
 1 

feuseelkartea@gmail.com 

www.feuse.info 

2016/46 

46. zenbakia ~ 2016-07-29 

Euskararen Txantxangorria kanpaina   

(http://www.euskararentxantxangorria.eus/) 

2016ko urtarrilean aurkeztu zen. Helburua, 

gure lurraldean oso ezaguna eta maitatua 

den txantxangorriaren bidez, euskaraz egi-

teko gonbidapena egitea da, modu atsegi-

nean, hurbilean eta erakargarrian. Irudi 

honek euskaraz hitz egiteko gonbitea luzatu 

nahi dio, nahi duenari, besterik ez, “Eman     

hegoak euskarari” leloaz lagundurik. 

Farmazialari Euskaldunen Elkartearen 

(FEUSE) bitartez eta Farmazialarien        

Elkarteen laguntzaz, farmazia mundura 

hedatu nahi dugu ekimen hau. Horretarako, 

pegatina eta pin sorta bat eratu dugu boti-

ketan edota lantokietan jartzeko eta ho-

rrela, euskaraz egin nahi duenak irudia 

identifikatuz trabarik izan ez dezan.        

Gainera, irudi originala egokitu  dugu,     

farmazialariok irudi pertsonalizatua eduki 

dezagun. Proiektua jada abian da eta gero 

eta farmazialari gehiago dira                    

txantxangorriaren proiektura atxikitzen ari 

direnak. 

Ekimen honen partaide izateko materiala 

eskatu besterik ez duzu. Materiala jasotzen 

duzun une beretik Euskararen Txantxango-

rria duten enpresa eta pertsonen parte 

izango zara eta euskararen txantxagorria-

ren web gunean azalduko zara partaide 

bezala. 

 

Informazio gehiago nahi baduzu edota ma-

teriala nola eskatu jakin nahi baduzu idatzi 

honako helbide elektronikora: 

feuseelkartea@gmail.com 

FEUSE-K, EUSKARAREN  

TXANTXAGORRIAREKIN BAT EGIN DU 

“Eman hegoak euskarari” lemapean 

Produktuak eta prezioak* 

 

Pina ……………………….. 1,75€ 

Pegatina handia …….. 1,10€ 

Pegatina txikia  ………. 0,90€ 

 

Produktu sorta (2 pin + 2 pegatina 

handi + 2 pegatina txiki) …...…… 6,5€ 
 

 

* Prezio hauek FEUSEko kideentzat bakarrik dira. 

http://www.euskararentxantxangorria.eus/
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TESTU LABURREN FEUSE SARIA 

Euskarari bultzada bat emateko asmoarekin 

Testu Laburren FEUSE Sarien helburua, farmazia edota   

osasunaren arloko gaien euskarazko dibulgazioa egitea eta 

hauek ezagutaraztea da eta kide guztiok hartu dezakezue 

parte. 

Lana originala eta edozein motatakoa izango da (iritzizkoak, 

ikerketa lanak, etab) eta irabazleak 300€ko sari ekonomikoa 

jasoko du baita ziurtagiria eta lana Farmaberri aldizkari elek-

tronikoan argitaratzea ere. Biagrren eta hirugarren sariak 

ziurtagiria eta argitalpena lortuko dute.  

Parte hartzera animatu nahi zaitugu. Horretarako nahikoa da  

 

 

 

 

 

2016 abenduaren 31a baino lehen gehinez 1000 hitz dituen 

testu bat, word formatuan feuseelkartea@gmail.com       

helbidera bidaltzea. 

BERRI LABURRAK 

2016ko BATZAR NAGUSIA 

Sagardotegi giroan, elkartearen etorkizunaz hitz egin genuen 

Farmazialari Euskaldunen Elkarteko (FEUSE) kideok 

Hernanin (Gipuzkoa) bildu ginen ekainaren 12an 

urteroko Batzar Orokorra zela eta. Bertan, 

2015eko kontuak aurkeztu eta datorren urtekoak 

hitzartu genituen. 

Horretaz gain, Elkartearen etorikizunaz hitz egin 

genuen. Helburu garrantzitsuenak elkargokideak 

gehitzea eta euskararen erabilera    botiketan 

areagotzea dira era horretarako ekimen             

desberdinak proposatu genituen. 

Horretaz gain, Elkartearen                 etorikizunaz hitz egin 

genuen. Helburu garrantzitsuenak elkargokideak gehitzea 

eta euskararen erabilera    botiketan areagotzea dira era           

horretarako ekimen desberdinak proposatu genituen. 

Ekimen berri hauen artean, euskarri digitalen                  

modernizazioaren aldeko apostua dago, FEUSEk ikuspen     

gehiago izan dezan eta elkargokideen artean harremanak 

estutu ditzagun. Helburu honen ildo beretik, boletin elek-

tronikoa eta Farmaberri aldizkariaren digitalizazioa aurkez-

tu ziren. 

Era berean, Elkartea dinamizatuko duten  lan talde berriak 

sortzeko    proposamena onartu da, baita “Feuseren      

Farmaburua” saria , zein farmazia arloan euskeraren erabi-

lera bultzatzen duen pertsonari edota  erakundeari       

ematen zaion eta gainontzeko sariak bultzatzea ere. 

Ondoren, sagardotegiaren bisita     gidatua izan genuen eta 

azkenik  bazkari eder batekin bukatu genuen jardunaldia. 

Hernanin, Batzar Nagusian bildu ginenak. 

OINARRIAK IKUSTEKO SAKATU HEMEN 

mailto:feuseelkartea@gmail.com
http://www.youblisher.com/p/1471160-TESTU-LABURREN-FEUSE-SARIA-2017/
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ARLO PROFESIONALA 

DONOSTIAKO FARMAZIA LAGUNKOIA PROIEKTUA 

Donostiako 18 botika gehitu dira ekimenera 

"Donostia, adinekoentzako hiri lagun-

koia" nazioartean egindako ahalegin 

baten emaitza da; bere xedeak, adine-

koei zahartze-prozesuan laguntzea eta 

pertsona hauek eskain dezaketen po-

tentzialaz baliatzea dira. 

Adinekoentzako hiri lagunkoien mundu 

mailako sarea (AFC – Age Friendly Ci-

ties) Osasunaren Mundu Erakundeak 

(OME) bultzatutako proiektua da eta 

egungo munduko biztanleriaren bi jo-

era argiri erantzuteko jaio zen: zahartze 

demografikoari eta urbanizazio-

prozesuari. 

2014ko udal erroldaren arabera, Do-

nostiak 186.126 biztanle zituen eta  65 

urtetik gorakoak ziren haietako %22, 

163ko zahartze-indizearekin. 

OMEren adinekoentzako hiri lagun-

koien proiektuaren metodologian, Van-

couver 2007 protokoloa, proiektuaren 

abiapuntua adierazten da, hau da, adi-

nekoentzako hiri lagunkoiak zahartze 

aktiboa sustatzen duela. 

Zahartze aktiboa “ongizate fisikoaren, 

parte-hartzearen eta segurtasunaren 

aukerak optimizatzen dituen prozesua, 

zahartzen joan ahala adinekoen bizi-

kalitatea hobetzeko ” da (A Policy Fra-

mework.  Geneva, OMS, 2002).  

Zahartze aktibo hori bizitza guztian irau-

ten duen prozesua da, beraz, adineko-

entzako hiri lagunkoia, adin guztieta-

rako hiria izango da. 

Donostiak denbora 

darama hiri gizatiar 

eredua lantzen, 

"hiritarrentzako hiria" 

hain zuzen, interes 

berezia ipiniz alderdi 

sozial berritzaileene-

tan, eta horrez gain, 

aitzindaria izan da Es-

painian OMEren hiri 

lagunkoien sarearekin (AFC ingelesez) 

bat egiten. 

Donostiak 2008an eman zituen lehen 

urratsak adinekoentzako hiri lagun-

koien proiektuaren esparruan, udale-

rriaren diagnostikoa eta ikerketa kuali-

tatibo bat burutuz. 2010ean, AFC sarera 

atxiki zen, eta 2011an adinekoentzako 

hiri eta komunitate lagunkoien Dubli-

neko adierazpena sinatu zuen. Sare ho-

nen kide izateko eta OMEk ezarritako 

estandarren arabera “adinekoentzako 

hiri lagunkoi” bilakatzeko,  hainbat bal-

dintza formal bete behar izan ditu hiriak 

eta etengabeko ebaluazio- eta hobe-

kuntza-zikloa egingo duela hitza eman; 

ziklo horren alderdi nabarmenak 

"lagunkoitasun" mailaren diagnostikoa 

(Oinarrizko txostena) eta Ekintza Plan 

bat prestatu eta ezartzea dira. 

Prozesu guztian ezinbestekoa da adine-

koen, zerbitzu publiko eta pribatuetako 

hornitzaileen, boluntarioen, zaintzai-

leen eta abarren parte-hartzea, azken 

batean, ezinbestekoa da “Goranzko 

planteamendu parte-hartzailea” iza-

tea, OMEren adinekoentzako hiri lagun-

koien metodologian adierazten den 

moduan (Vancouver 2007 Protokoloa). 

2013an Donostiak partaidetza-prozesu 

bat garatu zuen eta horren amaieran 

Ekintza Planaren Prestaketarako Oina-

rrizko Dokumentua egin zuen;  2014an, 

Udaleko Gobernu Batzordeak onespena 

eman zion dokumentuari. 

Atxikitu diren farmaziek, 

erabiltzaileenganako  

harremanari, espazio   

fisikoari, zerbitzu         

profesionalei eta          

komunikazioari buruzko 

hainbat konpromiso  

hartu dituzte. 
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EUSKARAZKO 

Azken urteotan infekzio asko 

hedatu dira munduan barrena. Ebola, MERS, SARS edo 

hegaztien gripe desberdinak, esaterako, haien ohiko esparru 

geografikotik atera eta beste lurralde batzuetara iritsi dira. 

Azken hilabeteotan ahoz aho dabil gure inguruan ezezaguna 

zen birus baten izena: Zika. Zeintzuk dira bere ezaugarriak? 

Guretzako mehatxua al da? 

 

Birusa 1947. urtean ezagutu zen Ugandako Zika basoan, hortik izena. Afrikako mugak hautsi eta beste 

kontinente batzuk astintzen hasi arte, ez da mundu mailako osasun arazo bihurtu. 

 

MIREN FULDAIN ISASI  

FEUSEko kidea eta diruzaina 

2016ko uztaila 

ZER DA ZIKA BIRUSA? 

Nola transmititzen da?  

Birusa Flaviviridae familiakoa da eta Aedes aegypti espezieko eltxoek transmititzen dute,  denge  eta 

Chikungunya bezala . Gure inguruan dagoen eltxo arrunta Culex generokoa da eta ez du gaixotasunik 

transmititzen. Aedes taldekoen artean Tigre eltxoa (Aedes albopictus) dugu, baina gaur arte ez da ziurtatu 

Zika zabaldu dezakeenik. 

 

Ikertzen ari diren beste transmisio bideen artean, sexu-harremanak, odola eta amagandik fetuarenganako 

transmisioa daude. 

Zein sintoma ditu?  

Eltxoaren ziztadatik 3 eta 10 egun bitartean agertuko dira sintomak. Hala ere, birusarengatik kutsatzen 

diren lau pertsonatik batek garatzen ditu gaixotasunaren sintomak. 

 

Sukarra, buruko mina, nekea, konjuntibitisa, artikulazioetako mina eta larruazaleko erupzioa ager daitezke, 

hau da, gripearen antzeko sintomak ditu. Baina, azken hilabeteotan, eta honek sortu du kezka hain zuzen, 

Amerikako jaioberrien mikrozefalia kasuen igoerarekin lotu da. Zika birusaren eta mikrozefalia zein beste 

gaixotasun neurologiko batzuen arteko lotura frogatutzat eman du Estatu Batuetako Gaixotasunen 

Kontrolerako eta Prebentziorako Zentruak (CDC). Hala ere, aipatu dute infektatutako haurdun guztiek ez 

dutela zertan ume gaixorik izan behar. 
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ARTIKULOAK 

 

ZEIN DA EGUNGO EGOERA? 

Zeintzuk dira kutsatze arriskuko zonak? 

2007ra arte soilik 14 kasu ezagutzen ziren, baina harrezkero hedapena handituz joan da. Afrika eta Asiatik 

Karibera,  Hego eta Erdialdeko Ameriketara, zabaldu da. Ondorioz, mementuan Kolonbia eta Brasil 

epidemia handia sufritzen ari dira. 

 

Munduko banaketako Zika birusaren Mapa hemen kontsulta dezakezu:  

http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html 

Eta Euskal Herrian?  

Oraingoz Euskal Herrian lasai gaudela dirudi, baina laster hasiko gara udako bidaiak prestatzen, eta 

jendea farmazietara helduko zaigu honen inguruko galdera eta zalantzekin. Berri onak ditugu hauentzat, 

eltxoen ziztadak ekiditeko erabiltzen ditugun produktu gehienak baliagarriak dira Aedes generoko 

eltxoentzat, eta beraz, birusaren kutsatzea ekiditen dute. 

 

Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak jardun-prozedura bat argitaratu du Zika birusaren gaixotasunaren 

susmoa dagoen kasuetarako. Honako web gunean aurki dezakezu dokumentu osoa:  

http://goo.gl/vsg9MK 

 

Nola diagnostikatzen da? Txertorik al dago?  

Odol –analisiaren bitartez diagnostikatu daiteke eta oraindik ez dago txertorik 

 

Estatu Batuetako Osasun agintariek, Zikaren kontrako txertoa pertsonengan frogatzeko argi berdea eman 

dute ekainaren bukaeran , bi enpresa farmazeutikok eramango dute aurrera ikerkuntza.  Lehengo une 

honetan segurtasuna, tolerantzia eta defentsak sortzeko gaitasuna aztertuko dira. 

http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html
mailto:http://goo.gl/vsg9MK
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Pello Iturria, Iruñeako botikan,  

argitaratu duen liburuarekin (berria.info). 

EUSKARARI GORAZARREA,  PELLO ITURRIAREN GOGOETA 

LIBURUA, KALEAN DA JADANIK 

EDOZEIN IRADOKIZUN EDO ZALANTZ BADUZU HONAKO HELBIDE  HOTAN JAR  ZAITEZKE 
GUREKIN HARREMANETAN:         feuseelkartea@gmail.com  

ZURE IRITZIA OSO GARRANTZITSUA DA GURETZAT! 

ELKARRIZKETA 

FEUSEren sortzailekide eta lehendakari izan zen Pello Iturriak, "Euskarari Gorazarrea" liburua argitaratu du. Euskarari 

omenaldi bat egiten dio bertan eta hizkuntza bat ikasi eta maitatzeko ez dela inoiz oso berandu erakutsiko digu.  Berare-

kin solasean egon gara eta hona hemen kontatu diguna. 

Hamar bat euskal hitz dakien farmazialaria, 

erabiltzeko esango nioke. Duela 50 urte, ni 

mutiko nintzela, gure aitak lagun euskal-

dun batekin topo egiten zuenean, horixe 

egiten zuen, eta aski zen ni konturatzeko 

euskara biziki maite zuela. 

Beste farmazialari bat euskaraz nahiko ongi 

moldatzen bada, beldurrik gabe era-

biltzeko. Euskaraz hitz egiten dugunean, 

askotan, hanka sartzeko neurriz gaineko 

beldurra izaten dugu. Ez dakit zergatik, 

ordea. Esaterako, nik gaztaroan frantsesez 

ondo hitz egiten nuen. Orain, frantziar bat 

farmaziara etortzen zaidanean, frantsesez 

hitz egiten saiatzen naiz, nahiz hanka sartu. 

Gainera, aurrean dudan frantziar horrek 

eskertzen dit oso nire berarekiko adeitasu-

na. 

Beste adibide bat jarriko dut. Kanpoan gau-

dela, behin baino gehiagotan ingelesez hitz 

egiten saiatzen gara, nahiz hanka sartu. 

Hitz egin euskaraz bada, beldurrik eta 

lotsarik gabe, zure gisara!  

Mila esker Pello! 

NOLATAN SORTU ZITZAIZUN LIBURU 

BAT IDAZTEKO IDEIA? ZEINI ESKAINI? 

Euskara ikasten hasi nintzenean euska-

rari buruzko zenbait gogoeta idazten 

hasi nintzen, nik nire buruari jarritako 

eskolako lanak bailiran. Gero FEUSE 

sortu genuen eta Nafarroako Farmazia-

larien Elkargo Ofizialaren eta Nafarco-

ren aldizkarietako kolaborazioak,  eus-

kal irratitan osasunari buruzko gaien 

inguruko kolaborazioak, Udako EHUko 

kimika sailean ere hainbat urtetan ko-

laboratu dut. Uharteko Udalaren 

zinegotzia ere izan naiz. Idazki asko 

nituen, eta pentsatu nuen, berandu 

baino lehen, idazki horietako batzuekin 

liburu bat prestatzea, Euskarari gora-

zarrea liburua, alegia. 

Euskara ikasten ari direnei, euskara 

berreskuratu nahi dutenei eta bere 

euskara aberastu nahi dutenei adorea 

eman nahi diet euskarari eusten jarrai-

tzeko, amore ez emateko, ni ere hogei-

ta bost urte nituela hutsetik euskara 

ikasten hasi bainintzen. Ziur naiz, bes-

talde, euskaraz mintzatzen, irakurtzen 

eta idazten gozatzen dutenek ere libu-

rua gustura irakurriko dutela. 

ZEIN DA GEHIEN GUSTATZEN ZAIZUN 

PASARTEA? ZERGATIK?  

Era askotako istorioak dira, egoera, 

arlo eta leku desberdinetan idatzita-

koak. Euskararen bideetan daude han 

hemen sakabanaturik, euskararen go-

razarretan bihotzez idatzitakoak. Saiatu 

naiz, euskara ardatz, idazki guztien 

arteko harmonia bilatzen. Beraz, guztiak 

gustatzen zaizkit. 

Kontakizunak, bestalde, gertatu ziren ga-

raian kokatu behar dira. Esaterako, Uhar-

ten, lehenengoz, 1988an, antolatu genuen 

Euskararen Egunean, euskal meza bat egi-

teak garrantzi handia zuen, gaur egun ez 

duena, eta Euskararen Eguna bera aldarri-

katzen zuten esku-paper eta kartel 

xumeak, egun, bitxiak iruditzen zaizkigu. 

Era berean, duela hogei urte, San Fermin 

ikastolako haurrak, gurasoak, irakasleak 

eta langileak, lehen aldiz, Eguberri bezpe-

retan Iruñeko Alde Zaharrean euskal kaleji-

ra gauzatzea lorpen handia izan zen. Hala-

ber, duela hogei urte, Nafarroako Far-

mazialarien Elkargo Ofizialaren aldizkarian, 

lehenengoz, artikulu bat euskaraz argita-

ratzea oso gertaera bitxia izan zen.  

ZEIN AHOLKU EMANGO ZENIZKIOKE EUS-

KARA IKASTEN HASI DEN FARMAZIALA-

RIARI? 


