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Sail berria: Ospitaleetatik

Barruko liburuxka

Ospitaleetan egiten den lana islatzen
saiatuko gara: euskararen erabilera bultzatzeko esperientziak jasoz, eta ospitaleetako profesional euskaldunek osasun
gaiei edota beren eguneroko lanari
buruz idatzitako artikuluak argitaratuz.

Aldizkariko artikuluak lantzeko ariketa-sekuentziak
argitaratuko dira, orain arte
autoikaskuntzak argitaratzen ziren liburuxkan.

Osatuz aldizkaria etxean
jaso nahi al duzu datorren ikasturtean?
Ikasturteko harpidetza: 26,20 € 10 ale
Ikasleek: 13,10 € 10 ale
Osatuz aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 Donostia
www.euskadi.net/osatuz
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III. JOANES ETXEBERRI SARIA DONOSTIA OSPITALEAN:
EKIMENAK AURKEZTEKO EPEA IREKI DA
onostia Ospitaleak III. Joanes Etxeberri saria antolatu du.
D
Sariak ospitalean euskara erabili, zabaldu eta sustatzea du
helburu.

2

• Parte hartu ahal izango dute Donostia Ospitalean lan egiten
duten edozein pertsonak edo lantaldek.
• Kontuan hartuko da, bereziki, aurkeztutako ekimenak paziente
eta senitartekoengan izan dezakeen eragina. Halaber, pazienteekin eta profesionalen artean kultura elebiduna sustatu, bultzatu eta sendotzea baloratuko da.
• Saria: 5 eguneko bidaia, gastu guztiak barne, gehienez ere 5
lagunentzat eta oraindik zehazteke dagoen lekura.
• Lan proposamenak 2008ko urriaren 20ko 15.00ak baino lehen
aurkeztu behar dira.
• Proposaturiko ekimenak Euskara Batzordean aurkeztuko dira:
Ospitaleko Ordezkarien Batzordea
Harremanetarako: Koro Urkizu, 943 00 73 60
Komunikazio Unitatea
Ama-haurrentzako eraikina, -1. solairu berdea
KORO.URKIZUMINER@osakidetza.net

18. OSASUN JARDUNALDIAK: INFEKZIOAK
ilboko Basurtuko Ospitalearen Mendeurreneko ospakizuB
nen egitarauaren barruan, OEEk (Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeak) 18. Jardunaldiak antolatuko ditu Bilbon, Bil-

2

boko Itsasadarra Itsas Museoan.
Jardunaldien gaia infekzioak izango da. Basurtuko Ospitalearen
historiari lotuta dagoen gaia da, baina era berean gai zabala eta
gaurkotasun handikoa. Zientziaren hariarekin, infekzioen iragana, oraina eta geroa josten saiatuko dira jardunaldietan.
Hona hemen jardunaldietan landuko diren hainbat gai:
• Antibiotikoen erabilera Lehen Mailako Asistentzian. Mahai
ingurua.
• Osasungintza euskaraz. Gabriel Mª Inclan Iribar jn.
• Gaixotasun infekzioso batzuen gaurkotzea: azken urteetako
aldaketak eta berritasunak. Mahai ingurua.
• Sexu bidez transmititutako infekzioak (STI). Mahai ingurua.
• Infekzioak, 100 urteko historia Basurtuko Ospitalean. Mikel
Alvarez.
Jardunaldiak bi egunetan izango dira, urriaren 3 eta 4an, eta
ekintza zientifikoetarako interes sanitarioaren onarpena dute.

Informazioa eta harremanak
www.oeegunea.org
18.jardunaldiak@osakidetza.net
Idazkaritza teknikoa:
Iberba Euskara Zerbitzua
Tel.: 94 400 11 33
Agirre Lehendakaria, 11-5, 5.A
48014 Deustu
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Zumarragako
Ospitaleko
Traumatologiako
Zerbitzua
Oihana Prado (Kazeta5)

2 Zumarragako eskualde-ospitaleko

Traumatologiako Zerbitzura hurbildu
gara. Bi kontsultatan banatuta, zerbitzu
horretan erizain bat, erizaintzako laguntzaile bi eta bederatzi mediku daude eta
egunero 40 paziente inguru hartzen
dituzte.

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 389438 idatzita.

Xabier Ureta medikua

Eskaintzen duten zerbitzua
Zumarragako Ospitalean tratatzen dituzten gaitzik ohikoenak
bizkarreko, belauneko edota aldakako hausturak izaten dira.
Honenbestez, artikulazioetako ebakuntzak egiten dituzte batik
bat. Gaitz konplikatuagoak, berriz, Donostia Ospitalera bideratzen dituzte. “Eskualdeko ospitalea denez, ez daukagu gaitasunik gaitz jakin batzuk sendatzeko, esate baterako, zerbikaletako
minak ez daude gure esku eta ospitale handiagoetara bideratzen
ditugu. Gehienetan, kasu horiek Donostia Ospitalera bidaltzen
ditugu oso harreman estua daukagulako. Hemen, berriz, bizkarreko gaixotasun sinpleak tratatzen ditugu, adibidez, herniak
edota hausturak”, azaldu du Xabier Ureta medikuak.
Uretaren arabera, Traumatologiako Zerbitzura haurrak, gazteak zein helduak iristen dira eta gaixotasuna bera edota gaixotasunaren iturria adinaren araberakoa izan ohi da: “Adineko
pertsonen kasuan, jausien ondorioz gertatutako hausturak
ikusten ditugu sarritan. Gazteei dagokienez, berriz, auto-istripuen eraginez sortutakoak iritsi ohi zaizkigu. Istripuen kasuan,
lehenik, larrialdietara eramaten dira. Esan behar dut larrialdietako zerbitzu medikoak oso ondo funtzionatzen duela eta lan
ona egiten duela. Gaixoa iristen denean, bertako medikuek
ahal duten guztia egiten dute eta, ondoren, ebakuntza behar
badu, ingresatu egiten dute. Gero, hartzen duen medikazioa
edota bestelako patologiak kontuan hartu behar dira; konplikazioak agertzeko arriskua badago, pazientea beste ospitale
batera bideratzen dugu. Hala ez bada, ahal den azkarren operatzen dugu, egun berean edo hurrengoan”.

Zumarragako Ospitaleko Traumatologiako Zerbitzua
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Teknika berritzailea

Abantaila nabariak

Istripuen ondorioz gertatutako gaitzak alde batera utzita, oso
ohikoak dira adinean aurrera egin ahala sortzen direnak: artrosia da horietako bat. Gaztaroan, belauneko kartilagoak lodiak
eta leunak izan ohi dira, baina denboraren poderioz, ehunak
mehetu egiten dira. Prozesu horrek luzaroan irauten du eta
kartilagoak guztiz hondatzen direnean artrosia agertzen da.
Artrosiak mina eta nekea sortzen du eta sintomak areagotzen
direnean, belaun osoko protesia jartzen da. “Protesia jarri
baino lehen, pazienteak sarritan etorri izan dira kontsultara eta
zenbait proba egin zaizkie: plakak, erresonantziak, eskanerrak,
artroskopia... Protesia azkeneko irtenbidea da”.

Ureta medikuak dioenez, oraindik ez dute estatistika formalik
egin emaitzen inguruan. Halere, 24 ebakuntza egin ondoren,
abantailak argi gelditu dira: “Gure esperientzia oraindik eskasa
da, baina errekuperazioa azkarragoa dela baieztatu dugu kasu
guztietan. Teknika tradizionalarekin, gaixoak 7-10 egun bitartean ematen zituen ospitalean. Teknika berriarekin, aldiz, bosgarren egunerako gaixoak ondo zeuden. Badira hirugarren edo
laugarren egunerako ondo zeudenak, baina oraindik ez gara
ausartzen etxera hain goiz bidaltzen. Dena den, gure helburua
horixe da: ospitaleratzea murriztea, ondo dagoen jendeak ez
duelako ezer egiten ospitalean. Hala eta guztiz ere, bi tekniken
kasuan, protesia ondo jartzea da helburua: ez du balio ahal
den lekuan jartzea. Eta miniinbasiboaren bidez ondo jartzen
baduzu, ondorioak hobeak dira: azkarrago hasten dira ibiltzen,
odoljarioa txikiagoa da eta mina ere arindu egiten da. Denak
abantailak dira”.

Horren haritik, badira bi urte Zumarragako Ospitalean belauneko protesia jartzeko teknika berritzaile bat praktikatzen
dutela: belauneko ebakuntza miniinbasiboa, alegia. Ureta
medikuak dioenez, teknika miniinbasiboak tradizionalak baino
abantaila gehiago dauzka, gaixoaren errekuperazioa azkarragoa eta hobea delako. “Belaun barruko ehunak —tendoiak,
kapsula, muskulatura…— ahal den gutxien kaltetzea, horixe
da teknika horren helburua. Hau da, metalezko pieza hezurrean jarri ahal izateko, toki handia egin behar duzu. Horretarako,
teknika tradizionalarekin zauri handia egiten zen, belaunaren
erdi-erditik: modu horretan, barruko guztia bistan geratzen da,
ebakuntza sinpleagoa izanik. Ebaki txikiagoa egiten baduzu,
ordea, ebakuntza bera zailagoa da; izan ere, bi kasuetan protesiaren tamaina berdina baita. Nolanahi ere, teknika miniinbasiboarekin inguruko ehunak gutxiago kaltetzen dira eta errekuperazioa ere azkarragoa izan ohi da. Bestalde, azaleko eta
barruko zauriari dagokionez, kontzeptua aldatzen joan da:
miniinbasiboa egiten hasi ginenean, ahalik eta zauri txikiena
egiten saiatzen ginen, eta gerora, berriz, garrantzi gehiago
eman diogu barruko zauriari, azalekoari baino”.

Abantailak ugariak dira, baina egia da teknika hori ezin dela
kasu guztietan erabili: pisuak, adinak eta sexuak badute zerikusirik. “160 kilo pisatzen duen emakume baten kasua aztergai izan genuen: horretan ez dago miniinbasiborik egiterik,
hezurraren inguruan gantz asko dagoelako. Adinari dagokionez, 60 urtetik gorakoak bilatzen ditugu, pertsona gazteetan
konplikazio gehiago ager daitezkeelako. Bestalde, badira kontrako beste faktore batzuk ere: artrosi larria duten kasuetan,
mugitzeko arazoak dituztenetan edota forma-anormaltasunaren bat dutenetan”.
Zentzu horretan, teknika berria izanik, pazienteak ondo aukeratu behar direla baieztatzen du Ureta medikuak. “Eskumako
belaunean ezkerrekoan baino errazagoa da protesia jartzea,
errotula kanpoalderantz egonda lan egiteko espazio handiagoa dagoelako. Emakumeen kasuan ere, konplikazio gutxiago
agertzen dira, laxoagoak direlako eta belaunaren forma gizonena baino lauagoa delako”.
Konplikazioei dagokienez, orain arte egindako ebakuntzetan
ez da arazo azpimarragarririk gertatu: “Zenbait kasutan hematomaren bat agertu da, baina ebakuntzarik egin gabe sendatu
dira. Bestalde, ez da protesiaren infekziorik egon”, dio Ureta
medikuak. Hortaz, ebakuntza miniinbasiboa praktikatzen dutenetik bi urte igaro ez badira ere, emaitzak itxaropentsuak dira
oso, belauneko protesia jarri behar duten pazienteentzat.

*

ABANTAILA.- Ventaja. Avantage.
ALDAKA.- Mokor. Cadera. Hanche.
BERRITZAILE.- Innovador/a. Innovateur/trice.
BIDERATU.- Derivar. Dériver.
EBAKUNTZA.- Operazio. Intervención. Opération.
EHUN.- Tejido. Tissu.
ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILE.- Auxiliar de enfermería. Infirmière auxiliaire.
ESKUALDE(KO) OSPITALE.- Hospital comarcal.
Hôpital de district.
ESKUMA.- Eskuin. Derecho/a. Droit/e.
HAUSTURA.- Fractura. Fracture.
JAUSI.- Eroriko. Caída. Tomber.

Zerbitzuko erizain eta laguntzaileak: Maixabel Larrañaga, Inma Larrañaga
eta Marisa Garcia
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Joseba Arbelaitz

Zumarragako Ospitaleko
Traumatologiako Zerbitzua. Ariketak
Makina bat jende dago gaur egun adin batetik aurrera artrosiak jo eta protesia jartzeko ebakuntza egin beharrean aurkitzen dena. Ongizatearen
gizarte honetan gero eta zahar gehiago dago, eta beraz, egunetik egunera
gero eta gehiago izango dira protesia jarri beharko duten hiritarrak.
Zumarragako Ospitalean duela gutxi hasiak dira ebakuntza miniinbasiboak
deiturikoak egiten, errekuperazioa azkarragoa eta hobea izateko asmoz.

✎
Irakurri aurretik
1. Zer-nolako gaitzak?
Segidan dituzu hainbat gaitz Zumarragako
Traumatologiako Zerbitzuan artatzen dituztenak
gehienak, eta bakarren bat edo beste bertan ezin
eta Donostia Ospitalera bideratzen dituztenak.
Lehendabizi, irakurri aurreko orriko artikulua1
gainetik eta aukeratu bertan aipatzen direnak.
Ondoren, entzun Xabier Ureta medikuari egindako elkarrizketa2 eta egin gauza bera.

artikulua elkarrizketa
1. gerri inguruko gaitzak
2. herniak
3. haustura nagusi batzuk
4. lepo ingurukoak, zerbikalak
5. artikulazioetako ebakuntza asko
6. aldakako ebakuntza
7. belauneko ebakuntza
8. eskumuturreko ebakuntza
9. ukalondoko ebakuntza

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

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

✎
Irakurri bitartean
2. Zumarragako Traumatologiako
Zerbitzua
Jarraian dituzu lantzen ari garen erreportajeko ideia nagusiak. Lehendabizi,
irakurri artikulua adi-adi eta ordenatu
ideia nagusiak, nahikoa duzu artikuluaren zutabean dagokion zenbakia
jartzearekin. Ondoren, entzun Xabier
Ureta medikuari egindako elkarrizketa3 adi-adi eta jarri X bat elkarrizketan
aipatzen ez diren ideietan.

Ideiak
1. zenbait gaixorekin ezin horrelako ebakuntzarik egin
2. artrosiaren sintomak eta tratamendua
3. Traumatologiako Zerbitzuaren datuak
4. konplikazioak
5. zerbitzuaren funtzionamendua
6. teknika miniinbasiboan ere kontzeptu aldaketa
7. Traumatologiako Zerbitzuko gaitzik ohikoenak
8. bi ebakuntza moten arteko aldeak
9. gaixoaren profila
10. zer da artrosia?
11. teknika berriaren abantailak

1 Zumarragako Ospitaleko Traumatologiako Zerbitzua, Oihana Prado.
2 X Ureta-1. Osatuz, 389561.
3 X Ureta-2. Osatuz, 389570.

artikulua elkarrizketa
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

Zumarragako Ospitaleko Traumatologiako Zerbitzua. Ariketak
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✎
Irakurri ondoren
3. Belauneko artikulazioa
Jarraian dituzu jorratzen ari
garen gaiarekin lotutako
hainbat hitz eta hitz-kate, bi
zutabetan banatuta. Euskaraz ezkerrekoan eta gaztelaniaz eskuinekoan. Uztartuko
al dituzu?

1. belauneko artikulazio
2. izterrezur
3. berna-hezur
4. belaunburu
5. giltzadura
6. artrosi
7. aldakako ebakuntza
8. hernia
9. protesi unikondilar
10. odoljario

6
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

a) artrosis
b) hemorragia
c) articulación
d) hernia
e) fémur
f) articulación de la rodilla
g) rótula
h) prótesis unicondilar
i) tibia
j) operación de cadera

✎
Kontsultako elkarrizketa
4. Errekuperazio hobea
Osasun-zentrora joan den gaixoaren
eta medikuaren arteko elkarrizketa
duzu honako hau. Irakurri adi-adi eta
bete itzazu hutsuneak aukeran dituzun
itemen artean hautatuta. Zuzentzeko
entzun gaixoaren eta medikuaren arteko elkarrizketa4 .

Medikua Egun on, Mikel!
Gaixoa

Egun on!

Medikua Zure artrosi.....1..... ez du hobera egiten, antza denez.
Gaixoa

Ez, asper-asper eginda nago. Ahaleginak egin arren, gero eta okerrago nago; izan ere, ia-ia ez naiz gauza ibiltzeko ere. Eta eskailerak edo
aldapak igotzea zer den ahaztuta daukat aspaldi.

Medikua Protesia jartzea izango da onena.
Gaixoa

Protesia?

Medikua Bai, emaitzak on.....2..... dira eta artrosia aurreratuta dutenentzat
aukerarik onena.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) –ak
a) –ek
a) –ak
a) –gatik
a) –raino
a) –ak
a) –etara
a) –en

b) –ek
c) –k
b) –ik
c) –ak
b) –a
c) –ek
b) –engatik c) –engatik
b) –engan c) –arte
b) –la
c) –a
b) –era c) –tara
b) –aren c) –ean

Gaixoa

Bai, baina… oso gogorra omen da ebakuntza.

Medikua Lehen, bai, baina gaur egun ebakuntza txikia egiten da. Eta errekuperazio.....3..... ere azkarragoa da.
Gaixoa

Ebakuntza txikia?

Medikua Bai, lehen erdi-erditik ebakitzen genuen eta ebakuntza ondokoa 10
egun ingurukoa izaten zen; eta nahiko gogorra, gainera, oinaze.....4..... eta. Gaur egun, ordea, barruko muskuluak ahalik eta
gutxiena lesionatzen saiatzen gara, teknika miniinbasiboa erabilita.
Ebakuntza egin eta handik lauzpabost egunera etxean zara berriro.
Gaixoa

Bai, baina nola jarriko didazue, ba, protesia zauri txikia eginda?

Medikua Kontua da barruan zauri txikia egitea, eta horretarako –aukera bat
baino gehiago badago ere– guk zera egiten dugu: belaunaren kapsula
barnealdetik ireki belauneko muskulu basto.....5....., eta azpitik izterraren barnealderaino joango gara, eta hor lekua egin, lana ahalik eta
erosoena egin eta metalezko protesia jartzeko.
Gaixoa

Baina, ondo geldituko al naiz?

Medikua Bai, gizona! Azken urte erdian asko dira gurean protesia jarri
duten.....6....., eta denak poz-pozik dabiltza.
Gaixoa

Zenbat denbora beharko dut berriro ere ibiltzen hasteko?

Medikua Bueno, lehen esan bezala, ebakuntza egin eta handik lauzpabost
egun.....7..... etxean izango zara, eta poliki-poliki hasiko zara belaunaren mugimendua berreskuratzen. Aste pare bat.....8..... buruan, belauna dezente tolestatu ahal izango duzu.
Gaixoa
4 Errekuperazio hobea. Osatuz, 389580

Tira, ba, aurrera, orduan.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera
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Jabier Agirre, UZEI

Zain edo bena normala

Barizea edo bena barikosoa

balbula
deformatua
funtzionamendu
anormalarekin
balbula

odol-zirkulazio
anormala

bena
dilatatua

odol-zirkulazio
arrunta

zain
bihurgunetsua

Barizeak
2 Arteria esaten zaie bihotzeko odola gorputz

osora zabaltzen duten basoei, eta bena edo zain,
berriz, odola gorputz-ataletatik atzera bihotzera itzultzen duten odol-hodiei. Hainbat arrazoi direla
medio, odol-hodi horiek pixkanaka zabalduz eta dilatatuz joaten dira, eta puntu horietan odolaren jarioa
geratu egiten da, bihotzerako bere itzulera-bidean
mantsoago mugituz. Horixe dira barizeak edo bena
barikosoak: zain edo benen zabalkuntza modukoak,
sarritan bihurgunetsuak izaten direnak gainera.
1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 389439 idatzita.

O

dol-zirkulazioan gertatzen diren baldintza horiek alterazio estetikoaz gainera, tronbosiak ere ekar ditzakete
batzuetan, azalaren kolorazio-aldaketak, biriketako
infartua eta baita ultzerak ere. Horregatik, eta jende askorentzat arazo estetiko hutsa besterik ez diren arren (sarritan “hankak itsusi ematen dutelako” barizeak kentzeko eskatzen dio
jendeak kirurgialariari), adituak aztertu beharreko lesio okerrago eta grabeago bat ezkuta dezaketen zerbait balira bezala
hartu behar dira barizeak.

Zeintzuk dira barizeen arrazoiak?
Herentzia, antisorgailuak edo hormonaz osatutako beste botika batzuk erabiltzea, obesitatea, zutik edo hanka geldian lan
egitea edo denbora luzean horrela egotea, eta haurdunaldi
anitz edukitzea, edo gorputz-atal batzuetan izandako traumatismoak aipatu izan dira barizeen arrazoi nagusi bezala.
Faktore horietako batzuk emakumeen esklusiboak direnez, ez
da harritzekoa barizeak dezente gehiago agertzea emakumeetan gizonezkoetan baino.
Baina kasu askotan, herentziazko joera horretaz gainera, barizeen jatorria ezezaguna da. Zainen dilataziorako joera, odol-hodien hauskortasuna eta sarri askotan benen balbulen funtzionamendu anormala ikusten dira, baina ez dago batere argi
zerk eragiten duen kasu batean barizeak agertzea eta beste
kasu batean ez.

Barizeak

11

Nola nabarmentzen dira barizeak?
Hanketako mina, nekea, kalanbreak, inflamazioa edo hantura, zango
astunak, hanka beroak, arrazoirik gabe edo ukitu hutsarekin ubelduak agertzea izan daitezke benen gaixotasunaren adierazle.

Arazo benosoen prebentzioa
Ez dago barizeei aurrea hartzeko erabat eraginkorra den metodorik.
Euskarri benosoko galtzerdi bereziak erabiltzea, eta zutik egonean
denboraldi luzeak egitea saihestea baliagarriak izan daitezke zenbait
pertsonatan benen dilatazioak prebenitzeko. Pisu normala mantentzea, ariketa erregularki egitea, idorreria-egoerak saihestea eta ahal
den neurrian takoi altuko zapatak ez erabiltzea ere mesederako izango da. (Ikusi hurrengo orrian barizeen zainketarako gomendioak).

Ze tratamendu daude barizeen kontra?

zain normala

barizea

Bena bakoitza eta pertsona bakoitza diferenteak dira eta, beraz, tratamenduek barizeen lokalizazio,
tamaina, dilatazio eta koloreen araberakoak izan behar dute, eskueran dauzkagun aukerak gaixoaren
ezaugarrietara egokituz betiere. Hainbat aukera daude gaur egun: eskleroterapia, ekografo bidez gidatutako aparra, laserra, irrati-maiztasuna, ebaki txikiak (mini esaten zaienak), ENOF izenarekin ezagutzen
den oklusiozko tratamendua, etab.
Dena den, edozein tratamendu mota aukeratu aurretik, miaketa baskular orokorra eta ekografia espezializatua egingo dio medikuak pazienteari, eta azterketa horiek egin ondoren zainentzat egokiena den
tratamendu-plana diseinatuko du.
ESKLEROTERAPIA
Teknika honetan soluzio bat injektatzen
da zainaren barruan. Injektatutako substantzia horrek zainaren barruko azalera
irritatzen du, eta horren ondorioz bena
handitu egiten da aurrena, jarraian
uzkurtu, bukaeran esklerosatzeko.
Zainaren odol-fluxua eten egiten da,
eta beraz, zainak tamaina galtzen du, txikitu egiten da. Aspaldi samarretik
(1930eko urteetan hasi zen) erabiltzen
den teknika honek ez du minik ematen,
eta saioak normalean 15-45 minutu
iraungo du, tratatu beharreko eremuaren hedaduraren arabera.
Injekzioa jarri eta berehala azala gorritu
egiten da, eta injekzioaren aurretik
zuena baino itxura txarragoa har dezake.
Baina egun batzuen buruan, gorritzeak
hobera egiten du, nahiz eskleroterapiaren behin betiko emaitzak hilabeteak
beharko dituen erabat sendotzeko.
Eskleroterapiak oso gutxitan izaten ditu
konplikazioak. Tratamendua ongi jasaten
da, eta ziztada-gunean babak agertzen
direnean, egun batzuetako kontua izaten da. Dena den, gerta daiteke tratamendua eraginkorra ez izatea kasu
bakan batzuetan, eta horregatik adituak
erabakiko du, beti kontsultan, ea lesio
baskularra eskleroterapiarekin tratatzeko
modukoa den ala ez.

APAR EKOGIDATUAREKIN EGINDAKO
TRATAMENDUA
Aparra edo foam izeneko substantzia bat
erabiltzen da, zuzenean erasandako
benara doana. Gailu berezi baten bidez
ezartzen da, ekografo espezializatu
batek gidatuta.
LASERRA
Kirurgia konbentzionalaren alternatiba
bat da, zain handietan edo kalibre ertainekoetan erabiltzen dena. Laser izpi txiki
bat (espageti baten modukoa) sartzen da
erasandako benan, zainaren kolapsoa
eraginez. Prozedura anestesia lokalarekin
egiten da, eta pazientea etxera normalnormal ibiliz itzuliko da.
IRRATI-FREKUENTZIA
Tratamendu kirurgikoaren ordez erabiltzen den terapia honetan, kateter txiki
bat sartzen da erasandako zainetan, eta
barruan bena kolapsatzen duen irratienergia bat askatzen da.

ADITU.- Experto/a. Expert/e.
ERASANDAKO.- Afectado/a. Affecté(e).
ERAUZI.- Extirpar. Extirper.
HAUSKORTASUN.- Fragilidad. Fragilité.
IDORRERIA.- Estreñimiento. Constipation.
JOSTURA.- Sutura. Suture.
KIRURGIALARI.- Cirujano/a.
Chirurgien/enne.

EBAKI TXIKIAK
Barizeak oso handiak direnean, azalean
ebakiak (handi samarrak) egin beharra
dago barizeak erauzteko. Baina, hala
ere, badira gaur egun tresna sofistikatuak hori guztia orratz batekin egindako
txulo txiki batean zehar lortzeko gai direnak, eta teknika horrekin emaitza estetiko bikainak izaten dira, noski, garai bateko ebaki handiagoen aldean.
ENOF metodoa
Ingelesezko ENdoluminal Occlusion
Foam esamoldetik ateratzen da. Oklusio
bidezko tratamendu endoluminala da,
alegia bena barruan oklusioz edo buxaduraz egiten dena. Prozedura oso sinplea
eta bizkorra da, zain handientzat asmatua, ez dago zauririk ez josturarik ere,
modu anbulatorioan egiten da (ospitaleratzerik gabe, alegia) eta gaixoaren
errekuperazioa ia berehalakoa da.

*

MIAKETA.- Exploración. Exploration.
ODOL-HODI.- Vaso sanguíneo. Vaisseau
sanguin.
OSPITALERATZE.- Ospitalizazio.
Hospitalización. Hospitalisation.
UBELDU.- Cardenal. Bleu.
UZKURTU.- Contraer. Contracter.
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Barizeak

Barizeak zaintzeko aholkuak
GAINPISUA: Obesitateak barizeen
agerpena errazten du. Horregatik, elikadura eta ariketa-plan bat prestatu,
eta zaindu pisua. Baztertu jatordu ugariak, frijituak, edari gozoak, alkohola,
ogia eta gozokiak. Hobe haragi zuriak,
fruta eta berdurak. Edan ur ugari (2
litro egunero).
JANZKERA: Saihestu gerrikoak, galtzei
eusteko elastikoak, ligeroak, estutu eta
azalean marka uzten duten galtzak
(hanketako zirkulazioa eten edo gutxitu
egiten baitute). Onena zapata erosoak,
zabalak, gehienez ere 2 cm-ko takoia
dutenak erabiltzea da. Erabili galtzerdi
edo galtzetin elastikoak, bereziak, botikakoak.
JARRERA: Denbora luzean zutik edo
eserita egoteak (hanka gurutzatuekin,
batez ere) zaildu egiten du itzulera
benosoa. Zirkulazioa bizkortzeko mugitu zangoak, jarri oin-puntetan, ibili, jarri
hankak gora dituzula. Ez eman ordubetetik gora mugitu gabe.

ZIRKULAZIOA: Ur hotzarekin egindako
dutxa edo bainuak, bikainak dira zirkulazioa suspertzeko. Saihestu bainu beroak (sauna, terma edo bainu turkiarren
modukoak), zainak dilatatu eta zirkulazioa alteratzen dute-eta.

MASAJEAK: Gauero hartu atseden
ordu-erdi batez hankak gora dituzula,
gero igurtzi hankak, hasi orkatiletan eta
belaunetaraino. Erabili krema hidratatzaile bat masajerako, baina beti zangoak gora dituzula.

ARIKETAK: Ibili oin-puntetan edo orpoen gainean bestela. Hanka-punten gainean zaudela, kontatu 20 arte, motel
samar, eta hartu atseden; eta errepikatu
hori egunean 10 aldiz. Egin ariketa fisikoa egunero: ibili, egin korrika lasai, igeriketa, gimnastika apur bat, etab.

GOGOAN HARTU: Ahal duzunean
behintzat, hankak gora dituzula hartu
atseden. Baztertu berogailu, estufa eta
antzekoen zuzeneko beroa hanken gainean. Tabakoa da gauzarik okerrena zirkulaziorako.

* Gainazal lau baten gainean etzanda
“egin bizikleta” hankak airean dituzula.
* Egin biraketak zure orkatilekin, eta
“gora eta beherako” mugimenduak
oin eta zangoekin.
* Bizkarra modu egokian apoiatu beti
gainazal liso eta sendo baten gainean.

MOLESTIAK: Aholku horiekin molestiak ez badute hobera egiten, jo medikuarengana. Honek egingo du zure
kasuaren balorazio egokia eta emango
dizkizu beharrezko gomendio guztiak.

Barizeak. Hiztegia lantzen

2

✎
1.- Ezagutzen al dituzu artikuluan aipatzen diren hitz hauen sinonimoak?
bena: ..............................................................................................................................
zango: ............................................................................................................................
dilatatu, dilatazio: ........................................................................................................
inflamazio: ...................................................................................................................
prebenitu, prebentzio: .................................................................................................
afektatu: ........................................................................................................................
oklusio: ..........................................................................................................................
2.- Zein hitz aurkitu dituzu artikuluan barizeen sintomak adierazteko?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3.- Artikulua berriro irakurri gabe, saia zaitez barizeen prebentziorako neurri egokiak pentsatzen:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4.- Artikuluan barizeen inguruko kontsultetan ohizkoak diren hainbat esamolde irakurtzeko aukera izan duzu. Baina
guri gaztelaniazko bertsioan iritsi zaizkigu. Emango al zenituzke euskaraz?
1. La obesidad favorece la aparición de varices.
2. Para estimular la circulación, mueva las piernas.
3. Los baños calientes dilatan las venas.
4. Camine de puntillas o sobre los talones.
5. Apoyado sobre la espalda, haga la bicicleta en el aire.
6. Use cremas hidratantes para el masaje de las piernas.
7. El cigarrillo es pésimo para la circulación.

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

1 Nahi izanez gero, ariketa-sekuentzia hau badaukazu Osatuz webgunean ere egiterik, bilatzailean 389440 idatzita
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INGEMAtik
Ignacio Perez Mendiguren
Matia Fundazioko medikua

Balorazio integrala egoitzetan

1

2 Ezaugarri bereziak ditu, orokorrean,

egoitzetan bizi diren zaharren arretak.
Arreta hori baldintzatua dago, alde batetik inguruarengatik, eta bestetik egoitzetako zaharren tipologia desberdinengatik,
beren etxeetan bizi direnekin parekatuz
gero. Azken urteotan, egia esan, bilakaera ona izan dute zaharren egoitzek:
lehen, egoitza itxiak ziren, harrera modukoak, ongintza-izaera zuten; orain,
berriz, funtsezko baliabide soziosanitarioa bihurtu dira, irekiak eta gizartean
txertatuak. Egoiliarren eta horien senideen arreta integral eta sistematikoa da lantaldearen helburu nagusia.

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

Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 389441 idatzita.

O

robat, adineko egoiliarren profila ere aldatu da:
adinez zaharragoak dira eta mendekotasun
handiagoa dute gaur egun; horrek, agian,
komunitateko pertsona ahulenak izatea dakar. Horren
ondorioz, erraz asko pentsa dezakegunez, egoera terminalak eta heriotza egunero bizitzen diren egoera
arruntak dira egoitzetan; beste arreta-eremuetan, noizean behin gertatzen diren egoerak izan ohi dira horiek.
Arrazoi asko daude egoera terminal horiek sortzeko:
fase aurreratuan dauden patologiak eta, maizago,
zahartze-prozesua bera.

INGEMAtik
Balorazio integrala egoitzetan
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Balorazio integrala

Arreta integrala
Lehen esan dudan bezala, arreta integrala da zaharren
egoitzetako lantaldearen helburu nagusia. Horregatik,
gure egoiliarren bizitza-kalitatean eta ongizatean,
modu batera edo bestera, eragina duten aldagai guztiak identifikatu beharra dago. Honako alderdi hauek
izan behar ditugu kontuan: alderdi fisikoak, mentalak,
sozialak, psikologikoak, emozionalak, soziofamiliarrak,
espiritualak…; baita ere, inguruarekin, harremanekin
eta abarrekin lotutako alderdiak. Ahaleginak egiten
ditugu gure egoiliarrak arlo horietan guztietan trebatzen, horietako arlo bat murriztuz gero ondorio txarra
baitakar beren ongizatean; era berean, arlo horien artean dagoen harreman sistematikoaz ere jabetu beharrean gaude.
Inork ez du zalantzan jartzen gaixotasunak pertsonen
oreka emozionalean duen eragina, jarreretan inguruneak duen pisua, edo bizimoduaren eta gaixotasunaren
arteko lotura estua. Eta azkenik, gizartean orokorrean,
eta zahar-etxeetan bereziki, egoiliarren egoerak gainerakoengan duen eragina ere kontuan hartzeko modukoa da –senideengan, langileengan…–; beste horrenbeste, horien guztien egoerak egoiliarrengan.

*

ALDAGAI.- Variable. Variable.
ARRETA.- Atención. Attention.
BANAKAKO.- Banako. Individual. Individuel.
EGOILIAR.- Residente. Résident.
EGOITZA.- Residencia. Résidence.
ERRONKA.- Desafío. Défi.
EZGAITASUN.- Incapacidad. Incapacité.
JARRERA.- Comportamiento. Conportement.
MALGU.- Flexible. Flexible.
MENDEKOTASUN.- Dependencia. Depéndance.
NARRIADURA.- Deterioro. Détérioration.
ONGINTZA.- Beneficiencia. Bienfaisance.
ONGIZATE.- Bienestar. Bien-être.
PROFIL.- Perfil. Profil.

Arreta integraleko testuinguru horren barruan, tresna ezin
hobea dugu balorazio geriatriko integrala, egoiliar bakoitzaren egoera-aldagai bakoitza ezagutzeko batik bat, eta
aldagai horiek bere ongizatean duten indarra ezagutzeko.
Zaharrekin, ohiko medikuaren balorazioaz gain, funtzioen
(funtzio fisikoaren nahiz, batez ere, funtzio neuropsikologikoaren) eta gizarte-egoeraren ebaluazioa egin behar da.
Zahar batentzat askoz ere garrantzi handiagokoa izan liteke bainatzea, eskailerak igotzea edo duela gutxiko gertaerak gogoratzea, duodenoko ultzera edo arteria-hipertentsioa izatea baino. Modu berean, ezin dugu ahaztu gaixotasunak, ezgaitasunak eta egoera sozialak elkarrekin
duten lotura. Gaixotasunak eta horren ondoriozko ezgaitasunak aurretik duten egoera sozialaren narriadura edo
haustura sortzen dute normalean; hain zuzen ere, hori izan
ohi da egoitzetan sartzeko arrazoi nagusietako bat.
Arestian esan bezala, egoiliarren ongizate eta bizi-kalitatean parte hartzen duten arlo guztiak aztertu behar
dira balorazio integral horretan, besteak beste:
• alderdi kliniko-medikoak
• egoera soziofamiliarra
• balorazio funtzionala
• egoera mentala
• alderdi sozialak
• alderdi psikologikoak
• egoera afektiboa
• ingurunearekiko integrazioa
• besteekiko harremanak
• aldez aurretik adierazitako borondateak
Zerbitzua edo arreta bereizigabea eta orotarikoa zen
garaiak bukatu dira. Geroz eta gehiago pertsonalizatzen
ditugu zerbitzuak eta arreta-programak balorazio integralaren bidez, norbanakoaren ezaugarrietara egokituz;
horretarako, banakako arreta-planak erabiltzen ditugu.
Gaur egungo erronka zerbitzua eta baliabideak etengabe
egokitzea da, gure zaharren behar geroz eta heterogeneoetara egokitzea tratamendua. Geroz eta malguagoak eta
aldakorragoak diren programa, baliabide eta testuinguruak lortu nahi ditugu, hartara pertsona bakoitzak eta bere
inguruak dituen behar korapilotsuagoetara egokiago moldatzeko.
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Eskarne Zubero:
Mediku ikuskatzailea

1

2 Eskarne Zubero medikua da eta azken aldi honetan ikuska-

tzaile ari da lanean Zumarragan. Irakurle askok jakingo dute zer
den ikuskatzaile baten lana gutxi gorabehera; dena dela, gaude
Eskarneren azalpenak irakurri ondoren, argiago geratuko zaigula denoi ere.

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

kazu Osatuz web gunean egiterik, bilatzailean 386079 idatzita.

Zuen ogibidea ezagutu nahi genuke, Eskarne.
Kontatuko al diguzu mediku ikuskatzaile baten
lana zein den?
Bueno, hasteko argitu nahi nuke ez garela
Osakidetzako medikuak; gu Osasun Saileko medikuak gara, hau da, Eusko Jaurlaritzakoak. Seguru
asko, gure lana askotan Osakidetzako anbulatorioetan egiten dugunez, beharbada jendeak pentsa
lezake Osakidetzako medikuak garela, baina ez.
Gure antolaketa azaltzeko, esan Gipuzkoan 7 ikuskatzailetza daudela: Tolosa, Eibar, Arrasate,
Zumarraga, Donostia, Irun eta Errenterian. Nik
Zumarragakoan egiten dut lan eta gure ardurapean
hainbat udalerri daude: Itsasondotik hasita Goierri
guztia, eta gero Azpeitia, Azkoitia, Zumarraga,
Urretxu eta Legazpi. Beraz, eremu nahiko zabala.

Eskarne Zubero: mediku ikuskatzailea

Eta eremu horren barruan, kontatuko al diguzu zein den
zure funtzioa, zure betebeharra?
Ba, begira. Guk altak eta bajak jasotzen ditugu egunero eta
datu guztiak ordenagailuan sartzen. Jasotzen ditugu, baita ere,
errezeta bereziak, ikuskatzailetzako zigilua behar dutenak, eta
bolanteak, itundutako beste zentro batean kontsulta eskatzeko. Bajen kontrola ere gure eginkizunen barruan sartzen da;
gaixotasun arruntarengatik bajan dagoen jendea kontrolatu behar dugu. Hitz egin behar izaten dugu medikuekin –familia-medikuekin–, espezialistekin, mutuetan lan egiten duten
medikuekin –beraiek ere horren kontrola baitaramate– eta
enpresako medikuekin. Horren harira, jendeari hitzordua
ematen diogu eta ikusi zergatik dagoen bajan, ea dena ondo
dagoen edo informazio gehiago behar dugun. Guk aldi baterako ezintasunak kontrolatzen ditugu, eta ikusten dugunean
ezintasun hori bihurtu daitekeela edo dagoeneko ezintasun
iraunkorra dela, orduan txosten bat egin behar dugu eta
beste txosten batzuekin batera beste instantzia batera bidali;
hain zuzen ere, Espainiako Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionaleko EVIra (Ezgaitasunen Ebaluazio Taldera), hango
medikuek azter dezaten.
Kontu hori beste erakunde bati dagokio?
Hori da. Eta bajak hamabi hilabete baino gehiago luzatzen baldin badira, halakoetan ere beraien kontrolpera pasatzen dira.
Nik ez dakit, Eskarne, ados egongo zaren, baina, egia
esan, ikuskatzaile medikoek zenbaitetan ez duzue ospe
onik: beti ezezkoa ematen, dena kontrolatu nahian…
Litekeena hala izatea, gure lanaren alderdi bat jendeak ondo
ikusi izana ez izatea; dena dela, ez da horrenbesterako. Atzo
eta gaur, adibidez, 19ren bat bolante zigilatu ditugu eta bi
bakarrik atzera bota. Proportzioa ez da hainbestekoa, ezta?
Errezeta batzuk atzera botatzen ditugu ospitaleko espezialistek
bakarrik errezetatu ditzaketelako edo kontrako ondorioak
eduki ditzaketelako; orduan, jarraipena egin beharra dago.
Guk eskaerak aztertzen ditugu eta baldintzak betetzen baldin
badituzte, zigilatzen ditugu. Hori dena ordenagailuan sartzen
dugu, datuak edukitzeko. Errezeta horien artean pixoihalenak ere egon ohi dira. Gure populazioa gero eta zaharragoa
da, gero eta behar gehiago daude; diru asko joaten da hor.
Urtearen buruan gastu handia al da?
Bai, eta, orduan, kontrolatu beharra dago.
Zenbait kasutan, Osakidetzatik kanpo dauden zenbait
klinika eta zentro pribatutara joateko bolanteak beharrezkoak dira. Kasu horietan ere zuen lana tartean dago,
ezta?
Hala da, bai. Osakidetzak ez dauzka teknika guzti-guztiak
diagnostikoak egiteko; eta holako kasuetan zerbitzu hori itundu egiten da beste klinika pribatu batzuekin. Adibidez, hemen
Gipuzkoan oso famatua da Institutu Onkologikoa, eta mamografia gehienak han egiten dira. Edo tumore txarra ote den
susmoa baldin badago, espezialistek hara bidaltzen dute. Eta
guk eskaera jaso, aztertu eta bideratu egiten dugu.
Lehen ere esan duzu ikuskatzaileak arduratzen zaretela
bajen jarraipena egiteaz. Nik ez dakit hor gauza bitxi
asko ikusten diren, gauza aldrebesik?
Batzuetan, bai. Baina horregatik egiten dugula guk kontrola:
gizakiak garenez, pikarokeria handirik edo abusurik ez egote-
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ko. Lehenago esan dut guri dagokigula gaixotasun arruntengatik bajan dagoen jendeari hitzordua eman eta ikustea.
Orduan, ebaluatu egin behar dugu ea benetan gaixo dagoen
eta gaixotasun horrek mugatzen duen lana egiteko –hau da,
pertsona hori ez den gai bere lana egiteko–, edo ea tratamenduan dagoen berriro lanera bueltatzeko eta ondo jartzeko.
Eta hor denbora kontua ere aipatu diguzu, epe batetik
aurrera, beste instantzia batera pasatzen dela, ezta?
Bai. Gainera, arauak eta legeak maiz aldatzen dira. Memento
honetan ezin da bajan egon hamabi hilabete baino gehiago,
derrigorrez pasa behar da epaimahai batetik (EVItik), eta
beraiek erabakitzen dute edo prorroga ematea –sei hilabetekoa gehienez ere– edota, bestela, ebaluatu behar dute ezintasun iraunkorra den edo lanera bueltatu behar duen.
Eta bukatzeko, Eskarne, komunikabideetan askotan
aipatzen da malpraxiaren kontu hori. Noiz esan daiteke
medikuaren praxi txarra gertatu dela? Zuek nola baloratzen duzue praxi txar hori?
Guri peritu lana egokitzen zaigu. Erreklamazio bat-edo onartzen baldin bada, zer edo zer gaizki egin ote den susmoa badago, orduan peritu lanetan jartzen gaituzte. Guk egin behar
duguna izaten da: txosten guztiak hartu, aztertu, ikertu eta
ikusi une horretan zegoen informazioarekin eta egoera klinikoarekin egin beharrekoa egin den ala ez. Medikuntzan, zoritxarrez, gaixotasun guztiak ezin dira sendatu. Hala eta guztiz ere,
gure lana da dauzkagun baliabideekin ikustea behar bezala
jokatu den ala ez.

*

ALDI BATERAKO EZINTASUN.- Incapacidad temporal.
Incapacité temporaire.
EREMU.- Zona. Zone.
EZINTASUN IRAUNKOR.- Incapacidad permanente.
Incapacité permanente.
GAIXOTASUN ARRUNT.- Enfermedad común.
Maladie commune.
GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONAL.Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Institut National de la Sécurité Sociale.
HITZORDU.- Cita. Rendez-vous.
IKUSKATZAILETZA.- Inspección. Inspection.
ITUNDUTAKO ZENTRO.- Centro concertado.
Centre sous contrat.
KONTRAKO ONDORIO.- Reacción adversa. Réaction adverse.
MEDIKU-IKUSKATZAILE.- Ikuskatzaile mediko. Inspector/a
médico/a. Inspecteur-trice médical-e.
PIXOIHAL.- Pañal. Couches.
ZIGILATU.- Sellar. Timbrer.
ZIGILU.- Sello. Cachet.
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2 Ana Zubiaga biologoa da, eta

azken urteotan irakasle dihardu
Euskal Herriko Unibertsitatean,
Leioan. Genetika irakasten du,
eta ikerketa-lerro ugaritan ari
da lanean: proto-onkogeneak,
ARN mezularia, tumoreen sorkuntza eta antzeko gaiak jorratzen. EHUk argitaratzen dituen
ZIO (Zientzia irakurle ororentzat)
liburuak direla-eta, Donostiako
Koldo Mitxelena Kulturunean
eman zuen hitzaldia hartu dugu
elkarrizketako abiapuntu.

ANA ZUBIAGA: Genetika
Zer dela-eta aukeratu zenuen GATTACA izenburua hitzaldirako?, ba al du zerikusirik izen bereko filmarekin?
Lehendabizi aukeratu nuen hor agertzen den letra bakoitza
–GATTACA– delako DNA molekularen unitatea, “nukleotido”
deitzen duguna. Eta, egia esan, baita filmagatik ere; izan ere,
film horretan hobekuntza genetikoa tratatzen da, hori da bere
ardatza, eta bat zetorren hitzaldiaren gaiarekin.
Azalduko al zeniguke, labur-labur, zer den genoma?
Definizio gisako bat emateko, genoma izango litzateke espezie
baten DNA, molekulen bilduma, labur esanda. Gure espeziearen genoma, adibide moduan ipintzeko, 3.000 milioi nukleotidoz osatua dago eta zelula bakoitzean 3.000 milioi nukleotido
horiek jarraian gordetzen dira, bata bestearen atzean. Baina
horiek guztiek ez dute gauza bakar bat osatzen, baizik eta 23
zatitan dago apurtuta; eta zati bakoitza da, hain zuzen ere,
kromosoma bat. Guk 23 kromosoma pare dauzkagu.
Kromosoma horiek, oso kondentsatuta daudenez, zelula batean sar daitezke, eta kromosoma horietatik tiratuko bagenu,
ikusiko genuke DNA molekula bat dela. Espezie bakoitzak
nukleotido kopuru desberdin bat dauka.
Zer garrantzi dauka informazio guztia biltzen duen kode
horren sekuentziazioak?
Egia esan, sekuentziazio horren atzetik ibili gara zientzialariok
geneak aurkitu zirenetik –XX. mendearen hasieratik-edo–.
Jarduera biologiko guztiak geneen eraginpean zeudela ikusi
zenean, pentsatu zen geneak aztertuta, jakingo genuela jarduera biologiko horiek zelakoak diren, zertan diharduten, zein
den euren oinarri molekularra... Kontu hori ez da berria, hortaz. Zer aldatu da azken urteotan? Ba, lehengo teknikek ez

zutela ahalmentzen geneak ezagutzea; banan-banan soilik
ezagutu ahal ziren geneak eta sekuentziatzen zen gutxika-gutxika. Joan den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan aurrerakuntza teknologiko handia gertatu zenez, zientzialariei otu zitzaien, agian, posible izango zela genoma osoa aldi
berean sekuentziatzea. Orduan, pentsatu zuten hainbat laborategi lanean jartzea, laborategi bakoitzak zati bat hartzea,
nukleotido guzti horiena, eta azkenik lortutako emaitzak
komunean jartzea guztiek. Eta zertarako? Esan dudan bezala,
jarduera biologiko guztiak geneen menpe badaude, gaixotasun gehienak ere horien menpe egongo dira; ez bakarrik gaixotasunak, baita jarrerak, izaerak, adimena eta abar ere.
Egindako lan horri guztiari esker, jakin badakigu geneak zeintzuk diren, nola funtzionatzen duten.

Ana Zubiaga: Genetika

Eta merezi al du proiektu horretan hainbeste diru xahutzea?
Segun eta zerekin konparatzen duzun, asko edo gutxi da.
Sekuentziazioa erruz egiteari ekin zitzaionean, 90eko hamarkadan, nukleotido bakoitzeko dolar bat kostatuko zela kalkulatu zen; beraz, 3.000 milioi dolar balioko zuen sekuentziazio
osoak. Dirua da, jakina, baina konparatzen baduzu, Irakeko
gerrarekin –adibide bat ipintzearren– litekeena da hor 3.000
milioi dolar astebetean gastatzea. Edo gaur goizean bertan
ikusi dut telebistan, bidaia espazial turistikoak egiteko aukera
dagoela jada; horrelako hiruzpalau bidaiarekin ordainduko
litzateke sekuentziazio osoa. Adibideotan gertatzen ez den
legez, kontua da sekuentzia jakiteak espezie osoarentzat balio
duela, ez batzuentzat bakarrik.
Gaur egun hainbat izakiren DNA sekuentziak ezagutzen
dira, baina zertan da izaki edo espezie batetik besterako
aldea?
Ikusi da guztiok izaki beretik gatozela. Izakiak konparatzen
direnean, geneak ikusten direnean, badago desberdintasuna
gene kantitatean. Esate baterako, euliak 13.000 gene inguru
dauzka, gizakiak 25.000, zizareak 19.000 eta legamiak 6.000
gene inguru. Eskala ebolutibo horretan zenbat eta gorago joan,
gene gehixeago agertzen dira; baina ez horrenbeste: bakarrik
euliek baino bi aldiz gehiago daukagu. Desberdintasuna, hortaz, ez datza gene kopuruan bakarrik.
Beste alde batetik, konparatzen badituzu geneak ikusten
da homologia handia dagoela geneen artean. Orduan, horrek
esan nahi du badagoela beste zerbait desberdinak egiten gaituena, eta hor ikusten ari garena da sekuentzia erregulatzaileetan datzala desberdintasun hori; hau da, beste sekuentzia batzuetan, normalean geneen ondoan jartzen direnak.
Baina hauek ez dute kodetzen proteinarik, eta geneek bai.
Sekuentzia hauek egiten dutena da kontrolatu noiz, nola, zein
ehunetan, zerekin elkartuko den gene bat; eta hori desberdina
da espezie batetik bestera. Espezie bera aztertuz gero –gizakiak esate baterako– ikusten da guztiok berdin-berdinak dauzkagula geneak, ez dagoela alderik –% 0,2ko aldea baino ez.
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Zer dakigu gaur egun genoma osotik?, zenbateraino
argitu da?
Argitu, dena argitu da, hau da, ezagutzen ditugu letra guztiak,
3.000 milioiak. Behin hori ikusita, aztertzen hasi da ea hortik
zeintzuk diren geneak. Geneak dira DNA zatiak, baina hauek
proteinak kodetzen dituzte, eta proteinak dira, hain zuzen ere,
gero lana egingo dutenak zelulan. Hortik tiraka, ikusi izan da
gure genomaren % 1 baino ez direla geneak. Horrek esan nahi
du gehienek, % 99k, ez dutela proteinarik kodetzen. Zer egiten dute, orduan? Badakigu zeintzuk diren, baina ez zein den
bere funtzioa. Bueno, % 99 horretatik erdia, gutxi gorabehera,
badakigu birusek edo birusen antzeko izakiek aspaldi utzitako
arrastoa dela. Hau da, gure eboluzioan zehar birusek eraso
egin digute hainbat aldiz, eta euren genoma gure genoman
sartu da eta bertan gelditu. Galdera da: zergatik daramatzagu
oraindik ere? Bi erantzun daude: edo ezin ditugu kendu edota
abantaila atera dugu geurekin eramanda. Ikusi denez, abantaila izan daiteke; esate baterako, DNA zatiak euren artean trukatzeko. Gure genoman, batzuetan sekuentziak pasatu egiten
dira kromosoma batetik bestera, eta horrek lagundu dezake
eboluzioan izaki berriak sortzeko. Orduan, seguru asko, mantentzen ditugu genoma horiek eboluzioari begira interesgarria
delako.
Ana, amaitzeko, kontatuko al diguzu zenbaterainokoa
den genetikaren pisua gaixotasunen sorreran?
Hasiera batean uste zena baino handiagoa. Duela urte batzuk
pentsatzen genuen gaixotasun gutxi batzuetan bakarrik zirela
erantzule geneak, eta beste askotan –gaixotasun infekziosoetan, esate baterako– ez zutela zerikusirik. Eta gaur egun ikusten ari gara –HIESa, kasu– denek ez dutela garatzen, nahiz eta
birusa eduki. Eta horren arrazoia da badaudela aldaera batzuk
gene batzuetan, eta horiek edukiz gero, ez dela garatzen gaixotasun hori. Beraz, ia gaixotasun guztiek dute nolabaiteko
lotura geneekin, batzuek gehiago eta beste batzuek
gutxiago.

*

ADIMEN.- Inteligencia, mente. Intelligence.
ALDAERA.- Variante. Variante.
ERAGIN.- Efecto. Effet.
ERANTZULE.- Responsable. Responsable.
GIZAKI.- Ser humano. Etre humain.
IKERKETA-LERRO.- Línea de investigación. Ligne de recherche.
IZAERA.- Carácter. Caractère.
IZAKI.- Ser. Être.
JARRERA.- Comportamiento. Attitude.
LEGAMIA.- Levadura. Levure.
SEKUENTZIA ERREGULATZAILE.- Secuencia reguladora.
Sequence régulatrice.
XAHUTU.- Gastatu. Gastar. Dépenser.
ZIZARE.- Lombriz. Ver de terre.
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Erizaintza−eskolatik
Ikerne Uria1
Donostiako Erizaintza Eskola. EHU
Donostia Ospitaleko ZIU

ERIZAINA GAIXO
KRITIKOEKIN
2

2 Kritiko hitza entzute hutsarekin, osasun-gaie-

tan behinik behin, urduritasun eta zalantzekin
lotutako ideiak pilatzen hasten dira gure buruan:
“larria ote da?, hil egingo al da?”, ohikoak izaten
dira halako galderak. Nork ez du izan ospitalean,
zainketa intentsiboetako unitatean, geure senitarteko, lagun edo ezagunik? Artikulu honen
bidez, zerbitzu hauek hobeto ezagutzen saiatuko
gara, euren antolamenduari eta langileriari begirada bat botaz, bereziki bertan jarduten duten
erizainetan eta erizaintzako zainketetan arreta
jarriz.

Zainketa Intentsiboetako Unitatea (ZIU)
Gaixo kritikoak ospitale-unitate ezberdinetan topa ditzakegu,
hala nola, zainketa intentsiboetako unitateetan, larrialdietako
zerbitzuetan, suspertze-geletan, etab., horien guztien artean
azpimarragarrienak ZIUak izanik.
Zainketa intentsiboetako unitatean ospitalizatzen dira zainketa estua behar duten gaixoak, beharrezkoa duten denboran. Unitate hauek zainketarako tresna sofistikatuak dituzte,
eta zainketa bereziak eskaintzeko prestatuak daude bertako
langileak.
Unitate hauetan gaixotasun nahiz traumatismo larriak dituzten
gaixoak tratatzen dira. Bertan hainbat gune bereizten dira:
erredurena, bihotzeko asalduena, politraumatismoena, pediatrikoa eta abar.
Unitate hauen egituraketa nahiko konplexua izan ohi da,
gehienetan gaixo bakoitza gela edo box batean kokatzen da
eta haren ondoan dagoen erizaintzako kontroleko monitorizazioari esker egiten da bere jarraipena.

1 Ikerne Uria Legeria eta Etika Profesionala / Erizaintza medikuntza fisikoan eta erradiologian irakas-

gaietako irakaslea da Donostiako Erizaintza Eskolan, eta Donostia Ospitaleko ZIUn egiten du lan.
2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu Osatuz webgunean egiterik,

bilatzailean 389442 idatzita.
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Langileria
Intentsiboetan langile ezberdin ugari egon ohi da, horien artean ditugu sendagileak, erizainak, erizaintzako laguntzaileak,
zelariak, administrariak, garbitzaileak… Guztiek egiten duten
lana ezinbestekoa da eguneroko jarduna aurrera ateratzeko.
Dena den, oraingoan eguneko 24 orduak gaixoaren ondoan
ematen dituen erizainari erreparatuko diogu.

Erizaina eta erizaintza-zainketak
Erizainaren eginbeharra da osasun-arazo agerikoen edo potentzialen aurrean, gizakiak dituen sintomen erizaintzako diagnostikoa eta tratamendua egitea eta zainketak eskaintzea.
Orobat, unitateak duen espezifikotasunaren ondorioz, ZIUetan
lanean ari diren erizainak bertako zereginetan trebatuak dira.
Gainerako unitateekin alderatuz, askoz ere teknologia-ekipamendu handiagoa aurkitzen da bertan, eta tresna horiek guztiak abileziaz erabili behar ditu erizainak. Hori dela-eta, erizainen espezializazioa bultzatu nahi da, beraiek izango baitira
gaixo kritikoen zainketen arduradunak. Zainketak eguneko 24
orduetan eskaintzen dira, etenaldirik gabe. Gaixoek behar
duten zainketa estua eskaini ahal izateko, gainerako unitateetan baino erizain kopuru handiagoa behar izaten da.

Ospitaleratzeko arrazoiak
Pertsona bat ZIUn ingresatzeko arrazoiak ugariak izan daitezke: larrialdia, istripua, miokardioko infartua, osasun-egoerak
okerra egitea, pneumonia, koma egoera, kirurgia-ebakuntza…
Hau dela-eta, pazienteen jatorria ezberdina izango da, hala
nola, larrialdietako zerbitzua, ebakuntza-gela, ospitalizazioko
unitate bat nahiz beste ospitale bat.
Zerbitzu hauetan gaixo bat onartu ahal izateko, hainbat irizpide hartzen dituzte kontuan sendagileek. Gauza jakina da osasun-baliabideak ez direla agortezinak, beraz, hautaketa hori
ezinbestekoa da.
Ingresatzeko arrazoia kontuan hartuta, gune batean zein bestean kokatuko dira gaixoak. Lehen orduak izan ohi dira larrienak,
betiere une horietan heriotza-arriskua izugarri areagotzen baita.
Donostia Ospitalean, esaterako, hiru gune bereizten dira: gaixo
koronarioak, gaixo kirurgikoak eta gainerako gaixoak.
Lehenengo multzoan, bihotzeko arteria koronarioetan asalduak
dituzten pertsonak topa ditzakegu. Bigarrenean, hainbat ebakuntza kirurgiko konplexu jasan dituzten gaixoak: pankreatitisak,
peritonitisak… euren drainadurekin. Hirugarrenean, hitzak
berak dioen bezala, era askotako gaixoak topa ditzakegu, baina
politraumatismoak dira nagusi. Beraz, unitate berean oso gaixo
ezberdinak topa ditzakegu eta, bereziki, erizaintza-zainketa
ezberdinak dituzten gaixoak. Asaldu koronarioak dituztenak,
gehienetan, euren kabuz egiten dute jan, edan, hitz egin, mugitu… eta horrek guztiak asko murrizten ditu erizaintza-zainketak.
Beste bi guneetan, ordea, gaixoaren dependentzia-maila asko
handitzen da, erizaintza-zainketen premia asko nabarmenduz.

ASALDU.- Trastorno. Trouble.
DRAINADURA.- Drenaje. Drainage.
HAUTAKETA.- Aukeraketa. Selección. Sélection.
SUSPERTZE.- Recuperación. Recuperation.
ZELARI.- Celador. Gardien/enne.
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Erizainaren helburua zainketa holistikoak ematea izango da.
Gaixo hauen dependentzia-maila altua kontuan izanik, oro har,
erizainak gaixo hori ordeztu edo gaixo horri lagundu egingo
dio eguneroko oinarrizko beharrak asetzen. Horretarako, erizainak bi jarduera nagusi ditu: alde batetik, arazo independenteak, eta bestetik, arazo interdependenteak.
• Arazo independentea erizainari soilik dagokiona da.
Erizainak berak bakarrik —kontrol, autonomia eta erantzukizun osoz— konpondu dezakeen arazoa da eta erizaintzako
diagnostikoen bitartez formulatzen da.
• Erizaintzako diagnostikoez gain, erizainak kontuan hartu
beharko ditu arazo interdependenteak, hau da, diziplina
arteko arazoak. Hauek tratatzeko, erizaina taldeko beste partaide bat izango da eta ez du kontrol, autonomia eta erantzukizun osoa izango, taldeko partaidea izateagatik dagokiona baizik.
Erizainak, arazo independente eta interdependenteak kontuan
harturik, zainketen plangintza bat osatuko du. Horiek izango
dira eguneroko jardunean gaixoari eskainiko dizkion erizaintzako zainketen oinarri. Hona hemen gaixo kritiko bati eman
beharreko erizaintza-zainketa nagusiak:
• Bizi-konstanteen neurketa eta erregistro zehatza (pultsua,
tentsio arteriala, arnasketa, gorputz-tenperatura…).
• Mikroorganismoak barreia ez daitezen babes-neurrien zainketa. Infekzio-katea hausteko asmoz, asepsia-neurri zorrotzak izatea.
• Sendagaiak ematea hainbat bidetatik (zain barneko infusioa,
sueroterapia jarraia…).
• Laginak jasotzea (odol-laginak, gernu-laginak…).
• Arnasketaren zainketen barnean, aireztapen mekanikoari
dagozkion zainketa espezifikoak (airebide artifizialak egoki
mantentzea, airebideko jariakinak xurgatzea…).
• Bihotzaren zainketak, elektrokardiogramaren eta beste zenbait probaren bidez.
• Digestio-bideen zainketak eta elikaduraren zainketak (zundak eta hauek mantentzea, dieta ezberdinak: aho bidezkoa,
enterala, parenterala…).
• Kanporatzeen zainketak (zundak, kolostomia, urostomia…)
• Mugikortasunaren zainketak (jarrera-aldaketak…)
• Zainketa neurologikoak. Zeinu neurologikoen neurketa
(begi-ninien azterketa, Glasgow eskala…).
• Larruazalaren higienea eta zainketa (sendaketak, presio-ultzerak…).
• Zaurien sendaketa, drainaduren sendaketa eta mantentzea…
Erizaintza-zainketa hauek beste hainbat ospitale-unitatetan
topa ditzakegunen antzekoak dira. Dena den, ZIUetan gaixoaren zainketa estuagoa denez, zainketa hauen jarraipena askoz
modu zorrotzagoz egiten da.

*

BABES-NEURRI.- Medida de protección.
Mesure de protection.
GAKO.- Clave. Clé.
JARIAKIN.- Secreción. Sécrétion.
JARRERA-ALDAKETA.- Cambio postural.
Changement postural.
LAGIN.- Muestra. Échantillon.
MANTENTZEA.- Mantenimiento. Maintain.
TALDELAN.- Trabajo en grupo. Travail d'équipe.

Senitartekoekiko harremanak
Unitate bereziak diren aldetik, gaixoek euren senitartekoekin
dituzten harremanak guztiz eraldatzen dira. Senitartekoen presentzia oso laburra izan ohi da. Ospitale batetik bestera arauak
aldatzen badira ere, gehienetan egunean zehar ordubeteko
iraupena duen bisitaldia eskaintzen zaie bizpahiru senitartekori. Dena den, arauak ez dira beti hain zorrotzak izaten eta hainbat kasutan malgutasun handiagoa ere ematen zaie, betiere
gaixoaren osasun-egoera kontuan izanik.

Ondorioak
Lehenik eta behin, zerbitzu honen berezitasuna azpimarratu
behar da. Hori dela-eta, bertan lanean jarduten duten langileen espezializazioa oso garrantzitsua da. Horrez gain, taldelana, koordinazioa eta antolaketa egoki bat ezinbestekoak dira
gaixoa modu holistiko batean ulertu eta zainketa integral egoki
batzuk eskaintzeko. Hori guztia aurrera eramaten duen osasun-profesionala da erizaina. Eurei esker, gaixo hauen erizaintzako zainketak betetzen dira. Ezin ahaztu, ordea, zerbitzu
hauetan lan egiten duten gainontzeko guztiak, taldelana baita
gakoa.
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Mari Jose Uranga Iturriotz1
Donostiako Erizaintza Eskola, EHU

Zauri kronikoen zainketa

2

2 Pertsonak hainbat babes-mekanismo ditu

jaiotzen denetik infekzioei aurre egiteko; horietako bat larruazala da. Larruazalak, osorik dagoenean, mikroorganismoak gorputzean sartzea
saihesten du. Larruazala ongi izateko, pertsona
osasuntsu egotea garrantzitsua da; hainbat gaixotasunek zauriak errazago sortarazten dituzte.
Beraz, larruazala egoera txarrean izateak infekzioak eragin ditzake eta, era berean, gaixotasunek larruazala kaltetu dezakete.

Z

auri kronikoek hainbat sorburu izan ditzakete. Erizainen
jardueran ohikoa izaten da presio-ultzerak eta ultzera
baskularrak dituzten pertsonak zaintzea. Zaurien sendaketa pertsonaren zainketa integralaren barnean kokatu behar
da beti; eta pertsonaren egoeraren arabera erabakiko dira jarduerak (prebentzio-neurriak, elikadura, sendaketa nola egin,
zerekin egin, etab.).

1 Mari Jose Uranga Medikuntza eta Kirurgia Erizaintzako irakaslea da

Donostiako Erizaintza Eskolan
2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 389443 idatzita.

Presio-ultzerak
Ez mugitzea da presio-ultzeren eragile nagusia. Pertsona ezin
denean mugitu, gorputzeko hainbat atalek gehiegizko presioa
jasan behar izaten dute. Ahoz gora etzanda egonez gero, arrisku gehien duten guneak hauek dira: orpoak, errain-hezurra,
ukondoak, omoplatoak eta okzipuzioa. Ahuspez etzanda egonez gero: belarriak, belaunak, gizonezkoetan genitalak, emakumeetan titiak eta behatz-muturrak. Albora etzanda, berriz:
maleoloak, belaunetako kondiloak, trokanter handia, saihets-hezurren gunea, akromiona eta belarria izaten dira babestu
beharreko guneak. Eserita egonez gero: orpoak, errain-hezurra, ukondoak, omoplatoak eta okzipuzioa dira arrisku gehien
duten guneak. Presioaz gain, pertsonak larruazala zikina eta
bustia badu (gernuarekin, esaterako) eta elikadura eskasia,
presio-ultzera azkar sortuko zaio.
Ultzera baskularrak izan daitezke arterietakoak, zainetakoak
edo diabetesaren ondorioz sortutakoak (oin diabetikoa).
Arterietako ultzerak ohikoagoak izaten dira gizonezkoetan;
zainetakoak, berriz, emakumezkoetan. Ikusi da prebentzioa
dela neurririk eraginkorrena presio-ultzerei aurrea hartzeko.
Ospitale gehienetan erizainak balorazio osoa egiten dio pertsonari ospitaleratzen denean eta, beharrezkoa denean, prebentzio-neurriak antolatzen ditu.
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Pertsonak luzaroan gehiegizko presioa pairatu badu edota zirkulazio-gutxiegitasuna badu, larruazala erraz kaltetuko zaio.
Zauria sortu denean, erizainak baloratu behar du sendaketa
nola egin, zerekin eta zein maiztasunekin. Zaurietan bakterioak egon ohi dira, baina horrek ez du esan nahi infekziorik
dagoenik; zauri bat bakterioek kolonizatuta egon daiteke eta
infekziorik ez izan.

Orbaintze-prozesuak
Zauriaren orbaintze-prozesuan fase desberdinak daude: hanturazko fasean eritema eta hantura ikus daitezke (zauria gertatzen
denean hasten da fase hori); pikortatze fasean pikortaduraehuna (gorri-arrosa) sortzen da eta erraz kaltetu daitekeenez,
kontuz egin behar dira sendaketak; eta epitelizazio fasean zelula epitelialek zauriaren ertzak elkartzen dituzte, hesi epiteliala
osatzen da, pikortatze-ehuna uzkurtzen da eta orbaina eratzen
da. Orbainak kolore gorrixka izaten du hasieran eta babestu egin
behar da igurtzietatik; denborarekin zuritu egiten da.

Zauriaren egoera (orbaintze-fasea, nekrosia, infekzioa, exudatu kopurua) kontuan izan behar da sendaketak egiteko (ikus 2.
taula), baina ez hori bakarrik, pertsonaren egoera osotasunean
baloratzea ezinbestekoa izango da. Pertsonaren egoeraren arabera, helburuak desberdinak izango dira; gaixotasun sendaezina duen pertsonaren ultzeraren sendaketa egiteko finkatzen
diren helburuak mina baretzea eta usaina gutxitzea izan daitezke eta ez, agian, zauria orbaintzea. Erizaintza-zainketen helburua pertsona osotasunean zaintzea da; eta ez bakarrik pertsonak duen ultzera.

Orbaintze-prozesua eragozten dute, elikadura eskasiak, hainbat sendagaik (kortikoideek, esaterako), hildako ehunek
(nekrosia), bakterioek kopuru handian daudenean (infekzioa
sortu dezakete) eta exudatu gehiegi izateak.
Nekrosatutako ehunak desbridatzeko teknika ezberdinak erabil
daitezke: desbridatze kirurgikoa (bisturia eta pintzak erabiliz),
entzimatikoa (kolagenasarekin, esaterako), autolitikoa (era
naturalean, hezetasun-maila egokia mantenduz) eta mekanikoa (eskuila batekin egin daiteke, baina mingarria denez,
gutxi erabiltzen da).
Bakterioak kanporatzeko, zauria ondo garbitzea garrantzitsua
da xaboidun urarekin edo serum fisiologikoarekin; ez da
gomendatzen antiseptikoak erabiltzea. Zaurian eta inguruko
larruazalean infekzio-zeinurik balego –hau da, eritema (gorria),
beroa, mina, hantura edota zornea ageri badira–, exudatuaren
lagina jaso behar den baloratu beharko da eta antibiotikoak
erabili behar ote diren. Lagina jasotzekotan, hobe da xiringarekin xurgatuz jasotzea hisopoarekin baino.

Aposituak
Orain dela urte batzuk zauri kronikoen sendaketa apositu lehorrekin egiten zen, baina ikusi da zauri horiei mesede egiten
diela hezetasunak, neurri egokian izanez gero. Beraz, zauri kronikoek hezetasuna behar dute orbaintzeko, baina neurrian,
busti gabe. Horregatik, exudatu gehiegi izanez gero, desagerrarazi egin beharko da gai egokiak erabiliz.
Ospitaleetan eta osasun-zentroetan apositu mota ugari aurkitu
ditzakegu zauri kronikoen sendaketak egiteko, baina guztiak ez dira
berdinak. Apositu idealak ezaugarri hauek izan beharko lituzke:
ingurune hezea sortu beharko luke, gehiegizko exudatua jaso, gas-trukaketa ahalbidetu, zaurian tenperatura egonkorra mantendu,
zauria beste infekzioetatik babestu, bere osagaiek kontrako eraginik ez sortu eta apositua aldatzeak ez luke minik eman beharko.
Zauri kronikoen sendaketetan erabiltzen diren hainbat apositu
eta gairen ezaugarriak 1. taulan ikus ditzakezu. Presio-ultzerak
ekiditeko, gantz-azido hiperoxigenatua duten prestakinak ere
erabiltzen dira, zirkulazioari mesede egiten diotelako. Zaurian
kolonizazio kritikoa dagoenean, antibiotiko lokalak erabiltzen
dira (sulfadiazina argentikoa, esaterako). Infekzioa dagoenean,
berriz, tratamendu sistemikoa ematea erabaki daiteke.

Bibliografia:
• Grupo de trabajo sobre úlcera vasculares de la AEEV. (2004).
Consenso sobre Úlceras Vasculares y Pie diabético de la AEEV.
Guía de Practica Clínica.
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0086.pdf
• Osakidetza. (2006). Protocolo de Prevención y Cuidados de las
Úlceras por Presión. Argitaratzeke.

*

AHUSPEZ.- Boca abajo. Face contre terre.
ERAGILE.- Causa. Causant/e.
ERRAIN-HEZUR.- Sacro. Sacrum.
ESKUILA.- Cepillo. Brosse.
GERNU.- Pixa. Orina. Urine.
GUTXIEGITASUN.- Insuficiencia. Insuffisance.
HANTURA.- Inflamación. Inflammation.
HEZETASUN.- Humedad. Humidité.
IGURTZI.- Fricción. Friction.
MAIZTASUN.- Frecuencia. Fréquence.
ORBAIN.- Cicatriz. Cicatrice.
PIKORTADURA-EHUN.- Tejido de granulación.
Tissu de granulation.
PRESTAKIN.- Preparado. Préparation.
SAIHETS-HEZUR.- Costilla. Côte.
UZKURTU.- Contraer. Contracter.
XIRINGA.- Jeringuilla. Seringue.
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1. taula:

Zauri kronikoen sendaketetan erabiltzen diren hainbat gai eta apositu

Gaia

HIDROKOLOIDEAK

Plaka
Pasta
Pikorrak (granuluak)
Tul eran
(Comfeel plus®, Varihesive gel
control®, Urgotul®...)

Hidrozuntza
(Aquacel®...)

POLIURETANOZKOAK

Film edo lamina eransgarria
(Bioclusive®, Hidrofilm®, Op-Site®,
Tegaderm®...)

Plaka eran (eransgarria izan
daiteke)
Gel eran barrunbeetan sartzeko
silikonarekin
APAR POLIMERIKOA
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(Allevyn®, Askina transorbent®,
Biatain®, Indafoam®, Mepilex®,
Permafoam®, Tielle®...)

Kontuan izan
Ez erabili osagaiei alergia zaienean

Ezaugarriak
–Igurztetik babesten du.
–Exudatu gutxi eta infekziorik ez
dagoenean erabili.
–Pikortadura-ehuna eta epitelizazioa
garatzen ari denean erabili.
–Aldatu exudatua aposituaren ertzetik 1,5
cm-ra dagoenean edo bere funtzioa
betetzen ez duenean (gehienez 7 egun).
–Karboximetilzelulasa sodikoa (CMC)
erako gaiak dituzte eta exudatuarekin
kontaktuan usain txarreko gel erako gaia
sortzen da (ez du esan nahi infekzioa
dagoenik).

Ez erabili:
• Zaurian infekzioa dagoenean.
• Nekrosi lehorra dagoenean.
• Erredura sakonak daudenean.
• Muskulu, tendoiak eta hezurra
erasanak daudenean.
• Zauriaren inguruko larruazala
kaltetuta dagoenean.

–Exudatu asko xurga dezake (gel
solidoa sortzen da).
–Ez zaio eransten zauriari.
–Inguruko larruazala babesten du.
–Beste apositu bat behar du gainean.

Ez erabili:
• Zaurian exudaturik ez dagoenean.
• Nekrosi lehorra dagoenean.
• Beste pomadekin.

–Larruazala osorik dagoenean igurztetik
eta gai narritagarrietatik babesten du.
–Azaleko zaurietan edo epitelizazio
fasean daudenean erabil daiteke.
–Desbridatze autolitikoa errazten dute.
–Ingurune hezea mantentzeko,
alginatoen edo hidrogelen gainean jar
daiteke.
–Aldatu funtzioa betetzen ez duenean
(gehienez 7 egun).

Ez erabili:
• Zaurian infekzioa dagoenean.
• Nekrosia dagoenean (plaka eran,
esfazeloak).
• Zauriaren inguruko larruazala
kalteturik dagoenean, beratu
dezake.

–Plakaren barruko geruzak (zauria ukitzen
duenak) poroak ditu; erdikoak asko xurga
dezake eta kanpokoak gasak iragazten
ditu, baina likidoak ez.
–Zauriaren inguruko larruazala ere babesten
du.
–Orbaintzen ari diren zaurietan eta exudatu
dezente edo asko dutenetan erabil daiteke.
–Aldatu exudatua aposituaren ertzetik 1,5
cm-ra dagoenean edo bere funtzioa
betetzen ez duenean (gehienez 7 egun).
–Beste gai batzuen gainean (hidrogela,
esaterako) jar daiteke apositu gisa.
–Presioa jasaten duten guneak babesteko
erabil daiteke (badira forma berezia
dutenak: orpoetara egokitzeko,
esaterako).

Ez erabili:
• Gai oxidatzaileeekin; hipokloritoa,
hidrogeno peroxidoa edo eterra
dutenekin.

*

ERANSGARRI.- Adherente. Adhérents.
NARRITAGARRI.- Irritante. Irritant.
XURGATU.- Absorber. Absorber.
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Gaia

Ezaugarriak

–% 70-90 ura dute.
–Ez dira eransten; apositu bat behar
dute gainean.
–Pikortatze eta epitelizazio fasean
(Askina gel®, Geliperm®, Intrasite®, dauden ultzeretan erabil daitezke.
–Nekrosia duten ultzeretan, eskararen
Varihesive hidrogel®...)
gainean jar daiteke (kolagenasarekin
nahastuta).
–Desbridatze autolitikoa errazten du. Gel
edo pikortatua erabiltzen bada,
ultzeraren 3/4 bakarrik bete.
–Aldatu exudatu kopuruaren arabera
(1-3 egun).

• Ez erabili exudatu asko dagoenean
eta fistulak eta tunelizatutako
ultzeretan (hidrogela ateratzeko
zailtasunak sor daitezkeelako).
• Gel eran ultzera osoa betez gero,
inguruko larruazala kaltetzen du.
• Plaka eran, ultzeraren ertzak ez ditu
ukitu behar.

Zinta
Plaka

Ez erabili:
• Pobidona iododunarekin.
• Ultzera lehorra dagoenean.
• Nekrosi lehorra dagoenean.
• Barrunbe txikietan; zabaldu daiteke
eta zauriaren ertzak kaltetu.

Plaka
–Bakterioak xurgatzen ditu eta ultzeren
(zilarra duten aposituak ere badira) usain txarra gutxitzen du.
(Askina Carbosorb®, Carboflex®,
–Ultzerak exudatu gutxi badu, gatza
Carbonet®...)
duen serumarekin busti daiteke.
–Egunero aldatu apositua.

• Aposituak ez moztu.
• Infekzioa badago, ez erabili apositu
gisa.

Apositua. Beste gai batzuekin
nahastutako prestakinak badira:
hidrokoloidearekin,
hidrozuntzarekin, ikatz
aktibatuarekin
(Aquacel plata®, Biatain plata®,
Confeel plata®, Urgotul plabat®...)

–Mikroorganismo ugariren aurka du
eragina eta ez du aurkako eraginik.
–Infekzio-zeinuak dituzten zaurietan
erabil daiteke.
–Aldatu exudatu kopuruaren arabera
(1-4 egun).

• Zaurian infekzioa dagoenean ez
jarri apositu herskaririk.
• Ez nahastu kolagenasarekin.
• Zenbait zilarrezko apositu ez dira
nahastu behar serum
fisiologikoarekin.

Kolagenasa duen pomada
(Iruxol®...)

–Nekrosi lehorra duen ehuna edo
esfazeloak desbridatzeko.
–Egunero aldatu.

• Inguruko larruazala kaltetu dezake.
• Ez erabili antiseptikoekin,
xaboiekin, zilarrarekin eta beste
metal astunekin.

Kolagenoa duen apositua
(antibiotikoa ere izan dezake)
(Catrix®, Oasis®...)

–Exudatua xurgatzen du eta orbaintzea
errazten du.
–Hemostasia errazten du eta infekzioa
saihestu dezake (antibiotikoa izanez
gero).

Azido hialuronikoa (Jaloplast®...)

–Larruazala narritatuta dagoenean eta
azaleko zaurietan.

BESTEAK

IKATZ AKTIBATUA

(Algisite®, Algosteril®, Askina
Sorbsan®, Tegagen®, Urgosorb®)

–Exudatu asko xurga dezake,
barrunbeetan sar daiteke.
–Desbridatze autolitikoa errazten du.
–Zinta erabiltzen bada, ultzeraren 3/4
bakarrik bete.
–Beste apositu bat behar du gainean.
–Hemostasia errazten du (odoljarioa
saihesteko erabilgarria).
–Aldatu exudatuak apositua erabat busti
duenean (1-4 egun). Apositua lehortu
bada, kendu aurretik busti serum
fisiologikoarekin.

ZILARREZKOAK

ALGINATOAK

HIDROGELAK

Gel edo pikortatua
Plaka
Tul eran

Kontuan izan
Ez erabili osagaiei alergia zaienean

Erizaintza−eskolatik
Zauri kronikoen zainketa

2. taula:
Zauriaren egoera
Nekrosi lehorra

Nekrosi hezea

Exudatua

Infekzio-zeinurik EZ

DEZENTE

Kolonizazio
kritikoaren zeinuak

DEZENTE

Infekzio-zeinuak

Helburua

DESBRIDATZEA
+
ZAURIAN HEZETASUN
EGOKIA SORTZEA

EZ / GUTXI

Pikortadura-ehuna

DEZENTE

Pikortadura-ehuna

ASKO

EZ

Tratamendua
Desbridatze kirurgikoa, entzimatikoa
(kolagenasa), autolitikoa (hidrogela) + apar
polimerikoa
Desbridatze kirurgikoa, entzimatikoa
(kolagenasa), alginatoa/hidrokoloidearen
hidrozuntza + apar polimerikoa
Apar polimerikoa edo hidrokoloidea (inguruko
larruazala osorik badago)

ZAURIAN HEZETASUN
EGOKIA SORTZEA
+
BAKTERIOEN KONTROLA

Zilarrezko apositua

Zilarrezko apositua edo ikatzezko eta
zilarrezko apositua
Sulfadiazina argentikoa

ASKO

Pikortadura-ehuna

Epitelizazioa

Aposituen erabilera zauriaren egoeraren arabera

EZ

ASKO
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Hidrogela + aparra polimerikoa edo
hidrokoloidea
ZAURIAN HEZETASUN
EGOKIA SORTZEA

Aparra polimerikoa edo hidrokoloidea edo
hidrokoloidearen hidrozuntza
Alginatoa/hidrokoloidearen hidrozuntza +
aparra polimerikoa

BABESTEA

Poliuretanoa edo hidrokoloide mehea edo
aparra polimerikoa + gantz-azido
hiperoxigenatuak
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

2

Ekografia
Zer da ekografia?
Ekografia teknika erradiologiko bat da, gorputz-ataletako irudiak lortzeko frekuentzia altuko soinu-uhinak eta ordenagailu bat erabiltzen dituena (horrela abdomeneko ekografiak egin
daitezke, edo bularretakoak, emakumeen pelbisekoak, prostata, eskroto, tiroide edo paratiroide guruinetakoak, nahiz sistema baskularrekoak).
Gorputzaren barruko organoen funtzionamendua ikusteko
erabiltzen dira ekografiak, eta baita hainbat odol-hoditan
barrena doan zirkulazioaren fluxua ebaluatzeko ere. Ekografiak
egin daitezke baita haurdunaldia bitartean ere, fetuaren garapena ebaluatu eta baloratzeko.
Gaur egun badira hiru dimentsioko irudiak lortzeko modua
ematen duten ekografoak eta baita lau dimentsiokoak ere
(hauek mugimendua ere hartzen dute barne).
Miaketak ez dio batere kalterik egiten pazienteari, ezta minik
ere, ziztadak egiten direnean izan ezik. Ultrasoinuen esposizioak eragindako albo-ondoriorik ez da egiaztatu ez pazienteetan, ezta tresna manipulatzen duten profesional sanitarioetan ere. Horri esker da hain garrantzitsua proba hau haurdunaldian. Bestalde, prozedura merkea da, beste batzuen aldean.
Ekografia interbentzionista egiten duten prozesuetan gerta
daitekeen mina baretzeko anestesia lokala ematen da kasu
batzuetan. Beste batzuk analgesiko edo antsiolitikoak erabiltzen dituzte proba egin aurretik, eta baita zain barneko bide
bat hartu eta erradiologiako erizainak monitorizatzea ere, farmakoak ematea beharrezko izango litzatekeen kasuetarako.
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Ze prestaketa behar da aldez aurretik?

Zeintzuk dira ekografia mota nagusiak?

Ez da prestaketa berezirik behar, baina zein gorputz-atal aztertu behar den, badira kontuan hartu beharreko puntu edo
gomendio batzuk.
• Abdomen edo sabeleko ekografietan, miaketa honetatik
ahalik eta informaziorik gehiena lortzeko, hesteetan gasik
ez egotea komeni da, ultrasoinuekin interferentziak eragingo bailituzkete. Horregatik, probaren aurreko 8 orduetan baraurik egotea gomendatzen da, eta bezperan janari
haizetsuak, gasak eragin ditzaketenak, saihestea (lekaleak,
berdurak eta frutak, ogia eta pastelak, edari gasdunak,
etab.)
• Azterketa ginekologikoetan, maskuria beteta edukitzea
komeni da. Horrela, proba egin aurretik ur ugari edatea
gomendatzen da, proba hasi baino ordubete lehenago eta
ordu-erdi lehenago bukatuz, eta miaketa egin aurretik
pixarik ez egitea.
• Giltzurrunetako, zati bigunetako (tiroide, barrabil,
etab.etako) nahiz bularretako ekografiek, edo ekografia
baskularrek, ez dute aurre-prestaketarik behar.
Gaixoak ez dio medikazioa hartzeari utzi behar, eta diabetikoa
baldin bada medikuari galdetu behar dio.

Ekografia teknika diferenteak erabiltzen dira, baldintza eta
egoera bakoitzaren arabera. Azterketa ekografiko ohikoenen
artean, ondorengoak aipa daitezke:
• Doppler ekografia. Odol-fluxua ebaluatzen du, gorputzatalen bat aztertzeko egiten ari den ikerketa zabalago
baten barruan. Dopplerrak arteria edo zainetan arazoren
bat ba ote dagoen jakiteko modua ematen digu.
• Ekografia baskularra. Sistema baskularra, eta honen funtzioa, bere osotasunean ikusteko erabiltzen da, odolbildu
edo koaguluen detekzioa barne hartuz. Egitura baskularrak ebaluatu, eta horietan dilatazioak, estuguneak, buxadurak edo bestelako alterazioak badauden ala ez analizatzeko balio du. Gehienetan lepokoak, beso eta zangoetakoak izan ohi dira aztertutako odol-hodiak, arteriak nahiz
bena edo zainak, eta baita by-pass kirurgikoen azterketak
(injertu baskularrak) eta hemodialisirako fistula arteriobenosoak ere.
• Ekokardiograma. Bihotzeko gaitzak, balbulopatiak bereziki, aztertzeko oso erabilia, bihotzak odola ponpatzeko
duen gaitasuna eta eraginkortasuna ebaluatzen du.
• Sabeleko ekografia. Abdomeneko organoetako (giltzurrun, gibel, pankrea, behazun-maskuria) edozein anomalia aztertzeko erabiltzen da, esate baterako behazuneko
harriak edo tumoreak.
• Ekografia obstetrikoa. Fetuaren garapena monitorizatzeko erabilia, hazkunde normala baloratzeko nahiz gerta
daitezkeen malformazio edo anomaliak ikusteko modua
ematen du.
• Ekografia pelbikoa. Pelbiseko minaren arrazoia zein den
aurkitzeko, adibidez haurdunaldi ektopikoa emakumeen
kasuan, nahiz tumoreak edo masak detektatzeko erabilia.
Umetokiaren, obulutegiaren edo inguruko ehunen xehetasun gehiago behar izanez gero, azterketa berezi bat egiten
da, aurrez esterilizatu ondoren baginatik sartzen den
bereizmen handiko transduktore bereziarekin.
• Tiroideko ekografia. Tiroide-guruina ikusi eta bertako
edozein anomalia (bozioa, tumoreak, kaltzifikazioak, etab.)
detektatzeko erabiltzen da.
• Eskrotoko ekografia. Barrabiletako patologia ikertzeko
erabiltzen da.
• Prostatako ekografia. Miaketa fisikoan sumatutako edozein nodulu aztertzeko erabilia (tamaina jakiteko, onairea
edo gaiztoa ote den erabakitzeko, etab.)
• Ekografia interbentzionista. Hainbat gorputz-ataletan
(tiroidean, prostatan, etab.) laginak hartzeko erabiltzen da.

Nola egiten dira ekografiak?
Ekografiak modu anbulatorioan egin daitezke, proba honek ez
baitu eskatzen prestaketa berezirik, ezta gaixoa ospitalean
ingresatu beharrik ere.
Gel moduko substantzia bat zabaltzen da aztertu nahi den gorputz-atalean, eta substantzia horrek eroale bezala jokatzen du
ekografian. Ultrasoinu-uhinak igortzen dira transduktore izeneko aparatu baten bitartez, eta uhin horiek pazientearen gorputzean zehar pasatzen dira. Transduktorearen soinua gorputzaren barruko egituretan islatzen da, eta soinuen informazioa
ordenagailu batek aztertzen du, telebista-pantaila batean egitura horien irudia sortuz.

Nork egiten du proba hori?
Erradiodiagnostiko zerbitzuko erradiologoek egiten dituzte
normalean ekografiak, baina zenbait kasutan beste espezialista batzuk arduratzen dira proba horiek egiteaz. Esate baterako,
ginekologoak izan ohi dira ekografia obstetrikoak egiten dituztenak, edo kardiologoak ekokardiogramez arduratzen direnak.

*

ALBO-ONDORIO.- Efecto lateral. Effet latéral.
BARRABIL.- Testículo. Testicule.
BEHAZUN MASKURI.- Vesícula biliar. Vésicule biliaire.
BUXADURA.- Obstrucción. Obstruction.
GURUIN.- Glándula. Glande.
MASKURI.- Puxika. Vejiga. Vessie.
MIAKETA.- Exploración. Exploration.
ODOL-HODI.- Vaso sanguíneo. Vaisseau sanguin.
ONAIRE.- Benigno/a. Bénin.
PONPATU.- Bombear. Pomper.
SOINU-UHIN.- Onda sonora. Onde sonore.
TIROIDE GURUIN.- Glándula tiroides. Glande thyroïde.
ZIZTADA.- Punción. Ponction.
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1 Centro Podológico Zarautz
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Biomekanika

Biomekanika

2

2

Biomekanikako azterketak
Anatomiak prozesu fisiologiko baten ondorioz une
batean sorturiko formak aurkezten dizkigun bezala, biomekanikak barneko eta kanpoko indarrek
egitura hauetan eginiko aldaketak aztertzen ditu.

Biomekanika klinikoa
Biomekanikako aurrerakuntzei esker, hezur, artikulazio eta muskuluetan sortzen diren gaixotasunei praktika klinikoa eta tratamenduak eskaini
ahal zaizkie.

2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-

sekuentzia badaukazu Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 389444 idatzita.

21

32

Podologia
Biomekanika

Biomekanika eta kirol-podologia
Sarritan entzun dugu kirolak oso eragin ona duela osasunean. Gaur egun, gero eta jende gehiago aritzen da
kirolean. Aldi berean, gero eta jende gehiagok du lesioren bat, arina zein larria, kirola egiteko garaian zailtasunak sorraraziko dizkiona.
Lesio horien zergatiak aurkitzeko, faktore asko aztertu
behar dira. Horien artean ezinbestekoa da pertsonaren
morfotipoa eta gaitasun fisikoa kontuan hartzea.
Horretaz gain, kirola egiten duen pertsona horren elikadura, deskantsua, etab. ere kontuan hartu beharko dira.
Bestalde, kirola egitera bultzatzen duten asmoak eta
helburuak ere oso ezberdinak izan daitezke: ongi sentitzea, muskuluak indartzea, argaltzea, harremanak lantzea, bizitzeko era bat izatea, goi-mailako kirolaria izatera iristea…
Podologiako alorrean, zanpatzeko eraren eta ibileraren
ikerketa dira ardatz nagusiak. Oina ez da gorputzeko
atal soil bat; horregatik, azterketa datza bizkarrezurretik hasi eta goitik beherako kargak zein behetik gorako
erreakzioak aztertzean.
• Etzandako azterketa. Giltzadura, muskuluen
mugimendua eta indarra aztertzen dira. Zangoen
luzera neurtzeko jarrera ona izan daiteke.

• Zutikako azterketa. Bizkarrezurraren egiturak nahiz
hainbat gaixotasun topa daitezke, hala nola, eskoliosia, lordosia, zifosia, zangoen arteko desberdintasunak, aldakaren anterobertsioa nahiz erretrobertsioa,
belaun valgoa, orkatilako artikulazioaren egoera
ezberdinak, oin zapala, oin sakona, juanikoteak,
mailu-behatzak…
• Ibileraren azterketa. Zangoen bihurdura-mugimenduak aztertzeaz gain, oinetan sortzen dituzten
ondorioak baloratzen dira. Plano desberdinetan sortutako osasun-asalduak aztertu eta biomekanikako
zein biomekanika klinikoko kontzeptuak lantzen dira.
Pronazio-mugimenduak kargak oinaren barrualdera
bideratzen ditu; supinazio-mugimenduak, aldiz, kanporantz. Aldakaren anterobertsioak barrurako ibilera
sortzen du; aldaka-erretrobertsio batek, ostera, kanporako ibilera sortzen du. Gainkarga hauen ondorioz, epe laburrera, lesio arinak sor daitezke, adibidez,
tendoien hantura, zuntz-haustura edo giltzaduren hantura; epe
luzera, aldiz, hainbat artikulazioren artrosia, hezurren haustura
edo hezurren higadura.
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• Zapaltzeko moduaren azterketa. Gaur egun presiozko plataforma eta programa informatiko ugari
daude merkatuan. Oinetan sorturiko gainkarga guztiak zentimetroko zein gramoko zehaztasunez neur
daitezke. Tratamendu desberdinak ezartzerakoan, oso
erabilgarriak dira azken urteotako abantailak. Batetik,
tratamendu berriak proiektatzeko balio dute; eta bestetik, tratamendu hauek sortutako onurak neurtzeko
baliagarriak dira. Geldirik nahiz mugimenduan egin
daitezke azterketak. Hainbat urtetako datu objektiboak eskura izanda, tratamenduen nondik norakoak
aztertzeko ikuspegi orokor bat eskuratu daiteke. Datu
horiek guztiak kontuan harturik, kalitatezko tratamenduak lortzea da helburu nagusia.
• Oinetakoen azterketa. Gorputzean aurki daitekeen
osagai ergonomiko garrantzitsuena da oinetakoa.
Oinetakoaren diseinuak eta formak eragin handia du
orekan zein propiozeptibitatean. Beraz, nahiz eta
azterketa hau ez izan guztiz zientifikoa, eguneroko
jardunean garrantzi handia du norbere oinetakoen
azterketa praktiko honek. Oin-zolaren egoera desberdinak aztertzeak informazio handia eskainiko digu,
oin horren nondik norakoak aztertzeko.
Bestalde, kirol-munduan, oinetakoen egoera ona funtsezkoa da. Oinetako berriek gorputzaren morfologiara egokitu arte lesio arinak sor ditzakete, besteak
beste, babak, odolbilduak eta zauri txikiak. Oinetako
zaharrek, ostera, sarritan indargetze-abantailak galtzen dituzte, zanpatze okerra areagotuz, eta artikulazioetako nahiz muskuluetako lesioak eraginez.
• Kirol-mugimenduen azterketa. Kirol bakoitzak
bere mugimenduak ditu. Bizikleta gainean, lasterkan,
maldan gora eta behera, pilotan zein futbolean gorputzaren biomekanika zeharo aldatzen da. Kirolariaren lesioa aztertzeko garaian, funtsezkoa da kontuan hartzea zein diren kirol bakoitzaren mugimenduak. Goi-mailako kirolaria kontsultan aztertzeaz
gain, kirola egiten duen gunean bertan baloratzea da
azken urteotako aurrerakuntzetako bat. Kirolariaren mugimenduak eta teknikak aztertzea oso baliagarria da, kasu askotan lesioaren arrazoia teknika
desegoki bat izaten baita. Hori dela-eta, lesioa sendatu arren, kirol-teknikaren hobekuntza barik, lesio berri
bat sortzeko arriskua dago. Tratamenduaren alor
zabal bat teknika hobetzea izaten da.

ALDAKA.- Mokor. Cadera. Hanche.
ASALDU.- Trastorno. Trouble.
AURRERAKUNTZA.- Avance. Progrès.
BABA.- Ampolla. Bulle.
BIHURDURA.- Torsión. Torsion.
BIZKARREZUR.- Columna vertebral.
Colonne vertébrale.
GAINKARGA.- Sobrecarga. Surcharge.
GILTZADURA.- Articulación. Articulation.

Tratamendu ezberdinak
Podologia-alorrean, neurrira egindako plantillen funtzioa oreka eta berdintasuna bilatzea da. Oinetan aurkitzen diren gainkarga puntualak puntu guztietara zabalduz gero, gure egiturek gutxiago sufritzen dute.
Material ugari aurki daiteke merkatuan. Azken urteetan
topa daitezkeen karbono, foam zein poliester-erretxinazko plantilla multzoa da horren adierazgarri.
Beharrezkoa da oinetako, plantilla eta oinen arteko
egokitze erosoa. Material gogor eta bigunen abantailaz
baliatu daiteke plantillaren diseinua egiterakoan.
Indargetzeko materialek gainkargak leuntzeko balio
dute. Material gogorrak, berriz, mugimendu desberdinak kontrolatzeko lagungarriak dira.
Mediku, podologo eta fisioterapeutek eginiko zainketa
eta tratamenduak emaitza onak ari dira lortzen. Goimailako kirola gero eta gogorragoa denez, elkarlanean
eginiko tratamenduek etorkizun oparoa dute.

HANTURA.- Inflamación. Inflammation.
HIGADURA.- Desgaste. Erosión.
IBILERA.- Manera de andar.
Manière de marcher.
INDARGETZE.- Amortiguación.
Amortissement.
JARRERA.- Postura. Posture.
JUANIKOTE.- Juanete. Oignon.
ODOLBILDU.- Coágulo. Coagulum.

*

OIN SAKON.- Pie cavo. Pied creux.
OIN ZAPAL.- Pie plano. Pied plat.
OIN-ZOLA.- Planta del pie.
Plante du pied.
ONURA.- Beneficio. Bénéfice.
ZUNTZ-HAUSTURA.- Rotura de fibras.
Déchirure de fibres.
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1
Azterketa motak

Irakurri bitartean
1. Eneko Txurruka podologoak adierazi duenez, kirol- -podologiaren
alorrean azterketa on bat egitea beharrezkoa da diagnostiko fidagarria
egiteko. Jarraian dituzu azterketa horietako zenbait ezaugarri. Irakur
itzazu eta esazu zein azterketa motari dagokion bakoitza.

1
2
3
4
5
6

.......
A
.......
.......
.......
.......
.......

Etzandako azterketa
Zutikako azterketa
Ibileraren azterketa
Zapaltzeko moduaren azterketa
Oinetakoen azterketa
Kirol-mugimenduen azterketa

Ezaugarriak
A

Bizkarrezurraren egituratik hasi eta gaixotasun desberdinak topa daitezke.

B

Giltzadura, muskuluen mugimendua eta indarra aztertzen dira. Zangoen luzera neurtzeko jarrera ona izan daiteke.

C

Kirolariaren lesioa aztertzeko garaian, funtsezkoa da kontuan hartzea zein diren kirol
bakoitzaren mugimenduak. Goi-mailako kirolaria kontsultan aztertzeaz gain, kirola
egiten duen gunean bertan baloratzea da azken urteotako aurrerakuntzetako bat.

D

Oinetan sorturiko gainkarga guztiak zentimetroko zein gramoko zehaztasunez neur
daitezke. Geldirik nahiz mugimenduan egin daitezke azterketak.

E

Oin-zolaren egoera desberdinak aztertzeak oin horren nondik norakoak aztertzeko
informazio handia eskainiko digu.

F

Zangoen bihurdura-mugimenduak aztertzeaz gain, oinetan sortzen dituzten ondorioak baloratzen dira.

2. Gaztelaniara itzuli ditugu testuko hainbat esaldi zuk euskaratu ditzazun:
1. La biomecánica analiza los cambios que han producido las fuerzas interiores y exteriores en las estructuras.
..........................................................................................................................................
2. Es imprescindible tener en cuenta el morfotipo y la capacidad física de la persona.
..........................................................................................................................................
3. El objetivo principal es conseguir tratamientos de calidad, teniendo en cuenta todos estos datos.
..........................................................................................................................................
4. Estudiar las diferentes situaciones de la suela del zapato nos ofrecerá la información suficiente para analizar los
pormenores de ese pie.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. La función de las plantillas hechas a medida es buscar el equilibrio y la semejanza.
.........................................................................................................................................

1 Ariketa-sekuentzia hau badaukazu Osatuz webgunean egiterik, 389944 zenbakian sartuta.
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✎
Kontsultako elkarrizketa
3. Podologoaren eta pazientearen arteko elkarrizketa entzungo duzu2. Irakur ezazu
jaso behar duzun informazioa, eta ondoren, aukeratu erantzun egokia.
1) Tendinitisa non dauka? •
2) Zergatik erabiltzen ditu plantilla ortopedikoak? •
3) Nolako oinak ditu? •
4) Tendinitisaz gain, ba al du beste minik? •
5) Oinak aztertu aurretik,
zer pentsatu du podologoak? •

• a) Ezkerreko orkatilan
• b) Eskuineko orkatilan
• a) Kirola egiterakoan min handia sentitzen zuelako
• b) Minez zegoelako, tente denbora asko igarotzeagatik
• a) Oin sakonak (arku gehiegi)
• b) Oin zapalak (arku gutxiegi)
• a) Bai, orpoan eta behatz lodiaren azpian
• b) Bai, orpoan eta oinaren erdialdean
• a) Mina ibiltzerakoan egin duen mugimendu okerren
batek sortua dela
• b) Mina, zapaltzeko eragatik eta pisua banatzeko
moduagatik izan daitekeela

6) Ibileraren azterketa nola egin dio? •

• a) Oinetakoak jantzita, plantillekin eta plantillarik gabe
• b) Hanka-hutsik, plantillekin eta plantillarik gabe

7) Tratamendua zein izango da? •

• a) Plantilla berriak erabiltzea, zapaltzean indarrak ongi
banatzeko.
• b) Bere plantilletan hainbat aldaketa egitea, zapaltzean
indarrak ongi banatzeko.

4. Elkarrizketa entzun ondoren, pazientearen espedientean jaso behar dituzu
ateratako ondorioak, idatziz. Horretarako, jarri
ordenan elkarrizketatik
bildutako ideiekin osatu
dugun testua, irudiotan
oinarrituta.

Ordena

Pazientearen espedientea

1

d
.......

a) Diseinu berrian, aurreko plantilletan faltan diren elementu zuzentzaileak
sartuta, muskuluen eta tendoien arteko tentsioa nabarmen jaitsiko litzateke.

2

.......

b) Horrek oinaren aurrealdean eragiten du zuzenean, bertan karga gehiago
jarriz.

3

.......

c) Beraz, plantilla berriak egitea gomendatzen dut, pazienteak ondo zapaltzen duela ziurtatzeko.

4

.......

d) Egindako azterketak ongi erakusten du batetik, orpoaren barrualdean eta
metatartsoen buruan dagoen gainkarga.

5

.......

e) Esan beharra dago, bestalde, pazienteak erabiltzen dituen plantilla ortopedikoen material indargetzaileak zertxobait gutxitzen duela bi oinetako
gehiegizko presio hori, eta falka supinatzaileak eskuineko oinari supinazioa ahalbidetzen diola.

6

.......

f) Eta bestetik, behatz-mamietan egiten den karga eskasa oina altxatzerakoan.

7

.......

g) Hala ere, plantillek ez dute saihesten, ez oinaren aurrealdeko gainkarga,
ez behatzak lurrean gutxiegi jartzea.

2 Plantillak. Osatuz, 389781

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera
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Testua: Oihana Prado (Kazeta5)
Argazkiak eta irudiak: Kukuxumusu

karrizketaElkarriz37
MIKEL URMENETA,
KUKUXUMUSU
“Morboa ematen dit
jendearen gustuko ez
izateak”

roa, kritikoa, friboloa... gauza asko idatzi
dira Kukuxumusuren sortzailearen inguruan. Gauza bat argi dago: inguratzen duena
zalantzan jartzeko eta eguneroko gauzei barre
egiteko trebeziak Iruñetik mundura jauzi egiteko
aukera eman dio Mikel Urmenetari. Marka sortu
zutenetik 20 sanfermin betetzen diren honetan,
aurten ere ez dauka asmorik festari adarrak jartzeko. Lehen kalimotxoak hegazkinean edango
dituela aurreratu digu, giroan sartzeko.
3

E

Kukuxumusuk bizitza aldatu al dizu?
Ez dakit Kukuxumusurik gabe nire bizitza nolakoa izango litzatekeen, eta beraz, aldatu, ez dut uste bizitza aldatu didanik. Nire
bizitzaren parte da, nire kasualitatearen parte. Beti saiatu izan
naiz bizitzeko denbora izaten eta kalitatea handitzen. Azken bi
urteotan zertxobait okertu zait kontua; izan ere, New Yorken
bizitzeak eta posta elektronikoz edo Skype bezalako programen
bidez komunikatu beharrak denbora asko pasarazten dit ordenagailuaren aurrean. Agudo konpondu behar dut hori. Baina ez
naiz kexu. Nahi dudan tokian bizi naiz eta ongi pasatzen dut.
Ezer botatzen al duzu faltan lehenagoko bizitza anonimotik?
Dena poliki-poliki etortzen da. Jendeak uste du Kukuxumusu
egun batetik bestera egin zela ospetsu, eta ez da hala. Aurten
20 sanfermin beteko ditugu. Kristo! Ohitu egiten zara hain
anonimoa ez izaten, hori ere pixkanaka gertatzen baita. Hala
ere, une jakin batzuetan, inortxok ere ez ezagutzea primeran
legoke.
Zein irudik definitzen zaitu edo definituko zintuzke
ondoen?
Euliz beteriko kaka batek, “Kakaxumusu, The Shit Factory”
goiburuaz lagunduta. Oso ondo islatzen du horrek nire pentsatzeko era. Horrek ez du esan nahi egun osoa mokordoetan
pentsatzen pasatzen dudanik; dena erlatibizatzea, sinplifikatzea, gauzak zalantzan jartzea, bizitza dibertigarriagoa egitea,
garrantzizkoa denaz barre egitea gustatzen zait niri, gauza
serioak friboloak baitira, eta alderantziz.
Zergatik dira animaliak Kukuxumusuko pertsonaia guztiak?
Era azkarrena delako gure ohitura barregarriak islatzeko eta
gure bizitza ekintza ergelez beterik dagoela konturatzeko. Bi
zakur marrazten badituzu parke batean hizketan edo zaunkaka, beren jabeak pixa egitera atera dituzten bitartean, ohartzen
zara zein surrealista izatera iritsi garen gizakiok.
Aitortu ezazu, ez al zaitu asperdurak inoiz dena bertan

behera uztera bultzatu?
Esango nuke ez naizela inoiz aspertu. Horregatik pentsatzen
dut, besteak beste, pribilegiatua naizela. Beti dago zer edo zer
interesgarria egiteko, pentsatzeko edo ikusteko. Hiru ordu
pasa ditzaket kakalardo bat nola dabilen begira.
Zenbaiti bitxia iruditzen zaie zuen markan beti euskara
babestu izana, Iruñekoak izanda.
Horrexegatik babesten dugu, hain zuzen ere: Iruñekoak euskaldunen sorlekukoak izateagatik. Lotsagarria da honelako
garrantzia duen ondare kultural honi ematen zaion tratua.
Mundu guztia aztoratu zen harrizko bi buda erraldoiak leherrarazi zituztenean Afganistanen: “Ze pena kultur ondarea
suntsitu izana”, ez dakit zer eta badakit zer, hemen eskultura-lan fisiko bat baino askoz ere garrantzitsuagoa den zerbait
garbitzen ari diren bitartean. Gainera, nire abizenak
Urmeneta Otsoa Errarteko Ajarnaute Goienetxe dira, eta beraz,
axola duela iruditzen zait gure arbasoen hizkuntza zaintzea.

ERGEL.- Estúpido/a. Stupide.
GARBITU.- Destruir. Détruire.
GOIBURU.- Lema. Devise.
KAKALARDO.- Escarabajo. Scarabé.
KULTUR ONDARE.- Patrimonio cultural. Patrimoine culturel.
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Umorea garrantzitsua da zuen diseinuetan. Umorea falta
al da gure inguruan?
Baietzean nago. Umorea baino gehiago, ez genuke hain kexati izan behar, hain ergel, hain serio, hain lotsati. Irekiago,
modernoago, gazteago, zoriontsuago, libreago izan beharko
genuke; baita heavyago ere.
Zer du New Yorkek Euskadik ez duena?
Oinarrian dena. Oso ezberdinak dira. Horregatik gustatzen zait
denboraldi bat hemen eta bestea han igarotzea. New Yorken
bateria kargatu eta Euskal Herrian hustu egiten duzu; New
Yorken ziztu bizian doa dena, dena da mugimendua eta aldaketa. Euskal Herriak, aldiz, beti itxaroten dizu, beti begitarte
politarekin, hori bai, baina beti berarekin.
New Yorkeko zer botatzen duzu faltan Iruñean?
Deus ere ez. Gustuko dut Iruñera joatea, han jaioa naizelako
eta, nolabait, espiritualak diren loturak ditudalako bertan.
Baina New Yorken jaio izan banintz, ez dut uste Iruñean bizi
nahi izango nukeenik. San Fermin jaiak ez ditut faltan botatzen; nola botako ditut, ba, ez ditut inoiz galdu eta.
Hitz egin dezagun sanferminei buruz. Lehen bezainbat
gozatzen al duzu orain? Ala ez dizute kalimotxo bat ere
hartzen uzten?
Batzuetan ez didate zurito erdia ere hartzen uzten, baina moldatzen naiz. Dena dela, askoz ere hobeto pasatzen nuen lehen,
festaren erritmo basatia askoz ere hobeto eramaten nuelako.
Orain, berriz, txiki-txiki eginda gelditzen naiz amaitu baino
lehen. Eta hori ez dut batere gustuko.

Aurten ere ez duzu huts egingo?
Ez, ez. Han izango naiz. Hegazkinean edango ditut lehen kalimotxoak, badaezpada ere. Horretaz ari garenez, oso gustukoa
dut kalimotxoa.
Ni ez naiz inoiz izan sanferminetan. Ezer galdu al dut?
Egiguzu festetarako plana.
Festa giroan sartzeko asmoz bazatoz eta beroa, orbanez edo
zerrautsez beteriko bokatak axola ez badizu, izugarri ondo
pasatuko duzu. Kaleko festak dira, eta kaleak eta tabernak ez
daude, hain justu ere, lasai eta garbiak. Sanferminetara zikintzera etorri behar da. Behin lehen orbanak eginez gero,
Iruñeak egun horietan eskaintzen dizun mundu surrealistan
sartzeko moduan zaude.
Sanferminak eta Mikel Urmeneta banaezinak dira. Zerk
bultzatuko zintuzke huts egitera?
Dagoeneko bi aldiz egin dut kale: 1978an, German hil zutenean, eta 1988an, Australian nengoela uste dut. Ez da ezer
gertatzen kale egiten badut, baina, hori bai, horretarako plan
bikaina eta zoragarria guztiz izan beharko nuke esku artean.
Ezin dizut oraintxe bertan gehiago zehaztu, baina gaizki sentiaraziko banindu ere, jarriko nizkioke adarrak San Fermini.
Zuri buruz idatzi dituzten gauzen artean, zein da gutxien
gustatu zaizuna?
Ez dago gustatu ez zaidan ezer. Nik badakit nolakoa naizen,
eta ez naizena esaten badute, grazia egiten dit. Nitaz sekulakoak esaten dituztenean ere gustatzen zait. Morbo moduko
zerbait ematen dit besteen gustuko ez izateak; gustuko ez
nauen jendea atsegin dut. Burutik jota egonen naiz.

karrizketaElkarriz39
Nola nahiko zenuke jendeak definitzea?
Gauzak ondo egin dituen “julaia” bezala.
Gure irakurleek osasun-alorren egiten dute lan. Zein gaixotasun duzu gustuko?
Hogeita hamar urte egin nituen arte, nahiko beldurtia edo irudikorra nintzen, ia hipokondriakoa esango nuke. Ene irudimenean munduko gaixotasun guztiak jasan ditut. Ez dut bat,
hola, bereizteko moduan.
Ortorexia edo vigorexia jasateko arriskurik ba al duzu?
Ezta inondik ere. Kriminala naiz nire organismoarekin eta fisikoarekin.
Osasun esperientzia ahaztezinik izan al duzu Iruñean?
Eta New Yorken?
Azken aldiz, Iruñean, larrialdietako zerbitzura joan nintzen, jan
nuen zerbaitek erreakzio alergikoa eragin eta aurpegia
Noriegarenaren antzekoa jarri zidalako. Baina zerbitzu horretan, gau hartan, liskarren bat izan omen zen, labanak tartean
zirela, eta 2 ordu inguru egon nintzen zain. Handik alde egin
eta etxera nindoala, konturatu nintzen muturra bere onera
zetorrela, beste barik. New Yorken, berriz, belauneko eskanerra egin berria dut. Gazte plantak egiten ari nintzela, belauneko meniskoa hautsi nuen. Ebakuntza egin beharko didatela
uste dut.

Kukuxumusu kamisetak egiten hasi zen, eta orain denetik egiten duzue: bainu-batak, termoak, haurrentzako
ontziteria, zakurrentzako lepokoak, guardasolak… ez
duzue mugarik. Noizko ospitaleen diseinua?
Hitz egina dugu horretaz. Oso gai interesgarria dela uste dugu
ospitaleekin lotutako objektuen ingurunea alaitzea: bendak,
igeltsuak, makuluak, etab.
Zer diseinatuko zenuke erizainen pijama urdinaren
ordez?
Pijama urdina bakean lagako nuke, baina banpiro batzuk jarriko nizkioke beso aldean zintzilik; zurrupaka ari den zomorroren bat gibel aldean; eta inurritegi bat ipurdian. Gauza pila
bat egin daitezke.
Egunen batean bete beharko dituzu medikuen aholkuak?
Tamalez, baietz uste dut. Ez dit poz handirik ematen, baina
gero eta aukera gehiago ikusten ditut hori gertatzeko. Nik
nahiko nukeena da zuekin taberna batean topo egitea, eta ez
ospitale batean.

*

ASPERDURA.- Aburrimiento. Ennui.
BEGITARTE.- Aurpegi. Rostro. Visage.
BURUTIK JOTA.- Zoratuta. Loco/a. Fou/folle.
INURRITEGI.- Hormiguero. Fourmilière.
IRUDIKOR.- Aprensivo/a. Alarmiste.
KALE EGIN.- Huts egin. Faltar. Manquer.
MAKULU.- Muleta. Béquille.
ONTZITERIA.- Vajilla. Vaisselle.
ORBAN.- Mancha. Tache.
PLANTAK EGIN.- Itxurak egin. Aparentar. Simuler.
TXIKI-TXIKI EGINDA.- Suntsituta. Destrozado/a. Détruit.
ZERRAUTS.- Serrín. Sciure.
ZOMORRO.- Bicho. Insecte.

Mikel Urmenetaren bloga New Yorketik:
http://lacomunidad.elpais.com/mikel-urmeneta/posts
Kukuxumusuren web gunea http://www.kukuxumusu.com/web/index_eus.php
Sanferminei buruzko web gunea http://www.sanfermin.com/?lang=eus eta bertan Mikel Urmenetak idazten duen bloga
http://www.sanfermin.com/index.php/es/blogs/desde-la-retaguardia/y-un-calcetin
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S

ail honetako gonbidatu guztiei, euskara ikasten aritu direnean bizi izandako
hainbat konturi buruzko galderak egiten dizkiegu, denei berberak. Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1B

Testua: Oihana Prado (Kazeta5)

Claude
Iruretagoyena

?

laude Iruretagoyena koreografoa da eta Maritzuli dantza-konpainia zuzentzen du. Baionan jaio zen, familia euskaldun batean. Euskara da bere ama-hizkuntza, baina txikia zenean garai zailak bizi zituen euskarak eta frantsesarekin ordezkatu zuen bere ama-hizkuntza. Ez du oroitzen zehazki noiz gertatu zen. Dantzari esker, ordea, euskara berreskuratzea erabaki zuen 80ko hamarkadan. Eta dantzaren eraginez ere, euskara alderatu behar izan zuen aurrerago, eskolak ematen hasi
zenean. “Umeekin praktikoagoa zen frantsesez egitea euskaraz baino. Lan bikoitza eskatzen zidan”. Dantzak, beraz, zirkulua ireki eta itxi zuen. Egun, gutxi erabiltzen badu ere, bere
semeak euskara ikasi du ikastolan eta Iruretagoyena harro
dago euskara familian mantentzeaz.

C

Zein da zure ama-hizkuntza?
Euskara. Gurasoak eta aitona-amonak euskaldunak ziren,
baina nirekin frantsesez egiten zuten. Politikoki garai zailak
ziren eta euskara debekatuta zegoen.
Noiz eta nola erabaki zenuen euskara berreskuratzea?
16 urte nituela, euskarak zuen balioaz jabetu nintzen.
Baionako Aurrera dantza taldean sartu nintzenean, euskal kultura ezagutu nuen. Oso garai polita izan zen. Euskal dantzei
buruzko ikerketa egin genuen. Astebururo Euskal Herriko herri
batera joaten ginen. Euskal Herri osoa ezagutu nuen. Horrek
begiak zabaltzeko aukera eman zidan eta euskara berriro ikasteko bultzada. Ezin dugu ahaztu politikoki oso giro nahasia
zegoela, eta bete-betean harrapatu ninduen. 80ko hamarkadan Baionako AEK euskaltegian izena eman nuen, Euskadiko
lehen euskaltegia zen. Josu Muguruza zen gure irakaslea.
Egunero bi ordu eta erdi ematen genituen euskaltegian. Hamar
bat ikasle ginen eta gure artean oso harreman polita sortu zen.
Bi urte egon nintzen, umeei dantza-eskolak ematen hasi nintzen arte.

tsua zen egunero lanetik atera eta euskaltegira joatea. Lanean
nengoela ere ikasteko aprobetxatzen nuen eta ezin dut esan
euskara ikastea kostatu egin zitzaidanik.
Ikasi al duzu beste hizkuntzarik?
Frantsesaz gain, euskara eta gaztelania ikasi ditut. Gaztelania
dantzako eskoletan ikasi nuen, haurrekin. Ez dakit gaztelaniaz
idazten, baina moldatzen naiz hitz egiteko. Eskolan ingelesa
ikasi nuen, baina guztiz galdu nuen euskara ikasten hasi nintzenean.
Zure ustez errazago ikasten al da hirugarren hizkuntza bigarrena baino? Zergatik?
Bai, dudarik gabe. Nire semeak ikastolan euskara ikasi du eta
etxean, berriz, frantsesa. Eta gaztelania ikasteko orduan, erraztasun handia izan du, nik bezalaxe.
Nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara: polita, musikala,
gogorra…?
Zuberera oso musikala iruditzen zait. Horrez gainera, indartsua
dela esango nuke. Euskal kultura oso antzinakoa da, bide luzea
egin du eta gugana iritsi da; beraz, hizkuntza indartsua da.

Zerk bultzatu zintuen euskara ikastera?
Dantzari esker hasi nintzen euskara ikasten, dantzak euskal
kulturan sartzeko bultzada eman baitzidan.

Zerk edo nork lagundu dizu gehien euskara ikasteko garaian?
Euskararen alde lan egiten zutenek lagundu zidaten. Lehen
esan bezala, euskal kulturan murgiltzeko aukera izan nuen eta
giro horrek euskara ikasten lagundu zidan.

Zer izan zen zuretzat errazena eta zer zailena ikasteko garaian?
Euskaltegian asko ikasi nuen. Oraindik gordeta ditut garai hartako apunteak eta harrigarria da orduan zenbat nekien. Gaur
egun gauza asko ahaztu ditut. Zailena euskaltegitik kanpo hitz
egitea zen, gure artean asko hitz egiten genuen, baina besteen aurrean akatsak egiteak lotsa ematen zigun. Bestalde, neke-

Zer esango zenioke jendeari euskara ikastera animatzeko?
Hizkuntza bat ikasteak gure burua ikaragarri aberasten duela.
Euskara gure arbasoekin eta gure herriaren etorkizunarekin
lotuta dago, eta ezin dugu galtzen utzi. Merezi du esfortzua
egiteak, dantzaren bidez adierazteak ere ikaragarrizko esfortzua eskatzen duen bezala.

Gaurgero
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Basurtuko Ospitalea, lehen eta orain
2 Azaroaren 13an 100 urteko beteko ditu

Basurtuko Ospitaleak. Jon Darpon zuzendari gerentearekin batera, ehun urte egin
ditugu atzera, Bilboko eraikin adierazgarri
eta liluragarri honek ezkutatzen duen historia ezagutzeko.

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

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 389734 idatzita.

1
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Basurtuko Ospitalea, lehen eta orain

XX.

mendearen bigarren erdialdean, Bilbo 50.000
biztanle izatera iritsi zen, eta garaiko Atxuriko
Ospitalea txiki gelditu zen. Beharrezkoa zen
ospitale handiagoa eraikitzea.
Udaleko arkitekto Enrique Palza eta Atxuriko Ospitaleko zuzendari Jose Carrasco buru belarri hasi ziren lanean. Ospitale berria
diseinatzeko, Europako ospitalerik modernoenak bisitatu zituzten, eta Eppendorf (Hanburgo) hirikoa hartu zuten oinarritzat.
Ospitalea non eraikiko zuten erabakitzea gelditzen zitzaien.
Udalak Basurtuko 12 hektareako lursaila aukeratu zuen.
Hirigunetik kanpo egotea, itsasoa gertu edukitzea eta, aldi
berean, mendiko haizeengandik babestuta egotea izan ziren
aukeraketaren arrazoi nagusiak.
10 urte behar izan zituzten ospitalea eraikitzeko eta 6 milioi
pezeta (36.000 euro) kostatu zen, garai hartarako diru kopuru
handia. Material onenekin eraiki zen, eta teknologia-hornikuntza handia zuen garai hartarako. Horren adibide da 100 urte
pasa ondoren pabilioi askok egitura berarekin jarraitzen dutela.
XIX. mendeko familia burgesen laguntza ezinbestekoa izan zen
ospitalea eraikitzeko, eta ospitaleko pabilioietan familia horien
izenak geratu dira islatuta: Gandarias, Areiza, Revilla edo
Ampuero, besteak beste. Bilboko hiritarrek ere diru-laguntzak
eman zituzten, eta horrexegatik bilbotarrek oso berea sentitzen dute ospitalea.

17 pabilioi
Basurtukoa oso ospitale berritzailea izan zen. Gaur egungo
joera eraikin handia eta bakarra egitea bada ere, Basurtun
espezialitateak pabilioietan banatu zituzten, eta gaur egun ere
hala jarraitzen dute. Ospitalea baino gehiago, lorategiz inguratutako herrixka bat dirudi. Lorategiak, gainera, ez dira edonolakoak. Kultur ondaretzat jotzen dira eta antzinako espezieak dituzte.
“Gaixotasun infekziosoak zituzten gaixoentzako bereziki prestaturiko pabilioia zuen, eta hori ez zen batere ohikoa. Gainera,
gaixo psikiatrikoak eta haurrak ere pabilioi banatan bereizi
zituzten, eta hura ere aurrerapauso garrantzitsua izan zen”,
azaldu digu gerenteak. Bereziki eraikitako pabilioi horietako
bat erizaintzako eta fisioterapiako eskolena zen. Horrez gain,
EHUko lehen hazia, Medikuntza Fakultatea, Basurtuko
Ospitalean erein zen. Agirre lehendakariak inauguratu zuen
1936an. “Irakaskuntza da ospitalearen beste alderdi esanguratsuetako bat”, esan digu Jon Darponek.
Gerenteak gogorarazi digunez, “duela 100 urte, kirurgia eta
medikuntza ez zeuden batere aurreratuta. Sendabide garrantzitsuenak aire garbia, higienea eta elikadura ziren. Eta hiru
gauza horiek lortzeko ospitaleek pabilioi luzeak eta sabai
altuak zituzten, gaixo bakoitzeko aire kopuru jakin bat bermatzeko. Pabilioien orientazioa ere oso kontuan izan zuten, alde
batetik itsasotik datorren airea, eta bestetik eguzkiaren orientazioa aprobetxatzeko. Hori dela eta, pabilioi guztiek terraza
eta solariuma dute”.

Gaurgero
Basurtuko Ospitalea, lehen eta orain

Lurpeko eraztuna
90eko hamarkadan, berriz, Basurtuko Ospitaleak berebiziko
aldaketa izan zuen, Osakidetzan sartu baitzen. Ospitalea goitik
behera berritu zen orduan. Batik bat gelak eraberritu ziren eta
instalazio berriak gaitu zituzten aurrerapen teknologikoei
tokia egiteko. Baina XX. mendearen bukaeran oraindik gainditu gabeko kontu bat zuen ospitaleak, gaixoak leku batetik bestera eramateko sistema, alegia.
Horri aurre egiteko, proiektu berritzaile eta eraginkorra pentsatu zuten: lur azpian pabilioi guztiak elkarrekin lotuko zituen
eraztun itxurako tunela eraikitzea. 1993an hasi ziren eraikuntza-lanak. “Euskadiko eguraldia dela eta, gaixoak pabilioi batetik bestera igarotzea ez zen erraza. Hasieran, gaixoak eskuoheetan eramaten zituzten, eta gero anbulantzian. Baina ez
zen batere eraginkorra. Horregatik eraiki zen eraztun itxurako
tunela. Pabilioi guztiak ospitaleko erdigunearekin lotuta daude,
gaur egun bloke kirurgikoa denarekin. Gaixoen lekualdatze
gehienak tunelaren bidez egiten dira gaur egun”.
Tuneletako hormak hormigoizkoak dira, nahiko hotzak.
Horregatik, 2003 urtean, Bilboko lau margolari ospetsuri
horma horiek edertzeko eskatu zieten ospitaleko arduradunek,
“eta oso pozik gaude emaitzarekin”. Margotze-lanetan
Leioako Arte Ederretako ikasleek ere hartu zuten parte.

Zientzia eta artea elkarloturik
Arteak leku berezia du Basurtuko Ospitalean. Bloke kirurgikoa,
esate baterako, garai batean kapera izandako eraikinean dago
kokatuta. Gaur egun, guztiz berrituta dago. Barrualdean,
berriz, ebakuntza-gelarik modernoenak ditu.
Bestalde, ospitaleko sarbideak, eraikinetako zeramika-estaldurak eta teilatuak oso deigarriak dira. Hamaika kontu esan
dira teilatuetako gurutzeen zergatiaren inguruan. Arrazoia
estetikoa dela azaldu digu Jon Darponek: “Arkitektura modernistari dagokion apaindura da”.
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APAINDURA.- Ornamento. Ornementation.
BERRITZAILE.- Innovador/a. Innovateur/trice.
EBAKUNTZA-GELA.- Quirófano. Salle d'opération.
ERABERRITU.- Reformar. Rénover.
EREIN.- Sembrar. Semer.
ESKU-OHE.- Ohatilla. Camilla. Brancard.
ESTALDURA.- Revestimiento. Revêtement.
GAITU.- Habilitar. Habiliter.
HAZI.- Semilla. Semence.
KAPERA.- Capilla. Chapelle.
KULTUR ONDARE.- Patrimonio cultural. Patrimoine culturel.
LEKUALDATZE.- Traslado. Transfert.
SARBIDE.- Acceso. Accès.
TEKNOLOGIA-HORNIKUNTZA.- Equipamiento tecnológico.
Équipement technologique.

Etorkizuneko ospitalea
Ospitale modernoa da Basurtukoa. 380.000 gaixo artatzen
ditu, gehienak Bilbo ingurukoak. 3.200 langile ditu, lautik hiru
emakumeak.
Ospitaleak hainbat erronka ditu etorkizunari begira. Alde batetik, larrialdietako zerbitzuen eraikina handitzeko lanak hasi
dituzte, eta ziur asko, urrian amaituko dituzte. Bestetik, pabilioi berria eraikitzen ari dira, onkologiako zerbitzua hartuko
duena. Gainera, uda ondoren, bloke kirurgikoa ere handitu
egingo dute, zazpi ebakuntza-gela berrirekin.
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Zein gaixotasun
izango dut?

2 Prest al zaude hemendik hamar urtera zein

gaixotasun izango duzun jakiteko? Proposamena
zertxobait beldurgarria bada ere, ezin ukatu erakargarria denik. Gizakia gizaki denetik, etorkizunak zer ekarriko dion ezagutu nahi izan du. Orain
inoiz baino errazagoa dauka nahi hori betetzea.
Nola? Profil genetikoari esker.

G

iltzarria zure listuan dago. Gainerakoa, Decode enpresa islandiarrak1 egiten du. Eta hori guztia zure etxetik
mugitu gabe, Internet bidez egiten baita dena.
Prozedurak sinplea dirudi, baina aldez aurretik esan behar
dugu ez dela poltsiko guztientzat egokia: azterketa genetikoak
630 euro balio du.

Prezioak zure jakin-mina uxatu ez badu, hauexek dituzu jarraitu beharreko pausoak: Decode enpresaren webgunean
(http://www.decodeme.com) izena eman eta ordaindu ondoren, zure listuaren lagina hartzeko materiala jasoko duzu etxean. Gero, hartutako lagina Islandiako enpresara bidali eta
hiruzpalau asteren buruan prest egongo da zure profil genetikoa. Decodek mezu elektroniko bat bidaliko dizu horren berri
emateko, eta zure azterketa Interneten kontsultatzeko pasahitza sekretua jasoko duzu.
Begien eta ilearen kolorea, zure arbasoen jatorria eta etorkizunean izan ditzakezun gaixotasunak. Horiek guztiak zehazten
ditu zure profil genetikoak.
Ezaugarri fisikoen kasuan, Decoderen azterketak ezer gutxi
argituko dizu. Baina listuaren bidez norbaiten itxura definitu
ahal izatea harrigarria da behinik behin. Arbasoen jatorriari
dagokionez, baliteke munduko edozein lurraldetako senitartekoak dituzula jabetzea. Izan ere, gure DNA ehunka belaunalditatik pasatu baita, eta gure geneak Afrika, Asia edota
Europatik sakabanatuta egon litezke.
Horrez gainera, zure profila baimena eman duen edonoren
profilarekin alderatzeko aukera ematen du webguneak.
Gizakion genoma oso antzekoa da. Ehunekoa harrigarria da:
% 99 berdina da. Horrenbestez, zu eta zure ondoan dagoen
pertsonaren arteko ezberdintasuna % 1ekoa da, soil-soilik.
Baina ehuneko txiki horrek munduan zu bezalako pertsona
bakarra egotea ahalbidetzen du, eta webgunean desberdintasun hori zertan datzan kontsultatu ahal izango duzu.

1 AEBetan ere horrelako bi enpresa daude azterketa

genetikoak egiten dituztenak:
www.23andme.com / www.navigenics.com

Gaurgero
Zein gaixotasun izango dut?
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Gaixotuko al naiz?

Etika kontua

Datuok interesgarriak badira
ere, garrantzitsuena zera da:
profil genetikoak eritasun
jakin batzuk pairatzeko duzun
arriskuaren berri emango dizu.
Zure ezaugarriak aintzat hartuz, minbizia, bihotzekoa, diabetesa, asma, glaukoma edota
Alzheimerren gaitza izateko
proportzioa zein den argituko
dizu.

Baina komenigarria al da izua sorraraz dezaketen ikerketak
komertzializatzea? Batzuen ustez, azterketa genetikoaren
emaitzak oso arriskutsuak izan daitezke, gaixotasun larri bat
jasan dezakegula jakiteak zirrara ikaragarria eragin baitiezaguke. Eta denok ez omen gara gai horrelako egoera bati aurre
egiteko. Hori dela eta, azterketa egin baino lehen, ebaluazio
psikologikoa egin behar litzatekeela uste dute zenbaitek. Hots,
azterketa genetikoak kontrol zorrotzagoa behar lukeela adierazi dute Decoderen aurkariek.

Une honetan 29 gaixotasun
jasotzen
ditu
Decoderen
zerrendak, baina etengabe
gaurkotzen ari da gaixotasunen
zerrenda eta profil pertsonalak
aurkikuntza berrietara egokitzen ari dira.
Baina zenbateraino da fidagarria profil genetikoak dioena?
Minbizia jasateko arriskua % 50ekoa dela esaten badu, horrek
ez du esan nahi gaixotuko zarenik, gaixotasuna garatzea faktore askoren menpe baitago. Genetikak zeresan handia badu
ere, lanak, bizilekuak edota ohiturek eragin handia dute.
Horregatik, anai-arrebek ez dituzte zertan eritasun berak izan
behar.
Beraz, zein da Decoderen profil genetikoaren balioa? Kari
Stefansson Decode enpresaren sortzaileak, noski, argi dauka.
Hemendik urte batzuetara herrialde garatuetan ezinbesteko
probatzat joko da, kolesterolaren proba bezalaxe. “Kolesterolaren indizeak bihotzeko gaitzen bat izateko arriskuaren
berri ematen du soil-soilik. Ez du frogatzen gaixotasuna izango
dugun, baina medikuek oinarrizko frogatzat hartzen dute”.
Honenbestez, osasuna zaintzeko tresna garrantzitsutzat jotzen
du Stefanssonek. “Gaixotasun jakin batzuk izateko arriskua
dugula jakiten badugu, gaixotasun horiek saihesteko aukera
izango dugu”, adierazi du zientzialariak.
Minbiziaren kasuan, esate baterako, azterketa genetikoa erabakigarria izan daitekeela dio Stefanssonek.
Izan ere, minbiziaren sendagarritasuna diagnostiko goiztiarraren mende dago hein handi
batean. Ildo horretatik, minbizia izateko probabilitate handia dutela jakiten duten pertsonek aldizkako azterketak egin ditzakete
gaixotasunaren eboluzioa galarazteko.

Beste batzuek, berriz, azterketak ezer gutxirako balio duela
diote. Medikuaren aholkuei jarraitzea kosta egiten zaigula eta
arrisku jakin baten berri izateak nekez aldatuko dituela gure
ohiturak argudiatzen dute. Izan ere, jakina da kirola egitea
osasungarria dela edo erretzea ez dela batere ona. Bi baieztapenok frogatzen dituzten hamaika ikerketa egin dira. Baina
betetzen al ditugu?

*

BIHOTZEKO.- Infarto. Infarctus.
DIAGNOSTIKO GOIZTIAR.- Diagnóstico precoz.
Diagnostic précoce.
ERITASUN.- Gaixotasun. Enfermedad. Maladie.
GARATU.- Desarrollar. Développer.
GILTZARRI.- Gako-hitz. Clave. Clef.
IZU.- Pánico. Panique.
LAGIN.- Muestra. Échantillon.
LISTU.- Saliva. Salive.
OSASUNGARRI.- Osasuntsu. Saludable. Sain-e.
PASAHITZ.- Contraseña. Mot de passe.
PROFIL.- Perfil. Profil.
SENITARTEKO.- Familiarteko. Familiar. Familier(ère).
ZIRRARA.- Conmoción. Commotion.
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Erantzun-orriak
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08-09

13

1
bena > zain
zango > hanka
dilatatu; dilatazio > zabaldu; zabalkuntza
inflamazio > hantura
prebenitu; prebentzio > aurrea hartu;
aurrea hartze
afektatu > erasan
oklusio > buxadura
2
Hanketako mina, nekea, kalanbreak, inflamazioa edo hantura, zango astunak, hanka
beroak, arrazoirik gabe edo ukitu hutsarekin ubelduak agertzea

1. artikulua
3-4-5-6-7

elkarrizketa
1-2-3-4-5-6-7-8-9

2. artikulua
10-6-1-11-4-8-2-7-3-5-9

elkarrizketa
2-3-4-10

3. a b c
6 10 5

d
8

e
2

f
1

g
4

h
9

4. 1
a

4
c

5
a

6
a

7
b

8
a

2
c

Medikua

3
b

i
3

j
7

Egun on, Mikel!

Gaixoa

Egun on!

Medikua

Zure artrosiak ez du hobera egiten, antza denez.

Gaixoa

Ez, asper-asper eginda nago. Ahaleginak egin arren, gero eta
okerrago nago; izan ere, ia-ia ez naiz gauza ibiltzeko ere. Eta
eskailerak edo aldapak igotzea zer den ahaztuta daukat
aspaldi.

Medikua

Protesia jartzea izango da onena.

Gaixoa

Protesia?

Medikua

Bai, oso emaitza onak ari da ematen eta artrosia aurreratuta
dutenentzat aukerarik onena.

Gaixoa

Bai, baina… oso gogorra omen da ebakuntza.

Medikua

Lehen, bai, baina gaur egun ebakuntza txikia egiten da. Eta
errekuperazioa ere azkarragoa da.

Gaixoa

Ebakuntza txikia?

Medikua

Bai, lehen erdi-erditik ebakitzen genuen eta ebakuntza ondokoa 10 egun ingurukoa izaten zen; eta nahiko gogorra, gainera, oinazeengatik eta. Gaur egun, ordea, barruko muskuluak ahalik eta gutxiena lesionatzen saiatzen gara, teknika
miniinbasiboa erabilita. Ebakuntza egin eta handik lauzpabost egunera etxean zara berriro.

3
Euskarri benosoko galtzerdi bereziak erabiltzea
Zutikako egoeran geldirik denboraldi luzeak ez egitea
Pisu normala mantentzea
Ariketa fisikoa erregularki egitea
Idorreria-egoerak saihestea
Takoi altuko zapatarik ez erabiltzea (ahal den neurrian)
4
1. Obesitateak barizeen agerpena errazten du.
2. Zirkulazioa bizkortzeko, mugitu zangoak.
3. Bainu beroek zainak dilatatu (edo zabaldu) egiten dituzte.
4. Ibili oin-puntetan edo orpoen gainean bestela.
5. Bizkarraren gainean etzanda, egin bizikleta hankak airean dituzula.
6. Erabili krema hidratatzaileak zangoen masajerako.
7. Tabakoa (erretzea) da gauzarik okerrena zirkulaziorako.
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1.
1 2
B A

3
F

4
D

5
E

6
C

Gaixoa

Bai, baina nola jarriko didazue, ba, protesia zauri txikia eginda?

Medikua

Kontua da barruan zauri txikia egitea, eta horretarako –aukera bat baino gehiago badago ere– guk zera egiten dugu:
belaunaren kapsula barnealdetik ireki belauneko muskulu
bastoraino, eta azpitik izterraren barnealderaino joango gara,
eta hor lekua egin, lana ahalik eta erosoena egin eta metalezko protesia jartzeko.

2.

Gaixoa

Baina, ondo geldituko al naiz?

Medikua

Bai, gizona! Azken urte erdian asko dira gurean protesia jarri
dutenak, eta denak poz-pozik dabiltza.

3. Datu horiek guztiak kontuan harturik, kalitatezko tratamenduak lortzea
da helburu nagusia.

Gaixoa

Zenbat denbora beharko dut berriro ere ibiltzen hasteko?

Medikua

Bueno, lehen esan bezala, ebakuntza egin eta handik lauzpabost egunera etxean izango zara, eta poliki-poliki hasiko
zara belaunaren mugimendua berreskuratzen. Aste pare
baten buruan, belauna dezente tolestatu ahal izango duzu.

Gaixoa

Tira, ba, aurrera, orduan.

1. Biomekanikak barne eta kanpo indarrek egituretan eginiko aldaketak
aztertzen ditu.
2. Ezinbestekoa da pertsonaren morfotipoa eta gaitasun fisikoak kontutan
hartzea.

4. Oinetakoaren zolaren egoera desberdinak aztertzeak informazio handia
eskainiko digu, oin horren nondik norakoak aztertzeko.
5. Neurrira egindako plantillen funtzioa oreka eta berdintasuna bilatzea da.
3.

4.
1 2
b b

3
a

4
a

5
b

6
a

7
a

1 2
d f

3
b

4
e

5
g

6
c

7
a



Osatuz Irratsaioak



Osatuz web gunea

Euskadi Irratian, irailaren 13an, goizeko 11etatik aurrera:
Aintzane Giralt: Erizaina operazio-gelan

www.euskadi.net/osatuz

Sekuentziak on-line: –ONA txartela. Belen Benitez (irailaren 1etik aurrera)
–Minbiziari aurre egiten. Belen Benitez (urriaren 1etik aurrera)
… eta gainera: Osatuz aldizkariko artikuluak eta horien gaineko ariketa guztiak

Osatuz aldizkaria

hurrengo alean zer?
Osatuz erreportajeak. Lanbideak: Forensea, Lourdes Goenaga. Oihana Prado
Osatuz gaiak. Paperak, hazizurriak. Jabier Agirre
Ingematik. Mendekotasuna duten sendien egoera eta zerbitzu bereziak. Ana Agirre
Osatuz elkarrizketa. Erizaina operazio-gelan. Aintzane Giralt
Erizaintza-eskolatik. Emakumeen osasuna. Igone Etxaniz
Proba diagnostikoak. Arnas proba funtzionalak. Jabier Agirre
Ospitaleetatik. HIESa: 25 urte pasatu eta gero. Josu Baraiaetxaburu

