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FEUSE ELKARTEAK ARO 

DIGITALERA PAUSOA 

EMAN DU 

Boletin elektronikoa eta aldizkari elektronikoa 

martxan daude dagoeneko 

Farmazialari Euskaldunen Elkarteak, 

pasa den ekainean ospatu zuen Ba-

tzar Nagusian, helburu  batzuk finka-

tu zituen eta horien artean, garran-

tzitsuenak, elkargokideak gehitzea 

eta euskararen erabilera botiketan   

areagotzea zirela onartu zen. 

 

Horretarako ekimen desberdi-

nak proposatu ziren eta hauen 

artean, euskarri digitalen  

modernizazioaren aldeko 

apostua onartu zen. 

 

Honekin, FEUSEk ikus-

pen  gehiago izatea 

eta elkargokideen 

artean harrema-

nak estutzea 

lortu nahi da.  

 

Ideia ho-

riek ordea 

ez ziren Batzar Nagu-

sian bakarrik gelditu eta pixkana-

ka-pixkanaka, pauso txikiz bada ere, 

helburuak betetzen goaz. 

Irailaren erdialdean, FEUSEren bole-

tin elektronikoa bidali zen. Boletin 

elektroniko hauen helburua, au-

rreko hilabeteetan 

egon di-

ren 

mugi-

menduak 

eta ekime-

nak laburtzea 

da, beraz, el-

kargokideok 

edozein berri inte-

resgarri ikusiko edo 

jakingo bazenute, 

emaiguzue horien berri 

eta ongietorriak izango 

dira geure boletinean. 

 

Azken bidalketa honetan 206 

elkargokideei bidaldu diegu 

boletina eta %58ak ireki du jaso-

tako mezua.  

 

Geroz eta kide gehiagok bidalketa 

hau interesgarritzat jotzea dugu 

oraingo helburua. 
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TESTU LABURREN FEUSE SARIA 

Euskarari bultzada bat emateko  

Asmoarekin. Anima zaitez! 

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 elektronikoan argitaratzea ere. Bigarren eta hirugarren sariak ziur-

tagiria 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 

OINARRIAK IKUSTEKO SAKATU HEMEN 

EUSKARAREN TXANTXANGORRIA HEGAN DA  

Irudiak Euskal Herriko mugak ere gainditu ditu 

Euskararen Txantxangorria izeneko proiektua abian da eta dagoeneko Euskal Herriko txoko askotan ikusteko aukera dugu. 

http://www.euskararentxantxangorria.eus/ web gunean ekimen honetan parte hartu 

duten pertsona, entitate, elkarte etab. guztiak txantxangorriaren irudiarekin identifika-

tuta daude eta gero eta gehiagok parte hartzen dugunez mapa ia txantxangorriz betea 

ageri da. 

AURKITU AL DUZU ZEURE BURUA MAPAN? 

 

Gainera, farmazialari euskaldunok txantxagorri berezi bat dugu, 

originala geure koloreekin margotu eta FEUSEren logoa jarri diogu-

lako. 

Oraindik ez baduzu materialik zeure lantoki, bulego edo etxean 

jarri eta “Txantxangorri” taldera gehitzeko momenturik ez baduzu 

aurkitu, jar zaitez FEUSErekin harremanetan eta materiala nola 

lortu adieraziko dizugu. (feuseelkartea@gmail.com). 

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

FORMULAZIOAREN LAN TALDEA 

Lan taldeak sortzearen garrantzia euskarari farmazia munduan bultzada emateko 

Farmazialarion mundua mundu erdalduna dela 

esan dezakegu. Medikamentuen prospektuak, 

artikuluak, berriak, etab. erdaraz irakurtzen di-

tugu egunero eta horrela ohitu gera betidanik. 

 

Kontutan hartu beharrekoa da, gero eta ekimen 

gehiago euskaratzen dira. Esaterako,  osasun 

publikoko kanpainak elebietan bidaltzen dira 

kasu askotan edota aukera izaten dugu doku-

mentu batzuk euskaraz ere irakurtzeko.  

MIEZ, Medikamentuen Informazioko Euskal Zentroa  esaterako,  (CEVIME gaztelanieraz), erreferentzia-zentroa da 

EAEko profesional sanitarioentzat, medikamentuen informazioari dagokionez.  Bertan argitaraturiko dokumentu guztiak 

euskaratuak daude eta informazio iturri egokia da farmazialariontzat.  

 

Hala ere, oraindik lan handia dago egiteko eta farmazialariok zer esana dugu gai honetan, geuk ere pauso bat aurrera 

eman eta dokumentu eta testuak euskaratu eta erabili ditzakegulako. 

 

Horregatik, FEUSEk lan talde berri bat sortu nahi du: FORMULAZIOAREN LAN TALDEA 

 

 Zergatik formulazioaren lan taldea? Formulazio magistrala, botiketan egiten den zerbitzu bat da eta gaur egun 

gaixoari, produktuari buruzko informazio guztia erdaraz ematen zaio gehienetan. Horregatik, testo hauek euska-

ratzearen beharra ikusten dugu. 

 Nork har dezake parte talde honetan? Edozein farmazia- 

 larik har dezake parte. Euskal Herriko beste  

 kideekin lan egiteko gogoa besterik ez du behar. 

 Nola kudeatuko da taldea urrutiko pertsonak 

 Izanez gero? FEUSEtik kudeatuko da eta ez  

 da desplazamenturik egin beharko. 

 Nola eman dezaket neure izena taldean parte 

 hartzeko? Bidali email bat FEUSEko helbide  

 elektronikora (www.feuseelkartea@gmail.com)  

 taldean parte hartu nahi duzula esanez eta zurekin harre- 

 manetan jarriko gara. 
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EUSKARAZKO ARTIKULUAK 

 

ZER DA ZIKA BIRUSA? 
ALOPEZIAREN TRATAMENTUA BOTIKATIK 

Minoxidiloa eta finasterida, alopecia androgenoari aurre egiteko medikamentuak 

Gizakiok badugu ile-haztearen abiadura espezifikoa eta ile-

lodiera propioa. Ilearen zikloan hiru fase bereizten dira: hazkun-

tza garaia edo garai anagenoa (ileen %84a gutxi gorabehera), 

garai katagenoa edo atsedenaldia (%1a) eta garai telogenoa edo 

askatze garaia (%15a gutxi gorabehera). Hau da, buru-

larruazalean beti daude ileak berritzen; ile bakoitzak berezko 

hazkuntza zikloa du eta nahiz ile batzuk elkarren gertu egon, 

bakoitzak bere ziklo espezifikoa du. 

 

Garai telogenoan erortzen den ilea luzea eta mardula da, ile ho-

rrek hazkuntza prozesua burutu baitu. Aitzitik, gerta daiteke 

erortzen den ileak besteak baino motzagoak eta meheagoak 

izatea. Horrek esan nahi du garai anagenoa tupustean eten egin 

dela (kimioterapian kasu). Beraz, ile motza eta mehea erortzea 

kezkagarriagoa da ile luzea eta mardula erortzea baino. 

 

Medikamentu batzuen eraginez ilea galtzen da edota ezohiko 

hazkuntza izaten dute. Era berean, zenbait gaixotasunen ondo-

rioz ilea galtzen 

da. Halaber, estre-

sak, depresioak, 

dieta okerrek, 

ohitura dese-

gokiek eta abarrek 

ilea kaltetzen du-

te. Alopezia an-

drogenikoa izate-

ko joera bestalde, 

heredatu egiten 

da. 

 

Ilearen osagai 

nagusiak proteinak dira, beraz, ileak hazkuntza-fasean (fase ana-

genikoa) proteina asko behar ditu. Keratina eta kolagenoa dira 

proteinarik garrantzitsuenak. Hala eta guztiz, proteina horien 

digerigarritasuna oso urria da, eta bere horretan hartzeak ez du 

arazoa konpontzen. Proteina horien aminoazidoak hartu behar 

dira: zisteina, lisina, arginina, metionina eta beste. 

Bitaminak eta mineralak ere funtsezkoak dira ileari eusteko, 

baita hazten laguntzeko ere. Bitaminak hidrodisolbagarriak: C 

bitamina, biotina, piridoxina edo B6 bitamina, azido folikoa, 

azido pantotenikoa edo B5 bitamina eta inositola. Bitamina lipo-

disolbagarriak: D bitamina, E bitamina, A bitamina eta karo-

tenoak. Mineralak: selenioa, burdina, zinka, kobrea, magnesioa 

eta kaltzioa. 

Alopezia androgenikoari aurre egiteko badira bi medikamentu: 

minoxidiloa eta finasterida. Minoxidiloaren soluzioa buru-

larruazalean eman baino lehen eta finasterida konprimatuak 

hartu baino lehen farmazian galdetu behar da. Finasterida es-

kuratzeko berriz, medikuaren errezeta beharrezkoa da. 

 

Minoxidiloa alopeziaren aurkako medikamentu bat da. Eragin 

hodi-zabaltzailea du. Ile-folikuluaren inguruko mikrozirkulazioa 

hobetu ahal du, baita buru-larruazaleko metabolismo androgeni-

koa aldatu ere. Zenbait pazientetan alopezia androgenikoaren 

progresioa atzeratzen du. Eragina ez da berdina paziente guztie-

tan. Buru-larruazalean ematen da, ilea lehortuta dagoela, trata-

tu nahi den lekuan hatz-mamiez zabaldu egiten da. 

 

Finasterida da beste medikamentu alopezia androgenikoa trata-

tzeko. Testosteronaren analogoa da, 5alfa-reduktasa II inhibi-

tzen du, eta horren ondorioz, dihidrotestosterona-ren (DHT) 

maila gutxitu. DHTren kontzentrazioa gutxitzearen ondorioz, 

ileen folikuluen tamaina leheneratzen da eta ileari eusten zaio. 

Gizonezkoek, alopezia androgenikoaren lehen faseetan hartu 

ahal dute, ahotik, konprimatuak dira, miligramo bat eguneko. 

Emakumezkoek eta haurrek ez dute hartu behar. Finasterida 5 

mg eguneko hartzen da prostataren hiperplasia onbera trata-

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

ZURE IRITZIA OSO GARRANTZITSUA DA GURETZAT! 

feuseelkartea@gmail.com 

www.feuse.info 

2016/47 


