
2015eko FEUSE Farmaburua CINFA la-
borategiko lehendakariadenEnriqueOr-
dieresek jaso zuen elkartearen Batzar
Orokorra bukatu zenean. Ibon Mokoro-
ak, FEUSEko lehendakaria, berak luza-
tu zion sariaren ikurra, behin azpimarra-
tuta laborategiak egin duen lana euska-
raren erabilera normalizatzeko, bai FEU-
SEren bilakaeran lagunduz eta baita ere

azken urte hauetan euskararen agerpe-
na laborateginafarrarenmaterialetanbul-
tzatuz.GaineraFarmaziaHiztegiarenbe-
rrikuntza eta
digitaliza-
zioa lortze-
ko lagun-
tza esker-
tu zion.
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CINFA laborategiko
lehendakariak jaso du
aurten Farmaburua Saria

Euskararen erabilera normalizatzeko
egiten ari den lana eta Farmazia
Hiztegiaren berrikuntza eta digitali-
zazioan eskaini duen laguntza
eskertu zitzaion CINFAri

Ibon Mokoroa (FEUSE) eta Enrique Ordieres (CINFA) FEUSEren Farmaburua saria ematerakoan
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http://www.feuse.info/hiztegia/

2015eko Batzar Orokorra
Ekainaren 14an egin zen, 
Nafarroako Farmazialarien 
Elkargoan

Aurtengo FEUSEren batzar
orokorra Iruñean ospatu
genuen joan den ekaina-

ren 14an. Batzarra Nafarroako
Farmazialarien Elkargoan egin
genuen eta bete-betea egon
zen. Hasieran, urtero bezala, el-
kartearen egoera eta xeheta-
sunen berri eman zen. Baina
aurten FEUSEren 20. urteurre-
na zen eta, gauza berezi beza-
la, 2002an argitaraturiko hizte-
gia eguneratu eta digitalizatu
egin da. Hauxe izan da, hain zu-
zen, aurtengo erronka nagusia.
Aurkezpen oso polita egin zuen
Miren Fuldainek. Han aritu gi-
nen, burura tzen zitzaizkigune-
kin eta adibide praktikoekin pro-
bak egiten.

Ondoren FEUSEren FAR-
MABURUA eman genion CINFAri, hiztegia argitara tzeko emandako diru-
laguntza eta euskararen alde eginiko beste hainbat ahalegin direla-eta.
Saria Enrique Ordieresek jaso zuen CINFAren izenean, eta euskaraz hitz
batzuk esan zituen saria eskertuz.

Gero, nola ez, bazkalaurreko basoerdia hartu genuen Iruñeko alde za-
harrean. Bazkaria alde zaharrean izan zen, Anttonenea jatetxean. Behe-
ko solairua guretzat bakarrik prestatu ziguten eta oso gustora egon ginen.
Janariak ere ez zuen aitzakiarik.

Eguna bukatzeko, Kike Diaz de Ulzurrun kazetariarekin ordubete ingu-
ruko bisita gidatua izan genuen Iruñea ezagutzeko. Txangoa berezia izan
zen, hiria eta euskara lotuz. Bitxikeria eta txaskarrillo ugari esan zizkigun,
berak ohi duen gisan, hitz jario ezin txukunagoaz.

Ea datorren urtean beste horrenbeste egiten dugun!

Batzar Orokorrean (goiko argazkia) elkarte-
an egoera eta xehetasunen berri eman zen.
Egunari bukaera emateko, Kike Diez de Ul-
zurrunen eskutik bisita gidatua Iruñeko to-
kirik esanguratsunak azalduz.

Farmazia 
hiztegiaren 
aurkezpena

Farmazialariek gure eguneroko zereginetara-
ko behar dugun oinarrizko terminologia biltzen
duen hiztegi berria aurkeztu dugu. Hau ez da
FEUSEk argitaratzen duen lehen hiztegia.
2002an argitaratu genuen lehenengo Farma-
zia Hiztegiak 2.500 bat hitz jasotzen zituen.

Orain, hiztegi haren bertsio eguneratua eta osa-
tua jarri dugu sarean, corpus berri batean oi-
narrituta UZEIk prestatu duena, hain zuzen ere.
Guztira, euskarazko eta gaztelaniazko 3.642
sarrera biltzen ditu hiztegi berriak, eta 16 atal
nagusitan sailkatuak daude sarrera horiek.

Hiztegia edonoren eskura dago Farmazialari
Euskaldunen Elkartearen webgunean:
http://www.feuse.info/hiztegia/. Kontsulta-apli-
kazioan bilatu nahi den sarrera idatzi ahala, pro-
posamenen zerrenda agertzen zaio azpian era-
biltzaileari, lagungarri modura. Aipatutako atal
edo sail horien arabera findutako bilaketa ere
egin daiteke FEUSEren webguneko hiztegian.

Hiru corpus nagusi erabili dira iturri gisa hizte-
gi hau osatzeko: batetik, 2002an UZEIk FEU-
SErentzat egindako Farmazia Hiztegia; beste-
tik, EHUko Farmazia Fakultatean euskaraz ira-
kasten diren irakasgaietako materiala; eta, az-
kenik, ospitalez kanpoko jarduera farmazeuti-
koan erabiltzen diren arau eta inprimaki nagu-
sien bilduma.

Euskal Herriko Farmazialarien Kontseilua, EHU-
ren Farmazia Fakultatea, Cinfa, DFG, Novaltia
eta Nafarco kooperatiba ere partaide izan di-
tugu  FEUSEk hiztegi berria plazaratzeko.
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Apirilaren 26an elkartu gi-
nen FEUSEko kideok ur-
teroko udaberriko irteera

egiteko. Oraingoan Zumaia au-
keratu dugu, herri hau eta De-
baren artean dagoen geopar-
kea ezagutzeko.

Goizeko hamaiketan Kaian el-
kartu, eta bisita gidatu bateta-
rako itsasontzia har tzea izan
zen egin genuen lehenengo
gauza. Gure gidariak Gipuz-
koako kosta honi buruz azal-
penak ematen zizkigun bitar-
tean, guk bistekin gozatu ge-
nuen.

Arroka sedimentarioez osatu-
tako, eta ezaugarri zehatz bat-
zuk dituzten geruzek flysch ize-
na jasotzen dute. Hemen, arro-
ka gogor (kareharri, arbel edo
hareharri) eta bigunen (tupa-
rri eta buztin) geruzak txan-
dakatzen dira. Iberiar eta eu-
ropar plaka tektonikoen arteko talka-
ren ondorioz sortu ziren eta zortzi kilo-
metrotan zehar  zabaltzen dira, nahiz
eta 200-300 metrotan bakarrik diren
ikusgai. Itsasotik kanpo gelditzen diren
arroka hauek hain zuzen, higadura na-

turala jasaten dute, eta horren ondo-
rioz jasotzen du flyschak hain ezagu-
na den itxura espezifiko hori.

Zumaiako flyscharen azaleratzea mun-
duko onenetarikoa da, eta hemengo in-

gurumen bitxian azken 100 mi-
lioi urteetan gertatu diren al-
daketak aztertu daitezke: krisi
biologikoak, ingurune eta klima
aldaketak, katastrofeak... de-
na arroketan idatzita dago eta
zehatz mehatz irakur ditzake-
te geologian adituek, irekitako
liburu bat balitz bezala. Horre-
tarako milioika urteetan zehar
itsasoan sedimentatzen diren
organismoen fosilak ere ikus
daitezke hemen, eta hauek ere
munduaren historia xehetasu-
nez ikasten laguntzen digute. 

Kaira itzuli eta itsasontzitik ir-
ten ondoren, Zumaiako leku
ezagunenak ikustera joan gi-
nen, San Juan iturria, San Tel-
mo ermita eta parrokia adibi-
dez. Azken honetan gainera,
bertako gidari batekin elizaren
historiaz eta pasarteez hitz egi-
teko aukera eduki genuen.

Ederki gosetuta herriko jatetxe ezagun
batera joan ginen bazkaltzera. Kontu
kontari ugarirekin amaiera polita eman
genion egunari mahaian eserita, Zu-
maia eta Deba arteko kostaren eder-
tasunaz eta historiaz liluratuta.

Udaberriko irteera: 
Zumaiako Flyscha

Zumaia eta Deba artean dagoen geoparkea hurbiletik eza-
gutzeko aukera izan genuen, gidari baten laguntzarekin.
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Nafarroan, beste eskualde askotan ger-
tatzen den bezala, zenbait udalditan
bat-bateko tenperatura aldaketak ger-

tatzen dira,  lagun askori erasaten dioten
egun batzuetako bero-boladak. Bero ho-
rren eragina, eskuarki, arina da, baina inoiz
lagunen bat larri gaixotzen da eta arin-arin
ospitaleratu behar izaten zaio.

Bero-boladetan bi arazo beldurgarriak
gerta daitezke: akidura-deshidratazio sin-
dromea eta bero-kolpea.

Akidura-deshidratazio sindromea me-
tabolismo hidrosodikoaren aldaketaren on-
dorioz gertatzen da. Delako aldaketa izer-
di asko botatzeak eragiten du batez ere,
eta egun gutxi pasatu ondoren agertzen
da.

Bero-kolpea termorregulazioaren hon-
datze akutuaren ondorioz gertatzen da.
Urgentzia mediko larria da zeren bereha-
la azaltzen baita (1-6 ordu) eta azkar tra-
tatzen ez bada, heriotza eragin ahal iza-
ten baitu (24 ordu pasatu baino lehen).

Nahiz ikusita egon medikamentuen kon -
tsumoak ez duela kausazko loturarik be-
ro-kolpearikin, zenbait medikamentuk eta
organismoaren mekanismo egokitzaileek
elkarri eragiten diote kanpoko tenperatu-
ra altua denean. Medikamentu horiek oke-
rragotu ahal dituzte bero kiskalgarriak (be-
roak berak edo beroaren eraginpean den-
bora luzez egoteagatik) eragindako ego-

era patologiko larriak (akidura-deshidra-
tazio sindromea eta bero-kolpea).

Akidura-deshidratazio sindromea eta
bero-kolpea larriagotzen duten medika-
mentuen artean badira diuretikoak, han-
turakontrako ez esteroideoak, angioten -
tsinaren entzima bihurtzailearen inhibi -
tzaileak, angiotentsina IIren hartzaileen
antagonistak, arritmiaren aurkakoak, bi-
guanidinak eta sulfamidak, betablokea -
tzaileak, etab. Beste zenbait medikamen-
tuk hipertermia eragin ahal izaten dute
(tenperatura-baldintza normaletan zein be-
ro boladetan): neuroleptikoak eta agonis-
ta serotoninergikoak esaterako. Beste ba -
tzuek, hala nola hipertentsioaren aurka-
koek, anginakontrakoek eta esne-al-
diak aldatzen dituzten medika-
mentuek beroaren eragina
larriagotu ahal dute.

Era berean, kontuan hartu behar dugu
eta pazienteoi jakinarazi, zenbait kosme-
tiko, koloratzaile eta lurrinez gain, medi-
kamentu askok fotosentsibilitate-erreak-
zioak eragin ditzaketela, hau da, erradia-
zio ultramore edo ikusgaiaren dosi eskuarki
ez kaltegarriari larruazalaren erantzuna
ezhoikoa edo gehiegizkoa medikamentu
horiek bihurtzea (BAT 2009, 7.liburuki, 3
zenb., Marta Irujo Lizaur, FEO Nafarroa).

Fotosentsibilitatea bi modutan ager dai-
teke, fototoxikotasuna eta fotoalergia. Le-
hena fotosentsibilitate-erreakzio guztien
%95a da eta emate sistemikoan agertzen
da batez ere. Bigarrena, berriz, emate to-
pikoan azaltzen da. Emate sistemikoan fo-
tosentsibilitate-erreakzioak eragin ditza-
keten farmakoak anitz dira, esaterako, ak-
nearen aurkakoak (isotretinoina), arri -
tmiaren aurkakoak (amiodarona), kinolo-
nak (ziprofloxazino, levofloxazino), tetra-
ziklinak (doxiziklina), diuretikoak (furose-
mida, hidroklorotiazida), hanturakontrako
ez esteroideoak (naproxeno), antineopla-
sikoak (metotrexato), sexu-hormonak (eti-
nilestradiol) etab.    

Bistakoa da farmaziara etortzen zaiz-
kigun pazienteoi argibide eta aholku asko
eman behar dizkiegula. Lagunduko ahal
diegu udaldi zoriontsua pasatzen!

Adineko gizon-emakumeak dira 
bereziki ahulak zeren egarria 
sentitzeko gaitasuna makalduta 
baitute. Halaber, metabolismo 
hidro-sodikoaren homeostasia 
ez dute behar bezala kontrolatzen.
Bestalde, transpirazioaren bidez
lortzen den termorregulazio-
gaitasuna ahuldu egiten zaie.   

Adineko gizon-emakumeak, bularreko umeak, 
haurrak, paziente kronikoak eta beste lagunen 
beharrean dauden pertsonak dira gizatalderik 
ahulenak bero handia egiten duenean.

Uda eta medikamentuak
PEDRO ITURRIA SARASIBAR


