moduz sentitzen zara hemen, Joxe?
Ondo, gustura.
Pozten naiz. Hori da nahi duguna, zu hemen gustura sentitzea. Baina hori lortzeko, badakigu hobeto ezagutu behar zaitugula. Horretarako, elkarrizketatxo bat egitea pentsatu
dugu. Bakarrik jakin nahi dugu zuretzat zer den garrantzitsua, eta ea hemen jasotzen ari
zaren zerbitzuarekin gustura zauden ala ez. Nik galdera batzuk egingo dizkizut eta zuk
pentsatzen duzuna esan behar didazu. Konforme?
Bai, galdetu lasai.
Elkarrizketa luze samarra da eta bi zatitan egingo dugu. Orain hasiko gara eta arratsaldean jarraituko dugu, tarte batean. Ondo al deritzozu?
Primeran.
Beno, orduan, lanarekin hasiko gara. ………1………
Bai. Hartara, benetan gustukoa dudan horretan jarduteko aukera daukat.
Eta hemen zer iruditzen zaizu, badaukazula gustuko eginkizunen bat aukeratzeko
modua? Esan behar didazu ea oso gustura zauden, gustura bakarrik zauden edo ez zauden batere gustura. Eta ez badakizu zer erantzun, ba, ez dakit esan eta kitto, bale?
Bale. Ba, oso gustura nagoela, gustuko zeregin batean jarduteko aukera daukat eta.
Eta dirua izatea edo irabaztea inportantea al da zuretzat?
Dirua beti da inportantea.
Eta daukazun diruarekin gustura al zaude?
Ez nago batere gustura, oso diru gutxi ematen didatela iruditzen zait.
Etxebizitzaren inguruan galdetuko dizut orain. Garrantzitsua iruditzen al zaizu non bizi
zeuk aukeratzea?
Bai. Baina badakit askotan ez dela posible.
………2………
Hemen? Oso gustura.
Eta bertakoak ezagutzea inportantea al da zuretzat?
Etxe arrunt batean biziz gero ez. Baina hemen, zentroan, bai.
………3………
Bai. Oso gustura. Jende jatorra dago hemen.
Nahi duzun lekura joateko, garraioa izatea garrantzitsua iruditzen al zaizu?
Bai, dudarik gabe. Askatasuna ematen dit horrek.
Orain daukazun mugitzeko sistemarekin gustura al zaude?
Bai eta ez. Hemen ibiltzeko badaukat aulkia, baina hirian mugitzeko, autobus gutxi daude
ni bezalakoentzat prestatuta.
………4………
Bai, inportantea iruditzen zait oso, eguna neuk nahi dudan bezala antolatzea.
………5………
Nahiko gustura nago. Hobetu daiteke, halere. Gauza batzuk derrigorrez ordu jakinetan
egin beharrak dezente mugatzen nau. Baina, ostantzean, ondo.
Azkeneko galdera egingo dizut. Zuretzat garrantzitsua al da zure gauzak edukitzea?
Bai, oso.
Eta gustura al zaude hemen dituzunekin?
Ez dakit. Oraingoz oso gauza gutxi ekarri ditut.
Bueno, ba, Joxe. Oraingoz hemen utziko dugu. Arratsaldean zer ordutan datorkizu ondo?
Bostak aldera libre nago.
Gero arte, orduan.
Agur, bai.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.
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2 Nerea Larrañaga medikua da eta Osasun

Sailak Donostian duen lurralde-ordezkaritzan ari da lanean. Azken urte hauetan epidemiologiako kontuak lantzen ari da, gainera. Minbiziaren eta nutrizioaren arteko
harremanak aztertzen jardun izan du, baina
oraingo honetan, Nutrizio Inkesta 2005 izeneko lana dela-eta hitz egin dugu berarekin.
Inkesta horretan Euskal Autonomia Erkidegoko gaztetxoen jateko ohiturak eta osasunegoera jorratzen dira, eta lan horiek aletuko
ditugu segidan.

Nerea Larrañaga:
Nutrizio inkesta 2005

1

N

utrizio Inkesta 2005 izeneko lanean Euskal
Autonomia Erkidegoko gazteen jateko ohiturak eta osasun-egoera jorratzen dira. Ba al
da berrikuntzarik aurreko lanekin alderatuz?
Berritasunik handiena da gure erkidegoan ez dela
aurretik nutrizio-inkestarik egin. Egin izan dira eskolaumeekin hainbat hiritan: Bilboko eskola batzuetan egin
da inkestaren bat edo beste, eta baita Gasteiz eta
Nafarroa biak batera hartuta ere. Eta nerabeekin,
berriz, Gipuzkoan egin zen –uste dut, gainera, doktorego-tesi bat izan zela–. Baina haur eta nerabeak kontuan
hartuta eta hiru probintzietako biztanleak barne dituela
ez da sekula egin. Orain dela hogei urte egin zen helduena, 24 urtetik gorakoena. Baina oraingo hau 4-18
urte bitartekoei egin zaie.
Zergatik aztertu dituzue umeak eta nerabeak,
bereziki? Arrisku-talde jakin bat al dira?
Bueno, batetik, sekula ez delako egin adin horrelakoekin
inkestarik; eta bestetik, arrisku-talde edo talde berezi

bezala kontuan hartzekoak dira garapen-prozesu batean
daudelako. Beharrak aldatzen joaten dira haurtzarotik
helduarora, eta gomendioak ere aldatzen joan behar
dute. Intelektualki ere heziketa-prozesu batean daude
eta sustapen eta heziketa programetarako ere ondo
dago jakitea zein egoeratan dauden, gero nora bideratu
nahi dituzun jakiteko ere. Bestalde, esan beharra dago
umeei inkestak egitea oso zaila dela; izan ere, umeek
guraso edo arduradun baten laguntza behar izaten dute,
beraiek ez baitute askotan jakiten nola erantzun.
Atentzioa eman dit, gosariaren kasuan, neska-mutikoen % 4k ez duela sekula gosaltzen. Gosariaren
ekarpena egun osoko kalorien % 20-25ekoa izatea
gomendatzen bada, zer gertatzen da gosaltzen ez
duten edo kale egiten duten horiekin?
Kontuan hartzen baldin badugu aste-bukaerak ere
barruan sartuta daudela, % 4 ez da oso altua. Larunbat
eta igandetan, nerabeak, adibidez, askotan jaikitzen
dira zuzenean bazkaltzera. Ideala % 0 litzateke, baina
% 4 hori Espainiakoarekin konparatuz gero, beraiek %
8 inguruan dabiltza (adin-talde pixka bat zabalxeagoa
aztertu zuten: 2tik 24ra). Eta horrek zein ondorio ditu?
Ba, eskola edo lanera gosaltzeke joaten direnek –edo
garenok–, energia edo kaloria horiek falta zaizkienez
gero, errendimendua baxuagoa dutela. Gehienek
hamaiketako bat edo otordutxo bat egiten dute bazkal
aurretik. Adin batera arte –uste dut ez dietela uzten
eskolatik ateratzen–, eskola-orduetan, atseden-garaian,
etxetik eramandakoa jaten dute. Baina 14 urtetik aurrera, kanpora ateratzen dira eta hor, badakigu zer erosten
duten: opil industrialak, litxarreria…

1 Nahi izanez gero, honi buruzko ariketa-sekuentzia daukazu Osatuz web gunean, 375668 zenbakian sartuta.
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adituak aipatzen du % 15era ere igotzen dela Estatu
espainiarrean eta AEBetan % 25eraino ere igotzen dela.
Ez dakit zuen aldetik gomendio jakinen bat emango
zenuketen gai honen inguruan.
Gure inkestan agertu zen 2.000 kaloria, batez beste, jaten
dutela egunean. Sexuaren eta adinaren arabera, nahiko orekatua dago gomendioa eta jaten dutena. Gertatzen dena da
beste aldagai batzuk daudela tartean, eta hor oso garrantzitsua da jarduera fisikoa. Eskolatik kanpo zer jarduera egiten
zuten galdetu genien inkestan, eta ikusi dugu loditasuna edo
gorputz-masaren indizea eta jardueraren kurbak oso parekatuta daudela. Sartzen duzuna eta erretzen duzuna ez baldin
badago parekatuta, obesitatea sortzen da. Gure datuen argitan, gure ume eta nerabeen % 12 obesoak dira, baina gainpisua daukate beste % 16k; biak batuta, ia % 30ek gainpisua
dutela agertzen da. Umetan edo nerabetan obesoa dagoenak
arrisku handia du heldutan ere hala izateko. Osasun Sailak
2002. urtean 16 urtetik gorakoei egindako osasun-inkestaren
arabera –bost urtetik behin egin ohi du inkesta hori– gizonezkoen erdiek eta emakumeen % 40k gainpisua dute.

Ikustekoa izango da zer hamaiketako egiten duten.
Jakina, horrela ere ez duzu hain ondo bermatzen kalitatea.
Etxean gosalduta bidaltzen badituzu, ondo gosalduta, ez dute
tartean horrenbeste behar.
Datuen arabera, egunean 2.000 bat kaloria hartzen
omen ditugu. Ez dakit hori den kopuru egokia.
Inkesta honetan atera da energiaren % 17 sartzen dutela gosaritan, batez beste. Gomendioak dio % 20-25 hartu behar
genukeela. Hamaiketakoan, bestalde, % 4 sartzen dute, jaten
dute. Bata bestearekin lotuz gero, % 20 horretara behintzat
iristen dira, baina kalitatearena ez dago hain argi.

Nerea, amaitzeko, ez dakit datu horiek kontuan hartuta,
emaitza orokorrik atera litekeen ala oso gauza partikular
eta pertsonalak diren?
Nik uste dut garrantzitsuenetakoa dela jarduera fisikoa baxua
dela, batik bat nesketan. Orokorrean esanda, adin batetik gora
neskek oso jarduera edo kirol gutxi egiten dute eta lodiagoak
dira.
Janarien aldetik asko dakite gaur egungo gaztetxoek, galderei
oso ondo erantzuten diete, heziketa ona dute, badakite zer
den ona, zer txarra. Baina gero egunerokoan, zer jaten dute?
Ba, haragia, pasta, arroza eta horrelako gauzak; gustukoa ez
dutenetik, aldiz, gutxi: barazki-berdurak, arraina… Potajea ere
gutxi, eta pena da zeren garai batean hemen potaje asko jaten
baitzen eta, horrela, landare-proteina asko hartzen genituen;
orain, berriz, haragi gehiago jaten dugunez, animalia-proteinak, animalien gantza sartzen dugu gorputzean.
Orduan, gomendio orokor bezala,
nik uste dut berdura, lekalea, fruta
eta arraina jaten dena baino
gehiago jan beharko litzatekeela, eta denetik jan.

Ez dakit kalitate horren ondorio izango den ala ez, baina
inkestan, obesitatearen eta gainpisuaren inguruko
datuak ere aipatzen dira eta, adibidez, inkestaren arabera, umeen % 12 obesoak dira. Bestalde, Javier Aranceta

*

AEB.- EEUU. États-Unis d'Amérique.
BERMATU.- Ziurtatu. Garantizar. Garantir.
BERRITASUN.- Novedad. Nouveauté.
GAINPISU.- Sobrepeso. Excès de poids.
HAURTZARO.- Infancia. Enfance.
HEZIKETA.- Formación. Formation.
JARDUERA.- Actividad. Activité.
LEKALE.- Legumbre. Légume.
LITXARRERIA.- Chuchería. Friandise.
NERABE.- Adolescente. Adolescent.
SUSTAPEN.- Promoción. Promotion.
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Erizaintza−eskolatik
Esklerosi anizkoitza

1
Ikerne Uria Uranga2
Donostiako Erizaintza
Eskola. EHU

2 Esklerosi anizkoitza gaixotasun neurologikoa da.

Zergatik sortzen den oraindik ez dakigu, baina bulkada
elektrikoak garunera eta bizkar-muinera bidaltzen
dituzten nerbio-zuntzak inguratzen dituen mielinazorroa hondatzen du. Honela, mielina kaltetzen den
zatietan, ehun-plaka zurrunak sortzen dira (esklerosia)
eta hauek nerbio-bulkadak eten egiten dituzte aldi baterako nahiz epe luzerako.
Nori erasaten dio?
Kasu gehienetan (% 80an) pertsona gazteei zein bizitzaren
erdialdean daudenei erasaten die —gaixotasunaren batez besteko agerpen-adina 28 urtekoa izanik—, eta arraroa izaten da
haurtzaroan zein zahartzaroan agertzea. Modu honetara,
heldu gazteen artean asaldu neurologiko ohikoenetakoa da,
hauetariko kasu askotan gutxiegitasun-sortzailea izanik.
Esklerosi anizkoitzari buruz datu epidemiologiko gutxi topa
dezakegu. Espainian 30.000 pertsona ingururi erasaten
diela uste da, hau da, 100.000 biztanleko 50-60 bat laguni. Emakumezkoei gehiago erasaten die (% 60) gizonezkoei baino (% 40). Gipuzkoako datuei dagokienez
(2006ko azaroa), gaixotasun honen diagnostikoa dutenak 600 bat dira. Horietatik erdiak ADEMGIko —
Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren Elkarteko— partaide dira.

Fisiopatologia
Fisiopatologiari kasu eginez, nerbio-sistema zentraleko
gai zurian dauden axoiak biltzen dituen mielina-zorroa
hondatu egiten da. Mielina-zorroak, beraz, ezin izango
du bere funtzioa modu egokian bete, alegia, nerbio-estimuluaren transmisioa zaildu egingo da edo ez da behar
bezala emango. Ondorioak maila askotan antzemango
dira: mugimenduak egiteko zailtasunak, orekaren asaldua, ahulezia, parestesia, nekea, ikusmeneko aldaketak, disartria, gernu-ihesa, eta abar. Bestalde, aipatu
beharra dago gaixo batetik bestera sintomek iraupen
eta maiztasun ezberdina izaten dutela.
Gaitzaren bilakaera mailakatua da, hots, okerragotzeak
(brote garaiak) zein arintzeak (erremisio garaiak) tartekatzen dira. Kasu batzuetatik besteetara ikaragarrizko
aldeak topa ditzakegu: adibidez, 25 urteko gazte bat
urte gutxiren buruan gurpil-aulki batean gera daiteke;
65 urteko pertsona bat, aldiz, bizimodu ia normala egiten ikus dezakegu. Edonola ere, gaixoen batez besteko biziraupena, lehen brotearen ondoren, 27 urtekoa
da. Heriotzari dagokionez, berriz, eragile nagusiak
infekzioak, asaldu gehigarriak eta bere buruaz beste
egitea izan ohi dira.
1 Nahi izanez gero, honi buruzko ariketa-sekuentzia daukazu

Osatuz web gunean, 360150 zenbakian sartuta.
2 Ikerne Uria Uranga medikuntza- eta kirurgia-erizaintzako ira-

kaslea da Donostiako Erizaintza Eskolan.

Erizaintza−eskolatik
Nerbio-sistema zentrala
(garuna eta bizkarrezur-muina)

Esklerosi anizkoitza

Nerbio
osasuntsuaren
mielina-zorroa
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Neuronaren oinarrizko
diseinua
Dendritak

Axoia
Zelula-gorputza

Esklerosi anizkoitzean axoia babesten
duen mielina-zorroa hondatzen da.
Hondamena nerbio-sistema
zentraleko toki askotan gertatzen da eta
horren ondorioz ehun-plakak
sortzen dira.
Honek guztiak nerbio-bulkaden transmisioa eten egiten du, hainbat sintoma eraginez: ikusmen zirriborrotsua, ahuldadea,
mugitzeko koordinazio falta…

Axoia
Mielina-zorroa

Axoia

Eta tratamenduari buruz zer?
Gaur egun esklerosi anizkoitzaren tratamenduan bi norabide
bereizten dira:
• Alde batetik, gaixotasunaren eboluzioa geldiaraztera bideraturiko tratamendua; hauen artean botikarik erabilienak,
ACTH eta glukokortikoideak dira.
• Bestetik, sintomak eta konplikazioak geldiarazteko helburuarekin bideratuta, hainbat tratamendu jasotzen ditu gaixoak: espastizitatea arintzeko nahiz mina kentzeko farmakoak, gernu nahiz idorreria-arazoak saihestekoak, eta abar.
Honen ildotik, fisioterapeutek egiten duten lana ere azpimarragarria da, izan ere, batetik gaixoen mugikortasuna
mantentzeko ahaleginak egiten dituzte, eta bestetik, koordinaziorik eta mugikortasunik ezak ekarritako konplikazioei
aurre egiten laguntzen dute.
Hori guztia kontuan harturik, gaixotasunak eragin handia duela
dirudi asaldu neurologiko kroniko honek erasandako pertsonen
bizitzan, eta pertsona horiek ingurukoen laguntza eta babesa
beharrezkoak izango dituztela. Laguntzari dagokionez, esan,
beste asaldu askoren antzera zamarik handiena senitartekoek
jasaten dutela. Hala ere, zama arintzeko zenbait elkarte sortu
dira —gaixo nahiz senitartekoentzat—, hala nola, Gipuzkoan
dugun ADEMGI.

Erizainaren ikusmoldea
Asaldu honen ondorioz sortzen diren konplikazioak saihestu
nahian, esklerosi anizkoitzaren bilakaeran zehar hainbat bisita
egin behar izaten dituzte gaixoek ospitale nahiz osasun-zentroetara. Hori dela-eta, bertako langileekin harremana sendotuz
doa, batez ere, sendagile eta erizainekin.
Ikerketa (eskuineko zutabean dator) baten mamia laburbilduz,
gaixotasunaren lehen urteetan informazio eskasia atzeman da
esklerosi anizkoitza duten pertsonen artean. Eginiko elkarrizketetan, oro har, gaixotasunari buruzko datu nahiz xehetasun
gehiagoren beharra nabarmendu dute partaideek. Bestetik,
bereziki brote garaietan —kasu gehienetan ospitalizatzearen
ondorioz—, moldatze-porrota sortu izan zaie pertsona hauei,
bitarte horretan euren erizaintzako zainketen premia handituz.
Aipaturiko horren guztiaren ondorioz, osasun-profesionalok
eginkizun garrantzitsu bat dugu esku artean: esklerosi anizkoitza dutenen behar horiek modu egokian asetzen laguntzea.

Esklerosi anizkoitzari buruzko lan bat
Erizainen ikuspegian murgildurik, erizaintalde batek (Elorza, I.; Huitzi, X.; Gordoa, A.
eta Uria, I.) gai honi buruzko lan bat egin
du: “Beharrak identifikatzen”. Lan honen
bitartez, Gipuzkoan esklerosi anizkoitza
dutenak nola bizi diren, zein behar
dituzten eta gaixotasunera egokitu
diren ala ez ikertu nahi izan da, pertsona modu holistiko batean ulertuz, hau
da, pertsonaren behar guztiak kontuan harturik. Helburu nagusia,
ordea, esklerosi anizkoitza duten
pertsonen beharrak identifikatu eta
erizaintzako diagnostikoak formulatzea izan da, gerora pertsona
horiei eman beharreko erizaintzako zainketak modu egokian
antolatu ahal izateko. Asmo
horiek betetzeko, 20 pertsonak
osaturiko lagina erabili da.

*

AGERPEN.- Aparición. Apparition.
ASALDU.- Trastorno. Trouble.
ASETU.- Satisfacer. Satisfaire.
BULKADA.- Impulso. Impulsion.
ERASAN.- Afectar. Ataquer.
ESKLEROSI ANIZKOITZ.- Esclerosis múliple.
Sclérose multiple.
GERNU-IHES.- Incontinencia urinaria.
Incontinence urinaire.
LAGIN.- Muestra. Échantillon.
NERBIO-ZUNTZ.- Fibra nerviosa. Fibre nerveuse.
XEHETASUN.- Detalle. Détail.
ZURRUN.- Rígido. Rigide.
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Mamografia
2 Zer da mamografia?

Bularreko guruina osatzen duen ehun bigunaren errepresentazio erradiologikoa besterik ez da mamografia, eta irudi
horrek guruinaren egituraren (normal nahiz patologikoaren)
berri ematen digu. Erradiografia berezi horren azterketa zehatzak minbizia identifikatzeko modua ematen digu.

Zertarako balio du?
Bularreko minbizia da emakumeen artean tumore gaiztorik
usuena, emakumeen aurreneko heriotza-arrazoia osatzeraino
(28,2ko heriotza-tasa dauka minbizi horrek 100.000 emakumeko). Gaur egun, gurea bezalako gizarte batean, emakume
batek 75 urte bete aurretik bularreko minbizia izateko probabilitatea % 5ekoa da. Eta egungo biziraupen-tasei erreparatuta, horrek esan nahi du 20 emakumetik batek bularreko minbizia garatuko duela adin horretara iritsi baino lehen.
Kasu askotan, ordea, posible da neoplasia edo tumorea atzeman edo detektatzea, ukitu edo palpatzeko moduko lesioak
agertu aurretik. Eta ondotxo frogatu den bezala, mamografia
da bularreko minbiziaren screening edo baheketarako baliorik
handiena duen proba, eta horrexegatik minbiziaren detezkio
goiztiarrean gehien erabiltzen dena.
Zer esan nahi du horrek? Sarritan inolako sintomarik gabeko
emakumeetan bularreko minbiziak oso estadio goiztiarrean
atzematen direla mamografiari esker. Proba honek onarpen
zabala izan du emakumeen artean, kontrako efektu oso
gutxi ditu eta kostu aldetik ere onartzeko modukoa denez, ikaragarri hedatu da biztanleria orokorrean aplikatzeko moduko
screening-proba bezala.

Proba

diagnostikoak

Mamografia
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Bularra ehun bigunez osatua dago (gantzehuna, parenkima, azala, ehun adiposoa), eta
horien guztien erradiazioa xurgatzeko koefizienteak oso antzekoak direnez, bularreko erradiografia konbentzionalak (ohizko metodoekin
eginak) ez dute batere kontrasterik hartzen, eta
alferrikakoak gertatzen dira diagnostikorako.
Mamografian, aldiz, badira minbizia adierazten
duten zeinu erradiografikoak: puntu-formako
kaltzifikazio finak (bularreko erradiografian
puntu zuriak bezala agertzen direnak), gaizki
definitutako masa espikulatua, dentsitate asimetrikoa eta azala loditzea.
Mamografiak ez du ordezten biopsia diagnostikorako, ezta gutxiagorik ere. Baina erradiologian aditua den baten eskutik, mamografia bat
oso tresna fidagarria eta baliagarria da.
Mamografia bidezko bularreko minbiziaren
detekzioa zehatza da kasuen % 85ean, gutxi
gorabehera, eta teknika honekin atzematen ez diren minbiziak
erradiografietan ondo ikusten ez diren bularreko zonetan
kokatu ohi dira (galtzarbe aldeko goiko aldean).
Bularreko minbizien % 35 ia ez dira ukipenaz edo palpazioz
atzematen, mamografia bidez soilik detekta daitezke. Beraz,
bularreko minbizia bere estadiorik goiztiarrenetan atzemateko
sistemarik onena mamografia eta miaketa edo azterketa fisikoa konbinatzea da. Horrela lortutako espezifikotasuna (hau
da, minbizirik ez dagoenean emaitza negatibo bat lortzeko
probabilitatea) % 90etik gorakoa da. Screening-eko mamografian emaitza positibo baten aurresateko balioa % 5-10 artean dabil, alegia mamografia positiboa duten 100 emakumetik
5-10 bakarrik dira ondoren bularreko minbizi baten eramaile
bezala berresten direnak.
Minbiziaz gainera, mamografiak bularreko beste gaixotasun
batzuk ere atzeman ditzake, esaterako mastitis zorne-jariatzaileak, abzesuak, kiste nabarmenak, tumore onaireak (adibidez,
fibroadenoma), aldaketa fibrokistikoak eta baita guruin barneko gongoil linfatikoak ere.

Noiz egiten da?
Gaur egungo ebidentzietan oinarrituz, aldizkako mamografien bidezko bularreko minbiziaren screening-aren eraginkortasuna sendoa eta erabatekoa da 50 urtetik gorako emakumeentzat, Kanadan, Ameriketako Estatu Batuetan eta
Europan egindako ikerketen emaitzek frogatzen duten bezala. Adin-tarte horretan ikerketa guztietan bularreko minbiziaren heriotza-tasa % 30 inguru gutxitu da mamografiari esker.
Eta emaitza horiek jarraipeneko aurreneko 7-10 urteetan
nabaritzen dira pixkana-pixkana.
Ikerketa horiek berek ez dute bularreko minbiziagatiko heriotzen beherakada esanguratsurik erakutsi, aldizkako mamografien bidezko screening-prozedura hori 40-49 urte bitartean
hasi duten emakumeen artean, 7-12 urteko jarraipen-aldia
egin ondoren. Horregatik, gaur egun martxan dauden detekzio
goiztiarreko programa ia gehienek 50 urtetik aurrerako emakumeei mamografia 2 urtean behin errepikatzea aukeratu
dute, betiere emaitzak normalak direnean.

Sintomarik gabeko pazienteen detekzio goiztiarraz gain —eta
prozedura horiei baheketa edo screening-eko mamografia esaten zaie—, patologia baten susmoa dagoenean ere egiten dira
mamografiak, pazienteak dauzkan sintomak horren beharra
erakusten duenean (kasu horietan mamografia diagnostikoaz
hitz egiten da)

Zein faktorek dute eragina emaitzetan?
Badira emaitzetan interferentziak eragin ditzaketen hainbat
faktore:
a) Talko-hautsak kaltzifikazio-irudiren bat eragin dezake bularraren barruan.
b) Lepoko objektu metalikoek (kate, lepoko, eta antzekoek)
bularra erabat eta behar bezala ez ikustea ekar dezakete.
Horregatik, lepoaldeko gauza metaliko guztiak kendu behar
dira.
c) Bularren tamaina handitzeko asmoz egindako inplanteek ere
bularra erabat ikustea eragoz dezakete.
d) Bularraren dentsitatea gutxituz doa adinarekin. Emakume
gazteen bularreko ehuna erradiodentsoagoa denez, bularreko tumore txikiagoen detekzioa zailagoa gertatzen da
mamografian.

*

DETEKZIO GOIZTIAR.- Detección precoz.
Détection précoce.
EHUN.- Tejido. Gissu.
EMAITZA.- Resultado. Résultat.
ESANGURATSU.- Adierazgarri. Significativo.
Significatif.
GALTZARBE.- Besape. Axila. Aisselle.
GONGOIL.- Ganglio. Ganglion.
GURUIN.- Glándula. Glande.
HERIOTZA-TASA.- Mortalidad. Mortalité.
KONTRAKO EFEKTUAK.- Efecto secundarios.
Effets secondaires.
ONAIRE.- Benigno. Bénin.
USU.- Frecuente. Fréquent.
XURGATU.- Absorber. Absorber.
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1B Egunak hogeita lau ordu dituela gauza jakina da. Baina, urriko
azken igandeak hogeita bost izaten ditu, ordubete gehiago, hain
justu. Martxoko azkenak, berriz, bat gutxiago izaten du. Modu horretan, egun bati ordu bat kenduta eta beste bati ordu bat erantsita, bi
ordutegi ditugu urtean: negukoa eta udakoa.
Urriaren 28an sartu ginen neguko ordutegian. Energia aurreztea
du helburu ordu-aldaketak, baina nahaste batzuk ere sortzen ditu pertsona batzuengan. Sekuentzia honetan, hainbat azalpen eta testigantza irakurtzeko eta entzuteko aukera izango duzu. Eta bukaeran, zuk
zeuk izango duzu zure eskarmentuaren berri kontatzeko aukera.

23

[Sekuentzia
Didaktikoa]
Belen Benitez

Helburua gauzatzeko hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Ordu-aldaketarekin lotutako hiztegia landuko duzu
• Hipotesiak egingo dituzu irakurri edo entzungo duzun ikerketa
baten inguruan
• Artikulu batetik abiatuta, pertsona batzuen iritziak aztertuko dituzu
• Bertso batetik abiatuta, beste iritzi bat atzemango duzu
• Ordu-aldaketak zuregan izan ohi duen eragina azalduko duzu

13
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1 ORDU-ALDAKETA

Urtero errepikatzen den eginkizuna da ordua aldatu beharra. Garaia iristen denean, ordea, betiko galdera egiten dugu: “Beraz, ordu biak direnean, hirurak ala
ordu bata izango da?” Gauzak argitze aldera, hainbat ariketa egitea proposatu
dizugu ataza honetan.
A. ZER ALDATZEN DA?
Bi aldiz aldatzen dugu ordua urtean zehar: lehenengoa, udaberrian eta bigarrena,
udazkenean. Zer egiten dugu ordutegi berrira aldatzeko? Ikusi iruditan garai bakoitzean egin behar den aldaketa:

Udaberrian

Udazkenean

Automatikoki egiten dugun aldaketa hori aztertuko duzu orain. Noiz egiten dira honakoak?
Udaberrian

Udazkenean

Ordubete aurreratu behar dugu ordularia
Ordubete atzeratu behar dugu ordularia
Ordubete gehitzen diogu egunari
Ordubete kentzen diogu egunari
25 orduko eguna dugu, ordubete irabazi dugulako
23 orduko eguna dugu, ordubete galdu dugulako
Martxoaren eta urriaren azken igandean aldatu
behar dugu ordua
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.

B. ZERTARAKO ALDATU BEHAR DUGU ORDUA?
Horrelako zerbait galdetuko zenion, noski, inoiz zeure buruari. Nonbait energiarekin
du zerikusia. Baina, zehazki, zergatik proposatzen da ordutegi-aldaketa?
Osa ezazu Gloria Etxeberriak, Energiaren Euskal Erakundeko teknikariak, azaldutako
arrazoia, hutsunean hitz egokia idatziz:
handitu, gastatu, behartu, aurreztu, murriztu
“Aldaketa hau argi naturala hobeto aprobetxatzeko egiten da. Ordutegi-aldaketa
honen bidez pertsonen jarduera eta argi naturala bateratzen saiatzen dira. Eta beraz,
argi artifizial gutxiago beharko denez, elektrizitatea eta dirua _________ko dugu,
argiztapenean, batez ere.”
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.
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C. ZER ORDU/ZER ORDUTAN
Zuk nola idatziko zenituzke euskaraz gaztelaniazko esaldi hauek?
1. Son las 4,30 de la madrugada

a. goizaldeko laurak eta erdi dira
b. goizeko lau t’erdiak dira
c. goizaldeko lau eta erdiak dira

2. A las tres serán las dos

a. hiruretan ordu biak izango dira
b. hiruetan ordu bik izango dira
c. hiruretan ordu bia izango da

3. El sol ha salido a las 6:33 esta mañana

a. eguzkia 6:33ean atera da gaur goizean
b. eguzkia 6:33an atera da gaur goizean
c: eguzkia 6:33n atera da gaur goizean

4. Mañana, el sol se pondrá hacia las seis

a. bihar eguzkia seiak aldera sartuko da
b. bihar eguzkia sei aldera sartuko da
c. bihar eguzkia seietan aldera sartuko da
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.

2 ORDU-ALDAKETA ETA AUTO-ISTRIPUAK
Pentsatu al duzu inoiz zein eragin izan dezakeen ordu-aldaketak autoa gidatzen ari
zarela? Ikerketa bati esker jakin dugu nola eragiten digun. Adi, beraz, albisteari!
D. ORDUBETEKO ALDEA
• Erlojuari atzeratu diogun ordubetetxo horrek auto-istripuetan eragina izan omen
dezake. Zure ustez, nola?

❏ Auto-istripuak gutxitu egiten dira egun horretan.
❏ Auto-istripuak ugaritu egiten dira egun horretan.
• Arrazoiak bilatu nahian, hona hemen guri bururatu zaizkigun hainbat bi aukeretarako. Horietakoren batekin ados bazaude, egizu gurutzea zure aukeran. Bestela bada,
eman ezazu zure arrazoia.

❏ Istripuak gutxitu egiten dira egun horretan auto gutxiago
irteten direlako errepideetara.

❏ Istripuak gutxitu egiten dira egun horretan lotan ordubete
gehiago eman dugunez deskantsatuago gaudelako.

❏ Istripuak gutxitu egiten dira egun horretan argi gehiago
dagoelako.

❏ Istripuak ugaritu egiten dira egun horretan igandetako
txofer asko dabilelako errepidean.

❏ Istripuak ugaritu egiten dira egun horretan jendea
orduarekin nahastuta dabilelako.

Eman zure arrazoia:
✎ ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.
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• Hala al da? Irakur ezazu albistea eta azpimarra ezazu ikerlariak emandako arrazoia:
(Nahiago baduzu, albiste osoa entzun dezakezu 343. audio-artxiboan, www.ikasbil.net
web gunean).

“Stanley Coren kanadarrak horrelako egunetan, gaur bezalako egunetan, alegia,
ordubete gehiago izaten dituzten egun horietan, zer gertatzen den ikertu du.
Eta beste gauza askoren artean, konturatu da ordubete gehiago duten egun horietan
kotxe-istripuak gutxitu egiten direla. Normalean baino %7 gutxiago.
Gaur bezala gauak ordubete gehiago duenean, ordubete horrek ematen digun
deskantsuak ondorengo bost egunetan irauten omen digu. Handik aurrera istripuak eta
gainerakoak, lehen bezalaxe.
Stanley Corenek egindako ikerketa honek igartzen duenez udaberrian, alegia, ordubete
kentzen diguten sasoian, datuak erabat beste aldera izaten dira: istripuak ugaritu eta
pertsonen nekea ere bai. Gaur egungo joera nabarmena da geroz eta gutxiago lo
egitea. Beste edozer egiteko behar ditugun orduak loari lapurtzen dizkiogu. Eta horrek
orain edo geroago egurra ematen du. Hori diote behintzat adituek.”

3 ERAGINA GORPUTZEAN
Ordubete atzeratu behar izanak gure gorputzean eta erritmoetan zein eragin izan
duen jakiteko, jendearen testigantzak jaso ditugu. Honela, Goierriko hitza egunkariak bildutako herritarren bizipenak irakurri eta aztertuko dituzu. Ondoren, Sustrai
Colinak ordu-aldaketak beregan duen eragina azaltzeko abestu zuen bertsoa osatuko duzu.
E. GOIERRIKO HERRITARREN IRITZIAK
Irakur ezazu Goierriko hitza egunkarian argitaratutako artikulua. Bertan ordu-aldaketak
eragindako hainbat iritzi irakur ahal izango dituzu:

Ordu-aldaketaren eragina
Ordua aldatzen denean, gutxiago edo gehiago, denei kostatzen zaie ordutegi
berrira ohitzea eta egokitzea. Psikiatren esanetan, haurrak eta adineko jendea dira nahaste handienak izaten dituztenak. Energia aurreztearren, nahasteak merezi duela diote Europar Batasuneko adituek nahiz talde ekologistek.
Goierriko Hitzak goierritarrok ordu-aldaketa nola bizi dugun jakin nahi izan du.
«Nik gorputzean ez dut gehiegi notatzen aldaketa, baina pixka bat bai. Adibidez
orain, lehenago loguretzen naiz» esan digu Beasaingo Joxe jubilatuak eta garbi du zer
lukeen nahiago: «Niretzat orain, neguan, aldatuko ez balute hobe, zeren oso tristea da
arratsaldean hain goiz iluntzea». Adineko beste emakume batek, honako arrazoiak
eman dizkigu ordu-aldaketari buruz galdetuta: «Oilarrek orduari begiratu gabe egiten
dute kukurruku, eta niri ere antzeko zerbait gertatzen zait, iluntasunaren arabera, gorputzak esaten dit noiz esnatu eta noiz lo hartu. Nik ez dut ordulari beharrik».
Zeraingo Jokin haurrak ere ez du ordulari behar handirik izaten. «Nik nabaritzen
dut ordu-aldaketa e! Baina lo berdin-berdin egiten dut» esan digu eskolatik irten
berritan. Bere lagun Mikelek ere horixe bera esan digu: «Nik esnatu arte egiten dut
lo». Baina beren gurasoek, bestelakorik ere esan digute; igartzen omen zaie noiz
aldatzen den ordua: «Orain ez zaie hainbeste nabaritzen, baina udako aldaketan
bai, zeren aldaketa haren ondoren kosta egiten zaie ordutegi berrira ohitzea eta
lehengo orduan esnatzen dira».
Gauean lan egin behar dutenek edo goizean goiz esnatu behar dutenek ere nabaritzen dute ordu-aldaketa. Hori da Aitor gabiriarraren kasua, larunbat gauean ere
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lan egin zuen Beasaingo taberna batean, ordubete gehiago gainera: «Aldaketa-egun
hori gogorra egiten da, ordu bat gehiago izaten baitugu lanerako, baina gero, ni
behintzat segituan moldatzen naiz ordu berrira».
Baina kontuak kontu, martxoa bitartean ordutegi honekin jarraitu beharko dugu.
Lehenago iluntzen du, eta jende gehiena kexu da horregatik: «orain segituan
iluntzen du eta hori oso tristea da» errepikatu dute behin eta berriz kalean galdetutako goierritarrek. Energia aurreztea guztien mesedetan denez, ordu-aldaketetara ohitzea eta egokitzea beste erremediorik ez da geratzen ordea.

www.goierrikohitza.info

F. ERAGIN TXIKIA
Goierritarrei galdetuta, txikia bada ere, badirudi denengan izan duela eraginen bat.
Testua irakurri ondoren, lotu argazkiak eta adierazpenak.

Jubilatua

Adineko emakumea

Gurasoak

Gaueko langilea

Haurra

1. Eragin txikia izan du beregan ordu-aldaketak. Lo egiteko arazorik ez du izan,
behintzat.
2. Oraingo aldaketak ez du eragin handirik izan, baina udakoak bai. Orduan beranduago
esnatzen ziren umeak, lehengo ordura ohituta.
3. Ordu-aldaketa egunean ordubete gehiago egin behar izan zuen lan, baina bestela, ez
du eragin berezirik izan.
4. Ordu-aldaketak ez du eraginik izan beregan. Gorputzak iluntasunaren arabera esaten
dio lo jarraitu edo esnatu behar duen.
5. Ordu-aldaketaren ondoren, lehenago izaten da logura eta triste egiten zaio
arratsaldean goizago iluntzea.
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.
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G. ZER NABARITU DUTE?

Hainbat molderi erreparatuko diezu orain. Horretarako, testuan ageri diren esaldi hauek
osatu behar dituzu. Erabili egokien iruditzen zaizun aukera.
1. Denei kostatzen zaie ordutegi berrira __________

a. ohitzea eta egokitzea
b. ohitzen eta egokitzen
c. ohitzera eta egokitzera

2. Haurrak eta adineko jendea dira nahaste
handienak ________

a. izaten dituenak
b. izaten dituztenak
c. izaten dutenak

3. Iluntasunaren arabera, gorputzak ________ noiz
esnatu eta noiz lo hartu

a. esaten diote
b. esaten dit
c. esaten diot

4. Nik ez dut ordulari ____________

a. behar
b. beharra
c. beharrik

5. Haurrei _______ noiz aldatzen den ordua

a. igartzen zaie
b. igartzen da
c. igartzen zaio

6. Goiz esnatu behar dutenek ere _____ ordu-aldaketa

a. nabaritzen du
b. nabaritzen dute
c. nabari dute
a. moldatzen dut
b. moldatzen zait
c. moldatzen naiz

7. Ni, behintzat, segituan _______ ordu berrira

1

2

3

4

5

6

7

Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.

H. BERTSOTAN
Gai honetaz aritu zen Sustrai
Colina bertsolaria irratian. Irakur
ezazu lehenengo bertsoa:

1. bertsoa
Oso gutxi balio
duenez orekak
gailendu dira gutxi
batzuen apetak
gaiari luzaroan
eman arren bueltak
ez dit inoiz argitu
nire gogoetak,
zentzurik ba al duen
ordu-aldaketak

• Orain, errimadun hitzak kokatuz, osatuko al zenituzke azken bi bertsoak?
2. bertsoa
Eguna jaikitzen da
gu (1)________
eta gaua bertan dago
(2)___________
ez dakit den mesede
ala (3)_________
baina agintarien
gustua (4)_______
ohitu beharko dugu
puska (5)_______

Zk.

Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.

Errimadun hitzak
konturatzerako
kalterako
esnatzerako
delako
baterako

3. bertsoa
Nahiz zirikatzea den
ene (1) __________
paso egiten jakin
behar da (2)_______
kexa dezente entzun
arren han- (3)______
ez zait asko inporta
ordu (4)___________
ze ordu den sabelak
esaten dit (5) ______

Zk.

Errimadun hitzak
tarteka
papeleta
hemenka
eta
aldaketa
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Entzun ezazu bertso osoa www.ikasbil.net web guneko 3144 audio-pasartean
• Azken bertsoaren bukaeran azaldu du bertsolariak ordu-aldaketak beregan izan duen
eragina. Zer adierazi nahi izan du? Aukeratu hauen artean:
Aukeratu
A

Asko inporta zaio, noiz jan behar duen bestela ezin baitu jakin.

B

Ez dio batere eragin, gorputzak esaten baitio noiz jan behar duen.

C

Sabeleko mina jarri zaio ordua aldatu denetik.

D

Kexa besterik ez du ordua aldatzeagatik.
Zalantzarik sortu bazaizu, 30. orrialdera jo.

4 ZUREGAN ERAGINIK IZAN AL DU ORDU-ALDAKETAK?
Irratsaio batean ari dira jendearekin hitz egiten ordu-aldaketa dela eta. Telefonoa
hartu eta hara deitu nahi duzu zure esperientzia kontatzeko. Deitu aurretik, ordea,
komeni zaizu esango duzuna prestatzea. Ideiak antolatzeko erabil ezazu zerrenda
hau. Irakur ezazu eta aukeratu zure iritzia osatzeko balio dizuten moldeak.

Udazkeneko aldaketa zertan da?
Ordutegi berria / zaharra
Ordua aldatu: aurreratu / atzeratu
Orduak kendu / erantsi

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

Ondorioak zein dira?
Goizago / beranduago… argitu / ilundu
Ordutegira ohitu / egokitu:
Berehala ohitzen naiz
Kostata ohitzen naiz
…
Haurrak / adinekoak … nabaritu /
antzeman / igarri / nozitu
Ez dut ezer nabaritzen
Haurrek ikaragarri antzematen dute
…
Ordubete gehiago lo egiteko
Poza eragiten dit
Hau poza!
…
Lehenago iluntzen du
Tristura eragiten dit
Hau tristura!
…
Zertarako?
Energia aurrezteko

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
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! Erantzun-orria:
A. ZER ALDATZEN DA?
Udaberrian Udazkenean

✗

Ordubete aurreratu behar dugu ordularia
Ordubete atzeratu behar dugu ordularia

✗

Ordubete gehitzen diogu egunari

✗
✗

Ordubete kentzen diogu egunari

✗

25 orduko egun bat dugu, ordubete irabazi dugulako
23 orduko egun bat dugu, ordubete galdu dugulako

✗

Martxoaren eta urriaren azken igandean aldatu behar dugu ordua

✗

✗

B. ZERTARAKO ALDATU BEHAR DUGU ORDUA?
Handitu
Gastatu
Behartu

✗

Aurreztu
Murriztu

C. ZER ORDU / ZER ORDUTAN
1

2

3

4

c

a

b

a

D. ORDUBETEKO ALDEA
Erantzunak
Auto-istripuak gutxitu egiten dira egun horretan
Istripuak gutxitu egiten dira egun horretan lotan ordubete gehiago eman dugunez deskantsatuago gaudelako.

F. ERAGIN TXIKIA
Jubilatua

Adineko emakumea

Haurra

Gurasoak

Gaueko langilea

5

4

1

2

3

G. ZER NABARITU DUTE?
1

2

3

4

5

6

7

a

b

b

c

a

b

c

H. BERTSOTAN
Zk.

2. BERTSOA

Zk.

3. BERTSOA

2

konturatzerako

2

tarteka

3

kalterako

1

papeleta

1

esnatzerako

3

hemenka

4

delako

5

eta

5

baterako

4

aldaketa

Aukeratu
B

Ez dio batere eragin, gorputzak esaten baitio noiz jan behar duen.
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Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Argazkiak: Euskadi Irratia

dile Kruzetak Euskadi Irratia, Gaztea
eta EiTBmusika zuzentzen ditu 1999.
urteaz geroztik. Urte hauetan guztietan, teknologiarik aurreratuenak ez duela irrati on
bat egiten ikasi du. Digitalizazioaren garaian
gaudela dio, baina, giza dohainek berebiziko papera betetzen dutela uste du, “kazetari
on batek jakin-mina, irudimena eta izaera
kritikoa izan behar duelako”. Hurrengo lerrootan, 25 urte bete dituen Euskadi Irratiaren
bilakaera du aztergai Kruzetak. Garai bateko
ametsa errealitate bilakatuta, euskarazko
komunikabideen egoera inoiz baino hobea
dela irizten du. Hala ere, laguntza publikorik
gabe, euskara hutsezko hedabideen etorkizuna ez dagoela bermatuta azpimarratu du.
2

O

ODILE KRUZETA,
Euskadi Irratiko
zuzendaria:
“25 urte hauetan
kazetari izaten
ikasi dugu, ilusioa
galdu gabe”
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Euskadi Irratiak 25 urte beteko ditu hilabete honetan.
Nola laburbilduko zenuke irratiaren bilakaera?
Hasteko, pentsatu beharko genuke duela 30 urte festa erraldoi
bat egin zela Donostiako Belodromoan “24 ordu euskaraz”
izenburupean. Orduan hedabideetatik 24 orduz euskaraz jardutea amets bat zen eta 25 urte geroago errealitate bihurtu
da. Hor dago bilakaera nagusia, amets izatetik errealitate izatera. Bidean, ordea, izugarri ikasi dugu. Kazetari gisa, hain
zuzen, profesionalizatu egin gara, hau da, kazetari izaten ikasi
dugu, baina beti ere ilusioa galdu gabe.
Teknologia berriek zeresan handia izan dute hedabideen
bilakaeran. Zein aldaketa nagusi ekarri ditu digitalizazioak?
Teknikak soinuaren kalitatea hobetu du eta lan egiteko modu
azkarragoak eta erosoagoak eman dizkigu. Adibidez, musikaren digitalizazioari esker, doinu guztiak zerbitzarian daude eta
edonork edozein momentutan erabil ditzake. Garai batean,
berriz, San Sebastian eguna iristen zenean, mundu guztia
borrokan hasten zen Danborradaren diskoa eskuratzeko.
Soinuaren kudeaketa digitalak gure lana azkartu eta kontsulta-bideak erraztu ditu. Lehen, artxibatzeko arazo gehiago genituen eta orain ofimatikak hori guztia konpondu du. Baina,
garai digitalak beste aukera bat ekarri du: herritarrei kazetari
izateko aukera eman die. Hori hurrengo urteetan landuko
dugun lan-ildo bat izango da.
Zein da Zu kazetari kontzeptuaren funtsa?
Komunikabideok komunikazioa bilatzen dugu, baina gehienetan norabide bakarrekoa izaten da. Egia da, gure kasuan,
entzuleek parte hartzeko modu ezberdinak dituztela: telefonoa, posta elektronikoa, sms-ak... Baina, interaktibitatearen
munduan beste urrats batzuk eman nahi ditugu norabide
bikoitzeko komunikazioa indartzeko.
EITB taldeak egoitza berria estreinatu du Bilbon. Zer ekarri du leku-aldaketak?
Egoitza berrian telebista, irratia eta web gunean lan egiten
duten kazetari guztiak erredakzio bakar batean bilduta daude.
Horrek esan nahi du hortik eratorriko diren lan-dinamika
berriak oso aberasgarriak izango direla. Izan ere, lan-dinamika
berri horiek ez dira soilik profesionalak izango, baita pertsonalak ere, eta harreman pertsonalek gauza asko erraztu eta bideratzen dituzte.
1999an izendatu zintuzten zuzendari, zer ikasi duzu urte
hauetan?
Teknologiarik onenak ez duela irrati on bat egiten. Irudimena,
arakatzeko gaitasuna, izaera kritikoa, lana zintzo eta zorrozki egiteko ahalmena, umorea eta gizartearekiko sentiberatasuna: horiek guztiak giza dohainak dira eta horiek gabe ez
dago kazetari onik. Irratian, batez ere, kazetariaren izaerak
sekulako eragina dauka emaitzan. Ziurrenik telebistan baino
eragin handiagoa dauka, telebistan talde lana da nagusi, baina
irratian taldeak askoz ere txikiagoak dira. Batzuetan, pertsona
bakar batek egiten du ordubeteko saioa eta bere izaerak eta
lan egiteko moduak zeresan handia du.
Euskadi Irratia, Gaztea eta EiTBmusika irratiak zuzentzen
dituzu. Bakoitzak oso ezaugarri ezberdinak ditu. Nola
egiten da programazioaren egituraketa?
Garbi dago hiru publiko desberdinei zuzentzen zaizkiela.
Euskadi Irratiaren kasuan, esate baterako, hitzak du garrantzia

eta hura da programazioaren ardatza. Beste bietan, berriz,
musika da ardatz nagusia: Gaztean, jende gazteari zuzendutako musika aukeratzen dugu eta EiTBmusikari dagokionez,
berriz, edozein adinetako jendeak entzun dezakeena, baina
euskal musikari garrantzia emanez. Dena dela, elkarren osagarri izan behar dute, argi daukagu batak bestea ez duela zapaldu behar. Batean egindako lanak besterako ere balio behar du:
musika guztia fonotekatik kudeatzen dugu, nahiz eta irrati
bakoitzeko lan-taldeak erabakitzen duen nobedadeak nora
doazen, edo Gazteara edo EITBmusikara. Euskadi Irratiak,

*

ARAKATU.- Ikertu, miatu. Analizar, investigar, examinar,
indagar. Analyser.
ARDATZ.- Eje, núcleo, centro, punto esencial. Axe, noyau.
BILAKAERA.- Ibilbidea. Desarrollo. Evolution.
ERATORRI.- Derivar. Dériver.
ERREALITATE BIHURTU.- Erne, predikatua mugagabean
deklinatu behar da: *Errealitatean bihurtu, molde okerra da.
Convertirse en realidad. Rendre réalité.
EUSKARA HUTSEZKO HEDABIDEAK.- Medios de
comunicación que emiten o publican sólo en euskera. Moyens
de communication qui publient/émettent en la langue basque.
FUNTS.- Muin. Base, fundamento. Fondement.
GIZA DOHAIN.- Cualidad humana. Qualité humaine.
IRUDIMEN.- Imajinazioa. Imaginación. Imagination.
IZAERA.- Jite. Carácter, naturaleza, forma de ser. Caractère.
JAKIN-MIN.- Jakiteko gogoa. Deseo/ganas/ansia de saber,
curiosidad. Curiosité.
LAN-ILDO.- Línea de trabajo. Direction de travail.
NORABIDE BAKARREKO.- Sentido único. Direction unique.
SENTIBERATASUN.- Sensibilidad. Sensibilité.
ZINTZO(KI).- Zintzotasunez. Honestamente. Honnêtement.
ZIURRENIK.- Seguruenik. Seguramente. Sûrement.
ZORROZKI.- Zorroztasunez, zorrotz. Con rigurosidad.
Sévèrement.
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berriz, denetatik edaten du, baina argi edukita zein den gure
publikoa eta musika bera edukia ere badela. Magazinei dagokienez, elkarren osagarri izan behar dute, hau da, bata informatiboa bada, besteak, batez ere, entretenimenduzkoa izan
behar du.
Konpetentziak zeresan handia izango du...
Konpetentzia oso inportantea da, bakarka ez goaz inora. Beste
pertsona batzuen irudimenak eta lan egiteko modu bikainek
asko erakusten dute. Hortaz, konpetentzia arretaz jarraitu eta
harengandik ikasi beharra dago.
Zein da zuen irrati-entzuleen perfila?
Audientzia-ikerketek ematen digute gure entzuleriaren perfilaren berri. Gaztearen kasuan, 15etik 30era bitarteko entzuleak
ditugu eta entzule-sortarik handiena 20 urteko buelta horretan dago. EiTBmusikan ere entzule gazteak ditugu, gehienak 25
eta 45 urte bitartekoak dira. Euskadi Irratian, adin guztietako
audientzia badugu ere, entzule-sortarik handiena 35 eta 55
urte bitarte horretan dago eta hori benetan perfil gaztea da,
irrati konbentzionalek jende helduagoa edukitzen dute-eta.
Guretzat hori oso target ona da, irrati konbentzional guztiak
entzuleria gaztetu nahian dabiltza eta guk ez dugu horren
beharrik. Baliteke horren arrazoi nagusia izatea gure erredakzioa oraindik oso gaztea dela. Hori dela eta, gaien trataera gazteagoa da. Horrek ere baditu oztopoak: adibidez, hainbat gai
sakontasunez lantzeko memoria historikoa behar duzunean.
Euskadi Irratiak etorkizuneko profesionalak sortzen
laguntzen du, lau unibertsitaterekin duen akordioei
esker.
Urte hauetan ikusi duguna da gero eta prestatuago etortzen
direla. Horrek zera esan nahi du: euskarazko irratigintzak
aurrera egin duen bezala, unibertsitateak ere aurrera egin
duela lan akademikoan eta hobeto prestatzen dituela ikasleak.
Gainera, lehen bi unibertsitateetatik jasotzen genituen: Euskal
Herriko Unibertsitatetik eta Nafarroatik. Baina, orain, Deustu
eta Mondragon Unibertsitateetatik ere iristen dira. Hortaz,
eskaintza zabaldu egin da eta prestakuntza maila igo.
Norantz doa egungo irratia?
Informazio ona eta azkarra, irizpide anitza eta entretenimendua eskaintzera: hiru ardatz horiekin lan egin dugu beti eta hor
ikusten dugu gure norabidea. Hala ere, garai bakoitzak bere
modak izaten ditu.

*

ELKARREN OSAGARRI.- Compatible. Compatible.
ENTZULE-SORTA.- Entzule-multzo jakin bat. Conjunto
de oyentes. Audience.
ESKAINTZA ZABALDU.-. Ampliarse la oferta.
Augmenter l’offre.
EUSKARAZKO IRRATIGINTZA.- Radiodifusión vasca.
Radiodiffusion basque.
IRRATI-ENTZULE.- Irratia entzuten duena. Radioyente.
Auditeur/trice.
IRRATSAIO.- Programa de radio. Programme de radio.
URRI.- Txiki. Pequeño/a, escaso/a. Peu abondant.
ZILBOR.- Ombligo. Nombril.

Glokala terminoa erabili izan duzu, horixe al da gakoa?
Bai. Lokala eta globalaren batura. Gaur egun ez dago distantziarik eta ez dago bazterrik: hots, New Yorkeko burtsan zer
gertatzen den badu eraginik gure poltsikoan. Munduan gertatzen denak euskaldunongan dauka eragina, eta aldi berean,
euskaldunok ez gara bizi gure zilborrari begira. Orduan, bi
elementu horiekin jokatu beharra dago, hau da, oreka bilatu
beharra dago.
Eta euskarazko komunikabideei dagokienez, nola ikusten duzu etorkizuna?
Ez da erraza, baina historia guztian ez gara egon orain baino
hobeto. Garai zailak dira, baina aldi berean, inoiz ez dugu
horren prentsa aberatsa izan: euskara hutsezko egunkari bat
dugu, Berria; tokian tokiko dozenaka argitalpen daude; HABEk
badu bere aldizkaria; gazteentzako Gaztetxulo eta, nola ez,
guztion dekano izan den Argia. Orduan, inoiz baino hobeto
gaude, baina etorkizuna ez dugu bermatuta. Arazo nagusia
hauxe da: euskal hiztunon komunitatea oso urria da eta ez
daukagu masa kritikorik produktuei eusteko laguntza publikorik gabe. Orduan, edo euskara errentagarri bihurtzen zaigu edo
etorkizuna oso baldintzatuta dugu.
Zein da komunikabide publikoek bete behar duten
papera?
Komunikabide publikook gizartearekin zintzo jokatu behar
dugu, gizartearen zerbitzura gaude eta kalitate oneko irratsaioak egin behar ditugu. Baina, aldi berean, entzungarriak
izan behar dute. Audientziaren eta kalitatearen arteko oreka
lortzea da kontua.

13

34

Gaurgero

Ja Ta Ja taldea: Flamenkoa, dantza eta

munduko musikak nahasten dituen ikuskizuna
2 2003. urtean jarri zen

martxan Ja Ta Ja taldea Iruñean, Txo eta Javier Ruzen
eskutik. Alde batetik, flamenkoari zioten mirespena eta, bestetik, bi artista
hauek beste musikekiko
zuten jakin-mina elkartu
ziren egitasmo berri honetan. Musika eta dantza
uztarturik, ikuskizun paregabea eskaintzen dute
gaur egun nafarrek.

sagai askoren nahasketa da, beraz, Ja Ta Ja taldea. Izan ere, kaleO
ko eta hiriko zaratak, flamenko-hotsak, eszenategi gaineko dantza (flamenkoa, trip-hopa, dantza garaikidea eta Afrika dantza) eta
ahotsak biltzen ditu bere baitan, forma eman ondoren, ikuslearenganaino iritsi arte. Kideak ere ez dira gutxi: Jakin, Javier Ruz, Keko,
Manex Albira, Mari, Naiara Ruz, Oso, Rafa, Txo, Laura eta Akerra.
Taldearen bozeramaile-lana egiten duen Txo baxu-jolearengana
jo dugu, zenbait galderari erantzunez taldearen berri zehatzagoa
jasotzeko asmoz.
Nola sortu zen Ja Ta Ja taldea?
2003an sortu zen talde bezala, nahiz eta lehenago ere hasita geunden lanean, hirukote flamenko gisa. 2003tik aurrera, berriz, jende
gehiago hasi zen parte hartzen taldean gaur egungo hamaika lagunekoa osatu zen arte. Tartean, hirukote, laukote nahiz boskote gisa
egin dugu lan eta 2006tik aurrerakoak dira talde handian egin ditugun emanaldiak.
Urte erabakigarria izan da, beraz, 2006a?
Bai, halaxe izan da. Gorabeherez josia ere bai, hala ere: disko bat
atera genuen Perun, bertako diskoetxe batekin (Iemsa Records), baina
arazoak izan genituen managerrarekin eta Mexikon, Argentinan eta
Txilen hainbat emanaldi lotuta bagenituen ere, azkenean dena bertan
behera geratu zen bere erruagatik. Bitartean, lortu zizkigun emanaldi batzuk. Baina, kontua zen diru asko eskatzen zuela emanaldiko,
bere patrikan sartzen zuela gehiena eta ez zela beretzat beharrezkoa
emanaldi asko lotzea, nahikoa etekina ateratzen baitzuen bestela
ere. 2006ko ekainetik aurrera harremana etetea erabaki genuen eta
ordutik aurrera, nahiko ondo aritu gara lanean.
Erraza gertatu al zitzaizuen?
Kontuan izan behar dugu Iruñean gaudela eta gurea flamenkotalde bat dela. Beraz, nahiz eta gaur egun musika-estilo hau nahi-

koa estimatua den, garai batean ez zen hain erraza flamenkoaz hitz
egitea Nafarroan. Gure kideetako batzuek bizitza osoa daramate
musika-munduan eta harrituta daude gaur egun flamenkoak duen
onespenarekin.
Jakin badakigu egitasmo berri bat ere baduzuela eskuartean.
Zein?
Halaxe da. Marea taldeko Kutxi Romerorekin disko bat ateratzekotan gabiltza. 2006tik daukagu martxan kontu hau eta, nahi gabe
ere, denbora kentzen digu. Horregatik, pentsatzen dut gure urterik
garrantzitsuena etortzeko dagoela eta, seguruenik, 2009a izango
dela. 2008an Ja Ta Ja taldeko bost lagun Kutxirekin arituko gara
lanean. Ondorioz, talde handiarekin tarteka bakarrik arituko gara,
aste barruan eta.
Noizko espero duzue diskoa?
Ja Ta Ja eta Kutxi Romeroren arteko diskoa 2008ko otsailean ateratzea espero dugu. Oraintxe ari gara prestatzen eta hori dela eta, une
honetan, talde handiarekin emanaldi gutxiago egiten ditugu.
Sortzen direnean biltzen gara, hau familia handi bat bezalakoa delako, eta astebete gogor baten ondoren, ikuskizuna prestatzen dugu.
Zuen emanaldietan, zein izaten da jendearen erreakzioa?
Hasteko esan behar dugu gure publikoa oso anitza dela, 4 urtetik
80 urte bitarteko jendea erakartzen baitugu. Gure errepertorioa oso
zabala da: lirikotik hasita, oso flamenko tradizionalera iristeraino,
hau guztia hip-hoparekin, afrikar dantzarekin… soinuen koktel-ontzia da Ja Ta Ja.
Zein da zuen gustuko tokia emanaldietarako?
Nahiago izaten dugu jendea gertu edukitzea, oso bertan nabaritzea.
Horregatik espero dugu Zaldibiako antzokian, jendearen gertutasunari esker, oso emanaldi polita eskaintzea.
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Azaroaren 10ean, Gipuzkoako Zalbidian izango da Ja Ta Ja taldea
Ja Ta Ja taldea zuzenean ikusteko aukera nahi dutenentzat, jakizue hil honetan bertan, Sustraiez Blai Kultur Elkarteak urtero antolatzen duen jaialdian hartuko duela
parte. Aurten seigarren edizioa du jaialdi honek, eta talde berriak eta kultur ekintza
desberdinak izango dira, baina betiko asmoari begira: musikaren bidez kulturen
arteko aniztasunaren aldarrikapena egitea.
Musika-jaialdia hilaren 10ean izango da, Zaldibiako Antzokian, gaueko
22:30etan. Zaldibiara hurbiltzen diren guztiek izango dute aukera Ja Ta Ja taldearen
ikuskizuna zuzenean ikusteko. Nafarrekin batera, ordea, Euskal Herritik nahiz kanpotik etorritako taldeez gozatzeko aukera izango da. Hona hemen, zehatzago, zein:

Raï Na Rap
Musika-estilo ezberdinen nahasketatik sortu zen
Raï Na Rap taldea. Bere kideak talde ezberdinetan aritutakoak ziren, 80ko hamarkadaz geroztik, eta une jakin batean konturatu
ziren denek zutela reggae musikarekiko
zaletasun handia. Gainera, Karim-ek raï estiloa kantatzen zuen eta derbukka musika-tresna jotzen zuen. Hau guztia Marsellan, Massilia
Sound System bezalako taldeen jaioterrian. Ondorioz, raï musikatik reggaera nekatu gabe doan taldea
aurkituko dugu, bereak zein besterenak diren abestiak
kantatzen dituena, entzulea Algeriatik Jamaikara eramanez.

ERRU.- Culpa. Faute, erreur.
ETEKIN.- Ganancia. Rendement.
GERTUTASUN.- Cercanía, proximidad. Proximité.
JAKIN-MIN.- Curiosidad. Curiosité.
KOKTEL-ONTZI.- Coctelera. Shaker.
MIRESPEN.- Admiración. Admiration.
ONESPEN.- Reconocimiento. Acceptation.

35

Makala DJ
Mikel Unzurrunzaga Schmitz da Makalaren benetako izena.
Bere bizitza musikari lotuta egon da beti eta esparru askotan aritu da: baxu-jotzailea, abeslaria, ekoizlea, kontzertu-antolatzailea eta batez ere, disko-jartzailea
da eta Europan barrena sarritan ibili da. Reggaea eta drum’and’bassa, latina eta
funka, elektronika eta ragga... horiek
guztiak izango dira entzungai
Sustraiez Blai jaialdian.

DR. RING-DING
Nazioarteko kritikaren arabera, Dr. Ring-Ding Europan egin den musika jamaikarrean gehien eragin duen artista da. Oso estilo fresko eta pertsonalaren bidez, reggae, ska, dancehall,
rocksteady, mento eta roots reggae musika estiloekin
lotutako erritmo eta soinu ezberdinak eskaintzen ditu eta
beraiei esker lortu du nazioartean duen arrakasta.
Richie Senior a.k.a. (Dr. Ring-Ding) 1970ean jaio zen, Alemaniako Münster herrian eta gaztetandik hasi zen musika-munduan,
El Bosso & Die Ping Pong ska taldea
alemaniarraren eskutik. Handik urte
batzuetara bere banda propioa sortu
zuen, Dr. Ring-Ding & The Senior All Stars
izenekoa, hain zuzen. Zaldibiara, berriz,
Ranking Soldiers izeneko taldearekin etorriko da. Aukera paregabea bere musikarekin
dantzatzeko, duela 5 urte ez baitzuen jotzen
Euskal Herrian.

Informazio
gehiago nahi duenak:
www.sustraiezblai.org
sustraiezblai@terra.es
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2007a berdintasunaren urtea da

2 Sim Rromni elkartea duela hiru urte jaio zen eta izen

Emakume
ijitoak hitza
hartu nahi du

hori jarri zioten ijitoen hizkuntzan “emakumea eta ijitoa” esan nahi duelako. Joanna Martinez da zuzendaria
eta diskriminazioari aurre egitea du helburu nagusi.
Emakume ijitoek hitz egiteko aukera izan dezaten sortua, oztopo anitz gainditu behar izan dituzte euren ekimena martxan jartzeko eta bidea luzea izango delakoan daude. Sentsibilizazioa da lehenengo pausua eta
normalkuntza, berriz, emaitza. Elkartearen beharra
desagertzea da, hain zuzen, Martinezen ametsa.

Oihana Prado (Kazeta5)

sortu zenez geroztik, Sim Rromni elkarteak diskrimi2ten004an
nazioari aurre egiteko lanean jarraitzen du, are gehiago aurberdintasunaren urtea dela jakinda. Joanna Martinez elkarteko buruak esandakoaren arabera, “ijitoen elkarteak helburu
anitz ditu eta emakume ijitoak berezko espazioa merezi zuela
erabaki genuen”. Horrela jaio zen “emakumea eta ijitoa” esan
nahi duen taldea: “Emakumeak eta ijitoak izateagatik diskriminazio bikoitza jasaten dugu. Horregatik aukeratu genuen
izen hori, gure nortasunaren aldarrikapena egiteko, hain
zuzen”, dio Martinezek.

Elkarteak Bilbon du egoitza eta une honetan 14 emakume
bazkide ditu. Berdintasuna lortzea, kontzientzia hartzea eta
autoestimua indartzea dira euren helburu nagusiak.
Martinezek azpimarratzen duenez, “aldarrikapen horiek ez
dira gaur goizekoak; gure amek edo amonek betidanik hitz
egin dute gai horien inguruan”. Emakume ijitoen arteko harremana oso estua izan ohi da; eta elkartzen direnean, ez omen
dira itzulinguruka ibiltzen. Berrikuntza bakarra da hitz egiteko
espazio formalagoa sortu dutela orain, euren aldarrikapenak
lortu ahal izateko. Horretarako, elkartera hurbiltzen direnen

Gaurgero
Emakume ijitoak hitza hartu nahi du
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artean konfiantza giroa sortzea ezinbestekoa da. Funtsean,
lasaitasunez mintzatzeko txokoa eratu nahi dute, oraindik ere
askori kosta egiten zaio-eta bere ideiak kanporatzea.
Izan ere, komunitate guztiaren pentsaera aldatzeko, ezinbestekoa da emakumeek parte hartzea, komunitatearen aldarri baitira: “Ezagutzen transmisioa emakumeen esku dagoenez,
emakumeak aldatuz gero, komunitatea aldatzea lortuko
dugu”. Baina, bidea luzea izango dela uste du elkarteko
buruak eta une honetan, hain zuzen, emakume ijitoak aldaketa prozesuan murgilduta daudela dio: “XXI. mendean gaude
eta emakume ijitoa nora joan nahi duen erabakitzen ari da.
Gaur egun, emakume ijitoak unibertsitatera joan gaitezke
edota gure negozioa irekitzeko aukera izan dezakegu gure
ijito-nortasuna galdu gabe”. Nortasuna galtzea emakume
gehienen ardura nagusia da. Horri aurre egiteko tresnarik eraginkorrena, berriz, emakume ijito eredugarrien ibilbidea ezagutaraztea da: esperientzia horien bitartez baieztatu egiten
baitute euren eskariei erantzutea posible dela.

ADIERAZPEN ESANGURATSUAK
“Emakume ijitoek berdintasunari buruz hitz egin dute beti,
berrikuntza bakarra da mintzatzeko espazio formalagoa sortu
dugula”

Hauxe da, hain zuzen ere, urtero antolatzen dituzten jardunaldien xedea: aitzindari izandako emakumeen testigantzak
bildu eta gai ezberdinen inguruko mintegiak antolatzea. Badira
hiru urte estreinakoz antolatu zituztenetik eta oraindik ere
Martinezek oso gogoan dauka emakume ijitoari buruzko lehen
jardunaldi hura: “Mintegiak oso arrakastatsuak izan ziren eta
horrek ahalbidetu zuen hurrengo urteetan jardunaldi gehiago
antolatzea”. Jardunaldiak martxoaren 8aren inguruan ospatu
ohi dira, “emakumeontzat oso data esanguratsua delako”, eta
datorren urtean ere hala izango da.

“Ezagutzen transmisioa emakumeen esku dagoenez, emakumeak
aldatuz gero, komunitatea aldatzea lortuko dugu”
“Emakume ijitoak unibertsitatera joan gaitezke edota gure
negozioa ireki dezakegu gure ijito-nortasuna galdu gabe”

Elkartasuna, ezinbestekoa
Emakume ijitoari hitz egiteko aukera emateko sortua, elkartea
bera martxan jarri izana erronka handia izan da. Euren ekimena abiatzeko oztopo anitz gainditu behar izan dituzte eta,
sarritan, emakumeak izan dira oztopoak jarri dituztenak.
Martinezen hitzetan, “lehen pausua emakumeak sentsibilizatzea da. Askok uste dute ez dutela zeresanik irakurtzen edota
idazten ez dakitelako”.
Baina, bidea ez dute bakarrik egin, hainbat erakunderen
babesa izan dutelako. Martinezek dioenez, “EMAKUNDEk
laguntza handia eman digu; finantzaketaren aldetik, eta, batik
bat, aholkularitzaren aldetik”. Horrez gainera, emakumeen
aldeko elkarte askorekin harremanetan daude, elkartasuna
ezinbestekoa baita asmoak errealitate bihurtzeko.
Martinez hareago doa, hala ere, eta hemendik urte batzuetara elkartearen beharrik ez izatea espero du: “Oraindik asko
dago egiteke, baina espero dut elkartea desagertzea nire
seme-alabak helduak direnean. Gure helburuak betetzen direnean, hau da, emakume ijitoon egoera normalizatzen denean,
elkarteak zentzua galduko du”.

2

Segidan, testutik atera ditugun hainbat molde aurkituko dituzu. Aditzak, ordea, desordenan daude.
Jarriko al duzu nor bere tokian?
1. diskriminazioari
2. oztopo anitz
3. ekimena
4. konfiantza giroa
5. aldaketa prozesuan
6. emakumeen testigantzak
7. hitz egiteko

a. gainditu
b. aurre egin
c. murgilduta egon
d. aukera eman
e. martxan jarri
f. sortu
g. bildu

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

*

AHALBIDETU.- Hacer posible. Rendre possible.
AITZINDARI.- Pionero/a. Pionnier/ère.
ALDARRI.- Portavoz. Porte-parole.
ALDARRIKAPEN.- Reivindicación. Revendication.
ANITZ.- Asko. Muchos/as. Nombreux/euse.
ARDURA.- Preocupación. Préoccupation.
AUTOESTIMU.- Autoestima. Estime de soi.
BAZKIDE.- Socio/a. Associé.
EREDUGARRI.- Representativo/a. Modèle.
ERRONKA.- Desafío, reto. Défi.
ESTREINAKOZ.- Por primera vez. Inaugural.
IJITO.- Gitano/a. Gitan/e.
XEDE.- Helburua. Objetivo, meta. Objectif.
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ail honetako gonbidatu guztiei, euskara ikasten aritu direnean bizi izandako hainbat konturi
buruzko galderak egiten dizkiegu,
denei berberak. Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun
digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1B

trikimailu

Juan Carlos
Moreno Cabrera

?

uan Carlos Moreno Cabrera Madrilen jaioa da, Filosofia eta
Letretan doktorea, 1993az geroztik Hizkuntzalaritza Orokorreko
katedraduna da Madrileko Unibertsitate Autonomoan.
Erredakzio Kontseiluko kidea da Revista Española de Lingüística,
Syntaxis, eta Revista de la Sociedad Española de Lingüística Aplicada
aldizkarietan; UNESCO-ETXEAk egindako “Hizkuntzen Mundua”
(Munduko Hizkuntzei buruzko Txostena) azterlanaren Nazioarteko
Batzorde Zientifikoan parte hartu zuen; Europako Zientzia
Fundazioak finantzatutako EUROTYP proiektuan, Europako
Hizkuntzen Tipologiari buruzkoan, parte hartu zuen eta une hauetan Kataluniako LINGUAMON, HIZKUNTZEN ETXEko Nazioarteko
Batzorde Zientifikoko partaidea da.
Hamabost liburu eta artikulu ugari argitaratu ditu. Besteak
beste: Lenguas del mundo (1990), La Dignidad e Igualdad de las
Lenguas. Crítica de la discriminación lingüística (2000), El Universo
de las Lenguas (2003), Las Lenguas y sus escrituras (2005), De Babel
a Pentecostés (Manifiesto Plurilingüista) (2006).
Bere biografia oparoak eta bere ideiak zer pentsatu eta zer esan
handia ematen ari dira Espainiar Estatuan eta atzerrian.
Euskaltegietako 2007-08 ikasturteari hasiera emateko ekitaldian
hitzaldi interesagarria eman zuen. Eta hizkuntzalaria izateaz gain,
euskara-ikasle ere baden aldetik, galdera hauek egin genizkion.
Berak idatziz erantzun dizkigu eta bere horretan argitaratu ditugu:

J

5. Ikasi al duzu beste hizkuntzarik?
Nire lanbidea dela medio, nik beti hizkuntza berriak ikasi behar
ditut. Beste hizkuntzen artean, errusiera, arabiera, txinera, georgiera, hungariera eta greziera ikasten ditut.
6. Zure ustez errazago ikasten al da hirugarren hizkuntza bigarrena baino? Zergatik?
Nire kasua oso berezia da. Ni hizkuntzalaritza irakaslea naiz eta
horregatik hizkuntzen egiturak ezagutu behar ditut. Ezaguera
honek, dudarik gabe, hizkuntzen ikastea errazten dit. Nire ustez,
hiru edo lau hizkuntza jakin dituztenei errazago izango zaie bosgarrena edo seigarrena ikastea. Hala eta guztiz ere, hizkuntzak
ikasi daitezke hizkuntzalaritza jakin gabe eta eleaniztuna izan
gabe.

1. Zein da zure ama-hizkuntza?
Nire ama-hizkuntza gaztelania da.

7. Nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara: polita, musikala,
gogorra?
Nire ikuspuntutik euskara oso hizkuntza interesgarria eta erakargarria da. Hizkuntzak ez dira politak edo itsusiak. Nolakotasun
hauek hiztunek dauzkaten hizkuntzei buruzko aurreiritziak adierazten dituzte, nire ustez.

2. Noiz eta nola hasi zinen euskara ikasten?
Orain dela hamabost urte gutxi gorabehera hasi nintzen euskara
ikasten. “Jalgi Hadi” metodoaren bitartez nire lehen euskarazko
esaldiak sortu nituen.

8. Erraz pasatzen al zara zure ama-hizkuntzatik euskarara?
Ama-hizkuntzatik euskarara pasatzeko ezinbestekoa da euskarazko giroan egotea. Denek euskaraz hitz egiten badute, gaztelaniaz
hitz egitea zailagoa izango da.

3. Zerk bultzatu zintuen euskara ikastea?
Hizkuntzalaritza orokorraren irakaslea naizenez gero, hizkuntza ez-indoeuroparrak ezagutu behar ditut; hizkuntza hauek ezinbestekoak dira arlo honetan ikerketa egokiak egiteko. Europan zehar oso
hizkuntza ez-indoeuropar gutxi daude (finlandiera, hungariera,
georgiera, euskara). Horretaz gain, euskarak ezaugarri interesgarriak ditu hizkuntzalaritzaren ikuspuntutik; adibidez, euskara hizkuntza ergatiboa da; finlandierak eta hungarierak ez dute ezaugarri
hau. Klaseak ematen ditudanean euskara sarritan erabiltzen dut hizkuntza-tipologiari buruzko puntu batzuk erakusteko. Hizkuntza hau
oso erabilgarria da hizkuntzalaritza orokorraren klaseetan!

9. Zer egiten zenuen zure kabuz euskaraz lantzeko?
Euskarazko aldizkariak eta liburuak irakurri, irratia entzun eta telebista ikusi eta, jakina, euskaldunekin euskaraz hitz egin. Hitz gutxitan: abagune guztiez baliatu euskara erabiltzeko.

4. Zer izan zen zuretzat errazena eta zer zailena ikasteko garaian?
Euskararen kasuan, errazena ahoskera izan zitzaidan eta zailena
adizkiak. Euskara ikasten hasi nintzenean, txinera ikasten nenbilen.
Txineraren ahoskera zaila zaigu europarroi; aitzitik, txineraren aditza
oso erraza zaigu europar hizkuntzez hitz egiten dugunoi.

11. Zer esango zenioke jendeari euskara ikastera animatzeko?
Nik esango nioke euskara europar hizkuntza modernoa dela eta
Euskal Herrian zehar behintzat oso hizkuntza baliagarri eta erabilgarria dela, ingelesa baino baliagarriago eta erabilgarriagoa, dudarik gabe!

10. Zerk edo nork lagundu dizu gehien euskara ikasteko garaian?
Euskara ikasten hasi nintzenean, arreba Donostian bizi zen eta
Euskadi Irratiko eta Euskal Telebistako programak grabatu zituen
eta zintak Madrilera bidali zizkidan. Material hauen bidez asko
aurreratu nuen euskararen ikaskuntzan. Eta hau guztia … euskaraz ez dakien arrebari esker!

Ikaslearen koadernoa
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I. EUSKARA HOBETZEN
Belen Benitez
Hiru ataletan aurkeztuko ditugun moldeak zertan diren irakurri eta lantzeko aukera izango duzu.
Ale honetan, hizpide hauexek izango dituzu:
• -ki atzizkia
• Erreparatu aditza
• Alde ederra dago esapidea
Eduki hauek Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean dituzu, argibidez eta
entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ -KI ATZIZKIA ]
Euskalki guztietan erabili den "-ki" atzizkia gaztelaniazko "-mente" bukaera duten adizlagunen
antzekoa da, nahiz eta beste adiera batzuk ere hartzen dituen. Bestalde, bizkaieraz, batik bat,
"-to" eta "-do" atzizkiak ere erabiltzen dira. Adibidez: "ederto" eta "polito".
Askotan, hala ere, gehiegizko erabilera egiten da, euskaraz beti esan direnak baztertuz. Adibidez,
zergatik esan "lasaiki", "lasai" esan ordez?
Ariketa pare bat egingo dituzu orain:
• Nola esango zenituzke –KI bukaera duten hitz hauek beste era batera?

1

Lasaiki

2

Legalki

3

Gogorki

4

Normalki

5

Tristeki

Lasai

• Eta esaldi hauek euskaratu nahi izanez gero?

1

Abrió el libro alegremente

2

Entró ilegalmente

3

La miró seriamente

4

Le contestó duramente

5

Legalmente es así

6

Lo saludó tristemente

7

Normalmente no nos dicen nada

8

Vino tranquilamente

Ikaslearen
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ ERREPARATU ]
Bi adiera ditu aditz honek euskaraz:
1.- Ordaindu, osatu, antolatu
2.- Ohartu, arreta jarri, sumatu. Kasu honetan, zerbaiti edo zerbaitetan
Adibidez:
Errepara ezaiozu gauza honi
Zer den erreparatu diozue?
Beraz, reparar, arreglar gaztelaniazko ordaina ez ezik, “notar”, “darse cuenta de” ere bada.
Gainera, azken adiera hau oso maiz erabili ohi da.
Adibide hauetan bi adierak nahastuta ageri dira. Sinonimo egokia jarri bakoitzean:

1

Errepara iezaiozu idatzi duzunari

2

Egindako kalteak erreparatu zituen

3

Haurraren ibilerari erreparatu zion

4

Erreparatu al diozue haren hitz egiteko etorriari?

5

Barkatu, baina ez diet seinaleei erreparatu

6

Inkestako datuei erreparatu eta osatu esaldiak

7

Erreparatu beltzean datozen hitzei

8

Mekanikariak autoa erreparatu dio lagunari

9

Errepara iezaiozu ereduari eta berdina egin

3. atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
[ ALDE EDERRA DAGO ]
Jatorra baino jatorragoa da euskaldun batentzat "alde ederra dago" esapidea.
Ba al dakizu noiz erabili behar den? Aukeratu:
a. Gauza baten aldea polita edo handia dela esateko.
b. Ihes egiteko (alde egiteko) modu polita erabili denean.
c. Bi gauzen artean dagoen tartea, ezberdintasuna edota diferentzia adierazteko.
Nola esango zenuke euskaraz “Menuda diferencia hay” edo “No hay ni color entre uno y otro”?
Aukeratu:
a. Ez dago kolorerik batetik bestera.
b. Alde ederra dago batetik bestera.
c. Neurri handia dago batetik bestera.

Zalantzarik sortzen bazaizu, jo 46. orrialdera
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IKUSIZ IKASI
Belen Benitez
Oraingoan aztertuko dugun testua iritzi-artikulu bat da, ikasle batek idatzita eta lan arazoaz diharduena. Irakur
ezazu, gaia nola landu duen ikusteko:

GAUR EGUNGO EGOERA EZ DA OSO ONA
Gaur egungo egoera ez da oso ona, Euskal-Herrian batez
ere. Gero eta lantoki gehiago pikutara doaz eta ondorioz
langabezia igotzen doa. Zergatik ote den ez dago oso argi.
Batzuen ustez teknologiak du errua, gizonezko askoren
lana makina batek egiten du eta. Baina mundua aurrerapenez josita dago eta pixkanaka makinek dena egin ahal
izango dute.
Bestalde ikasketak ditugu. Gazteak gero eta gehiago ikasten dugu eta lizentziatu asko dago, baina non egin behar
dugu lan? Hementxe dago arazorik larriena. Gazteok, ikasi
ondoren eta titulu on bat lortu ondoren, ez dugu irtenbiderik. Beti egongo da norbait zuk baino titulu gehiago
dituena eta lanpostua kenduko dizuna. Ikusten naiz, azkenean, bizi guztia emango dugula ikasten; zu baino hobeagorik ez aurkitzearren. Gainera, ikasketekin batera esperientzia lortzea ez da batere erraza, nahiz eta hemen, % 65ak badaukala esan. Asko mugitu beharra dago lantoki
batean praktikak egiteko. Zer esanik ez dago nork egingo
duen lan guztia pentsatzean, esplotazio bat besterik ez
baita eta soldatik gabe gainera.
Haatik, oraingoz ikusten den irtenbide bakarra lan banaketa da. Baina honekin ez dut esan nahi lan bakarra dutenek lanorduak murriztu behar dituztenik, baizik eta bat
baino gehiago dutenek besteentzat ere zer edo zer uzteko
baizik. Gizon-emakume asko aberastu da honen bidez eta
ez dago eskubiderik. Medikuak adibidez: beraien lana
dute, soldata on bat jasoz eta gainera kontsulta bat jartzen
dute etxean. Esan beharrik ez dago azken hau pribatu
baten kontsulta oso garestia baita. Baina ez medikuak soilik, abokatuak, psikologoak eta beste askok ere bai. Nire
ustez hauetako askok eman dezakete edozein gazteri lana.
Baina guzti hau oso zaila da, beraientzat bizimodu aldaketa bat izango delako eta ez zaizkie ondorioak gustatzen.
Beste arazoetako bat gizonen eta emakumeen aldeko desberdintasuna da. Emakumeek beti dute soldata baxuagoa,
nahiz eta lan gehiago, edo bera egin. Zergatik ote da hori?
Matxismoa ote da? Nik behintzat ez dut erantzunik, baina
aldatuko denaren itxaropena, bai.
Ikusten denez gauza asko dago aldatzeko eta hobetzeko,
baina egoera hau noiz hobetuko den da larriena.
Beharbada mende honetan bertan, bestela hurrengorarte
itxaron behar, baina orduan ere izango da beste buruhausteren bat.
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Paragrafoaren ordenari erreparatu:
Bost paragrafotan banatu du ikasleak bere idatzia. Zerrendan dituzu horietako bakoitzean landu dituen ideia nagusiak. Esango al duzu zein paragrafori dagokion zein?

1. paragrafoa

a. Arazoa konpontzeko irtenbide bat proposatu du.

2. paragrafoa

b. Egoerak luzaroan izango dituen ondorioak azaldu ditu konklusio moduan.

3. paragrafoa

c. Euskal Herriko lan egoerari hurbilpena egin dio.

4. paragrafoa

d. Ikasleek lana aurkitzeko duten arazoaz ari da.

5. paragrafoa

e. Lana aurkitzeko garaian generoak duen garrantzia azpimarratu du.

Ados al zaude proposatu duen ordenarekin? Bestela bada, idatzi hemen zure proposamena.

✎

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

2

Konponketak:
Ikasleak idatzitako testuan hobetzeko moduko hainbat molde oker daude. Segidan aurkituko dituzu zerrendatuta.
Saia zaitez aukera egokiagoa eskaintzen:
1.- Gero eta lantoki gehiago pikutara doaz
.....................................................................................................................
2.- Langabezia igotzen doa
.....................................................................................................................
3.- Mundua aurrerapenez josita dago
.....................................................................................................................
4.- Gazteak gero eta gehiago ikasten dugu
.....................................................................................................................
5.- Ikusten naiz, azkenean, bizi guztia emango dugula ikasten
.....................................................................................................................
6.- Zu baino hobeagorik ez aurkitzearren
.....................................................................................................................
7.- Nire ustez hauetako askok eman dezakete edozein gazteri lana
.....................................................................................................................
8.- Beste arazoetako bat gizonen eta emakumeen aldeko desberdintasuna da
.....................................................................................................................
9.- Nik behintzat ez dut erantzunik, baina aldatuko denaren itxaropena, bai
.....................................................................................................................
Zalantzarik sortzen bazaizu, jo 46. orrialdera
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Belen Benitez

✍

IDAZTARAUAK

Orduak esan eta idazterakoan ez dugu denok berdin jokatzen. Ikus dezagun Euskaltzaindiak zer proposatzen duen horren inguruan:

> ORDUEN IDAZKERA
1. Orduak honela ematen dira: ordu bata, ordu biak, hirurak, laurak, bostak, seiak, zazpiak, e.a.
Ordu hitzaren ordez oren ere erabil daiteke: oren bata, bi orenak / biak, hirurak, e.a. Eta honela
deklinatu: ordu batean, bietan / ordu bietan / bi orenetan, hiruretan, e.a.
2. Erdia honela adierazten da: ordu bat eta erdiak, ordu bi eta erdiak, hiru eta erdiak, bost eta
erdiak, ordu bat eta erdietan, ordu bi eta erdietan, hiru eta erdietan, bost eta erdietan, e.a. Gauza
bera oren hitzarekin.
3. Laurdena honela adierazten da: ordu bat eta laurdenak, oren / ordu bata eta laurden, ordu bi
eta laurdenak, oren / ordu biak eta laurden, hirurak eta laurden, hiru eta laurdenak, hirurak eta laurdenetan, hiru eta laurdenetan, bostak laurden gutxi( ago), e.a.
4. Minutuak: hamarrak hamar gutxi, hamarrak hamar gutxiago, hamarrak hamar gutxitan, hamarrak
hamar gutxiagotan, seiak eta bostean, laurak eta hogeian, hirurak eta hemezortzian, e.a.
5. Zifretan ematen direnean, bi punturekin bereizten dira orduak eta minutuak, eta bakoitzeko bi
zifra erabili behar dira beti: 00:12, 12:10, 09:25, e.a.
6. Deklinatzen direnean, orduei plurala erantsi, eta minutuei singular marka, dagozkien lotura bokalekin: 15:00etan, 15:03an, 15:04an, 15:30ean, e.a. Irakurtzeko orduan hobe da, hala ere, honela irakurtzea: hiruretan, hirurak eta hiruan, e.a. Erabilera formaletan ontzat ematen dira, dena den, hamabostak eta bostean, hamabostak eta hamabostean, e.a.
7. Egitarau, kartel eta horrelakoetan ez da eragozpenik erdiko bidea hartzeko: arratsaldeko 5etan,
goizeko 11,30etan, iluntzeko 8etatik 11k arte, arratsaldeko 3etatik gaueko 12ak arte, e.a.

Lotu zifratan emanda dauden orduak esateko modu egokiarekin

Zifrak

Hitzez

16:30

bostak eta bostean

15:30ean

hiru eta erdietan

13:45etan

lau eta erdiak

18:00

ordu biak laurden gutxitan

17:05ean

seiak

Nola adieraziko zenituzke ordu hauek zifratan?

Hitzez

Zifrak

Zortzietan
Hamaikak eta hogeita bostean
Hamarrak
Bederatziak hamar gutxitan
Hamabiak eta laurdenetan

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Erantzun-orriak
11

14-15

1.- -berri atzizkidun hitzak
aberri, udaberri, ezkonberri, hasiberri, eguberri, eleberri (nobela), luberri, urteberri, sor(tu)berri, amaberri, erdi-berri, ilberri, euskaldun berri...
Osasun-alorreko hitzak
jaioberri
erdiberri edo amaberri

1
1-C; 2-A; 3-D; 4B

Definizioak
Sortu berri dena, duela gutxi jaioa
Andre erdi berria, duela gutxi ama izan dena

2.- Ebakortzak, haginak, letaginak. Esne-hortzeria.
Behin betiko hortzeria
3.- • Erresumina nahiko usua izaten da, uda partean batez ere
• Azaleko negela pixatik nahiz
eginkarietatik ateratzen den
amoniakoak eragiten du.
• Ipurdi aldeko erregosi hori
dermatitis ez bihurtzeko, garbitu ezazu umea ur epelarekin
eta xaboi neutro bereziarekin
4.- Gaztelaniaz
preocupación
angustia
apuro
cuidado
atención
Precauciones

45

• La irritación suele ser bastante
frecuente, sobre todo en verano.
• El sarpullido cutáneo se forma
por el amoníaco que se desprende de la orina y de las heces.
• Para evitar que la irritación se
convierta en dermatitis, lava siempre a tu bebé con agua templada
y un jabón neutro especial.

Euskaraz
kezka; ardura
herstura; larritasuna
estutasun; estualdi
zainketa
arreta; arta
Arreta-neurriak

2
1-b; 2-c; 3-d; 4-a
3
1. osagaia
arretaarretabizibizigizartegogobetetasunlan-

2. osagaia
zentroak
plangintza
kalitatea
itxaropena
zerbitzua
maila
praktika

4
Galderak
4) Garrantzitsua al da zuretzat eguneko ordutegia zeuk antolatzea?
2) Hemen nola bizi zara: oso gustura, gustura
ala ez zara batere gustura bizi?
5) Eta orain daukazun eguna antolatzeko aukera hori nola ebaluatuko zenuke?
1) Zuretzat garrantzitsua al da zein lan edo
zeregin aukeratu ahal izatea?
3) Gustura al zaude zentroan dituzun auzokideekin/lagunekin?

37
1.2.3.4.5.6.7.-

b
a
e
f
c
g
d

13

46

Erantzun-orriak

[40/41]
1. –KI ATZIZKIA
1

Lasai

2

Legez

3

[42/43]
1

Paragrafoen ordenari erreparatu:

1. paragrafoa

Euskal Herriko lan egoerari hurbilpena egin dio.

Gogor

2. paragrafoa

Ikasleek lana aurkitzeko duten arazoaz ari da.

4

Normalean

3. paragrafoa

Arazoa konpontzeko irtenbide bat proposatu du.

5

Triste

4. paragrafoa

Lana aurkitzeko garaian generoak duen garrantzia azpimarratu du.

5. paragrafoa

Egoerak luzaroan izango dituen ondorioak azaldu ditu konklusio moduan.

1

Alai ireki zuen liburua

2

Legez kontra sartu zen

3

Serio begiratu zion

4

Gogor erantzun zion

5

Legez horrela da

6

Triste agurtu zuen

7

Normalean ez digute ezer esaten

8

Lasai etorri zen

2. ERREPARATU

2
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Konponketak:
Gero eta lantoki gehiago doaz pikutara (ordena)
Langabezia igotzen ari da
Mundua aurrerapenez beteta dago
Gazteok gero eta gehiago ikasten dugu
Nire ustez, azkenean, bizi guztia emango dugu ikasten
Zu baino hoberik ez aurkitu arren
Nire ustez, hauetako askok edozein gazteri lana eman diezaiokete (ordena)
Beste arazoetako bat gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna da
Nik, behintzat, ez dut erantzunik, baina aldatuko delako itxaropena, bai

1

Arreta jarri, begiratu

2

Konpondu, osatu

Zifrak

Hitzez

3

Ohartu, begiratu

16:30

lau eta erdiak

4

Ohartu

15:30ean

hiru eta erdietan

5

Ohartu

6

Arreta jarri

13:45etan

ordu biak laurden gutxitan

7

Arreta jarri

18:00

seiak

8

Konpondu

17:05ean

bostak eta bostean

9

Arreta jarri, begiratu

3. ALDE EDERRA DAGO
c. Bi gauzen artean dagoen tartea,
ezberdintasuna edota diferentzia
adierazteko.
b. Alde ederra dago batetik bestera.

[44]

Hitzez

Zifrak

Zortzietan

20:00etan / 8:00etan

Hamaikak eta hogeita bostean

11:25ean / 23:25ean

Hamarrak

10:00 / 22:00

Bederatziak hamar gutxitan

20:50etan / 8:50etan

Hamabiak eta laurdenetan

12:15etan / 00:15etan

