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FEUSEK WEB GUNE  

BERRIA JARRI DU ABIAN 
Denon artean, feuse.eus euskara eta osasun arloa batzen  

dituen erreferentziazko gune bat bilakatuko dugu! 

2016ko Batzar Nagusian, FEUSEren 

web gune berriari buruzko gogoeta 

egin zen eta bertan, zaharkitua eta 

mugimendu gutxikoa zegoela ondo-

rioztatu zen. 

Azken hilabeteak lanean pasa ondo-

ren, web gune berria aurkezteko au-

kera dugu, feuse.eus izenarekin. 

 

.eus euskara beste hizkuntzen mailan 

kokatzen duen tresna bat da eta eus-

kararen normalizazioa lortzeko hel-

burua du, baita euskararen herriari 

nazioarteko aitortza eskaintzea ere. 

Bestalde, feuse.eus web guneak, far-

mazialarientzat edota gainontzeko 

osasun arloko profesionalentzat eus-

karazko testuen liburutegi ere izan 

nahi du, horretarako, pixkanaka, eus-

karazko testuak gehitzen joateko 

helburua dugu. 

 

 

Hori bai, FEUSE elkartearen txango, 

sari, batzar nagusi eta gainontzeko 

berriak ere argitaratuak izango dira, 

kide garenok elkartearen nondik-

norakoa ikusi ahal izateko baita kide 

berriak lortzeko ere. 

Azkenik, elkarteak izan dituen ekin-

tza eta ekimen desberdinak bilduko 

dituen historiko bat izango du, hone-

la, elkarteak, euskara farmazialarien 

eta osasunaren arlora urbiltzeko 

emandako pausoak bilduko ditu. 

Hala ere, web gune honek mugimen-

dua izan dezan, elkargokide guztien 

laguntza behar dugu, baita zurea ere. 

Beraz, web gunean akatsen bat ikus-

ten baduzu edota bertan sartu de-

zakegun edonolako informazioa ba-

duzu, idatziguzu. 
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BERRI LABURRAK 

FEUSEKO KIDEEK EUREN EUSKARAZKO LIBURUAK         

AURKEZTU DITUZTE DURANGON AZOKAN 

Aitziber Etxeberria eta Pello Iturriak euren liburuak aurkeztu dituzte 

Pasa den hilean, abenduaren 2tik 6ra, hain ezaguna den Durangoko Azokaren 51. edizioa ospatu zen. Bertan, bi FEUSEko 

kidek, Aitziber Etxeberriak eta Pello Iturriak, euren liburuak aurkeztu zituzten.  

AITZIBER ETXEBERRIA GARRO  

Aitziber Etxeberria Garro (Zarautz, 1973) 1991. urtean farmazian lizentziatua 

eta 2008. urteaz geroztik,  Zumaiako Ukendu Parabotikako titularra da. Litera-

tura munduan hainbat sariren irabazlea da. 1991an bertan, Gregorio Arrue 

1.Itzulpen Sarian bigarren saria irabazi zuen Geneen Guraso Aztarna lanari es-

ker. Lehen nobelak, “Tango Urdina” (2003)  Donostia, “Opera Prima” saria lortu 

zuen eta  lau urte beranduago, sari berdina lortu zuen “31 baioneta” izeneko 

bigarren nobelarekin. 

Abenduan, Durangoko azokan, aurkezturiko liburua hirugarren nobela da 

“Nomada”: Sobietar Batasuneko enbaxadore berriaren etorrerak Nikolay 

Zaitseven bizimodu lasaia hankaz gora ipini du eta Txotxongilo Antzokiko bere 

mundu txikitik aterarazi. Intriga, espioitza konplotak eta gudaren oroitzapen 

nahasten dituen eleberria da, Nomada. 

PELLO ITURRIA SARASIBAR 

Pello Iturria Sarasibar  (Iruñea 

1951) 1974. urtean farmazian 

lizentziatua eta gaur egun Iru-

ñeako Estafeta kaleko botikan 

egiten du lan.  25 urterekin eus-

karaz ikasi zuenetik euskararen 

erabilera bultzatzeko hainbat 

ekintza burutu ditu. “Euskararen 

gorazarrea” liburua argitaratzea- 

rekin, euskara farmazialarion mundura ekartzeko helburuan beste aurrera 

pauso bat eman du. Pelloren liburuari buruz gehiago  

jakin nahi baduzu ikusi 46. Farmaberria. 

FARMABERRIA IKUSI 

http://www.youblisher.com/p/1483200-FARMABERRI-46-ZBK/
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2017KO TESTU LABURREN FEUSEN SARIAK BADITU  

IRABAZLEAK 
Amaia Garitano eta Amaia Maletek aurkezturiko idatzia izan da garaile 

FEUSEk bi sari mota ditu, batetik, “Farmaburua” saria , farmazia 

arloan euskeraren erabilera bultzatzen duen pertsonari edo-

ta  erakundeari ematen zaiona eta bestetik “Feuse Saria”, far-

mazia arloan euskarazko testu onena aurkezten duenari ematen 

zaiona. 2016. urtetik aurrera, “Feuse Saria” “FEUSEren testu labu-

rren saria” izatera pasatu da. 

Helburua ordea, berdina da: Farmazia edota osasunaren arloko 

gaien euskarazko dibulgazioa egitea eta hauek ezagutaraztea da. 

2017ko FEUSEren testu laburren sarirako testu aurkezteko epea, 

pasa den Abenduaren 31ean amaitu zen. Aurkezturiko testuekin 

FEUSEko batzordeko kideek erabakia hartu dute, lanen kalitatea, 

zuzentasuna, erakargarritasuna eta hizkuntzaren egokitasuna 

kontuan hartuz. 

 

Aurtego edizioan, honako lehenengo eta bigarren sariak 

eman dira: 

 LEHENENGO SARIA: Amaia Garitano Askasibar eta 

Amaia Malet Larreari “Jarraipen farmakoterapeuti-

koa” izeneko lanagatik. 

 BIGARREN SARIA: Francisco Javier de Ojanguren Ma-

darietareri  “Psoriasia eta arrisku kardiobaskularra-

ren” lanagatik. 

 

Sariak, 2017ko Batzar Nagusian emango dira eta hauek ofi-

zialki eman ondoren, Farmaberri aldizkaria argitaratuak izan-

go dira. 

BERRI LABURRAK 

2017KO HAURREN TXERTAKETA EGUTEGIAN ALDAKETAK 

EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOAN 

EAEko haurrentzako txertaketa egutegia argitaratu da eta 

honako aldaketak dakarzki: 

 B hepatitisa, difteria, tetanosa, kukutxeztula, polio-

mielitisa eta Haemophilus influenzae b: txerto hexa-

balentea erabiliz 2, 4 eta 11 hilabeteko haurrak txer-

tatuko dira, 2+1 eskema erabiliz. Beraz, 6. hilabeteko 

txertaketa kendu egiten da eta 18. hilabetekoa 11. 

hilabetera aurreratzen da. 

 Poliomielitisaren aurkako txertoa: 2017ko urtarrila-

ren 1etik aurrera jaiotako haurraei DTPa txertoaren-

kin batera jarriko zaie 6 urte betetakoan.  

EGUTEGIA IKUSI 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/vacunacion_infantil/eu_haur/adjuntos/Umeen%20Txertaketa-Egutegia-Euskadi%202017-Kartela.pdf
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EUSKARAZKO ARTIKULUAK 

ZER DA ZIKA BIRUSA? 
AZIDO AZETILSALIZILIKOA HAURDUNALDIAN 

Preenklanpsia izateko arriskua duten emakumeetan agindu daiteke 

AAS dosi altuek animalien fetuetan malformazioak eragin 

ditzakete baina pertsonengan datuak kontrajarriak dira. (Gapta 

U, 2003; Wilson JG, 1977). 

AAS dosi baxuak (<150mg/egun) ,ordea, 12.astetik hasi eta haur-

dunaldia bukatu arte hartzeak, haurdunaldiko konplikazioak 

(preeklanpsia, abortuak etab.) hobetzen dituela ikusi da. (Ann P, 

2010; Orv H, 2012).   

Hortaz, konplikazio horiek prebenitzeko preskribatu dezakete 

ginekologoek aurrerago aipatuko diren haurdunen kasuetan, 

nahiz eta fitxa teknikotik kanpoko indikazioa izan. 

AAS zatitu gabeko heparinarekin batera ere erabil daiteke abor-

tu jarraiak izan dituzten emakumeetan emaitza hoberenak eman 

dituen konbinazioa baita. (Cochrane, 2009, Tulpalla M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOIZ AGINDU DEZAKETE GINEKOLOGOEK HAURDUNALDIAN 

AAS HARTZEKO? 

Preeklanpsia izateko arrisku altua izateaz gain, bi arrisku-faktore 

neurritsu  edo gehiago dituzten haurdun dauden emakumeei 

agindu diezaioke ginekologoak AAS hartzeko.  

Preeklanpsia haurdunaldiko sindrome espezifikoa da. Haurdu-

naldiko 20. astetik aurrera emakumeak hipertentsio arteriala 

proteinuriarekin batera duenean diagnostikatzen da. Basoespas-

moa eta aktibazio endoteliala eragiten duenez, organo desberdi-

nen perfusioa kaltetzen da. Ondorioz, konplikazio larriak eragin 

ditzake  bai haur baita amarengan ere, hala nola, eklanpsia, fe-

toaren hazkuntzaren atzerapena, garai aurreko erditzea eta kasu 

larrienetan haur zein amaren heriotza.  

 

Preeklanpsia izateko arrisku altua dute gutxienez 1.taulako fak-

toreren bat duten haurdunek. Eta 2.taulan arrisku-faktore neu-

rritsuak laburtzen dira. 

 

1. Taula: Preeklanpsia izateko arrisku altuko haurdunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Taula: Preeklanpsia izateko arrisku-faktore neurritsuak. 
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AMAIA GARITANO ASKASIBAR 

FEUSEKO KIDEA 

 

 

PREEKLANPSIA IZATEKO ARRISKU ALTUKO HAURDUNAK 

HTA izatea aurreko haurdunaldi batean  

Giltzurruneko gaitxotasun kronikoa izatea  

Gaixotasun autoinmuneak izatea (lupus eritematoso sis-

temikoa edo sindrome antifosfolipidikoa adibidez)  

I eta II motako Diabetes Mellitusa izatea  

HTA kronikoa izatea  

ARRISKU-FAKTORE NEURRITSUAK  

Lehendabiziko haurdunaldia izatea  

Adina: >40 urte  

Haurdunaldien arteko tartea: >10 urte  

GMI>35 kg/m2  

Preeklanpsiaren aurrekari familiarrak izatea  

Haurdunaldi anizkoitza  
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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! 

ELKARRIZKETA 

Juan del Arco Ortiz de Zarate (1960). Salamancako Uniber-

tsitatean ikasi zuen farmazia (1984) eta bertantesina iraku-

rri zuen (1985). 2007an UPV/EHUko Farmazia eta Farmazi-

Teknologiako Departamentuan Tesia irrakurri zuen. La-

nean, 1987an Bizkaiko Farmazialari Elkargoko Sendagaien 

Informazio-Zentroan hasi zen eta orain Elkargoko Zuzendari 

Teknikoa da.  

    NOLA IKUSTEN DUZU EUSKARAREN EGOERA FAR-

MAZIA MUNDUAN? 

Egia esan ez oso ongi. Inoiz baino farmazialari euskaldun 

gehiago gara, baina gure mundu profesionalean oso eus-

kara gutxi entzuten da. Komunitate farmazietan hospitale-

koetan baino gehiago erabiltzen da, baina gehienetan ba-

karrik bezeroei arreta ematekotan eta ez profesionalen 

arteko harremanetan. Ikerkuntzan eta farmaziako beste 

arlo profesionaletan ez da ia euskararik erabiltzen. Gure 

Elkargoan, urte bakoitzean gaztelaniaz berrogei ta hamar 

hitzaldi baino gehiago antolatzen ditugu, euskaraz berriz 

hiru gehienez; eta horietara oso jende gutxi dator, beraz ez 

dugu antolatzen eskakizuna dagoelako, baizik eta farmazia 

munduan euskara bultzatu nahi dugulako, baina helburu 

horretan bakarrik sentitzen gara askotan. 

              NOLA BULTZA DAITEKE EUSKARAREN ERABILERA 

FARMAZIA MUNDUAN? 

Hori jakitea gustatuko litzaidake. Baina nire ustez adminis-

trazioaren laguntza egon beharko zen horretarako,  lagun-

tza baino, lidergoa esango nuke.   

NOLA IKUSTEN DUGU FEUSEKO KIDEOK  

EUSKARAREN EGOERA? 

Adin eta lantoki desberdinetako farmazialariek erantzun digute       

galdera honi. Gaurkoan, Juan del Arco Ortiz de Zarate-ren erantzunak 

ekarri ditugu. 

Nire bizitza profesional osoan inork ez nau deitu edo 

idatzirik bidali administraziotik euskara bultzatzeko proi-

ektu bat aurkezteko, ez ta ere batzar batera joateko edo 

lan talde bat osatzeko. Eta beste arlo askotarako bai. 

Beraz alde horretatik interes gutxi dagoela dirudi. Ez 

dakit Osasun Sailak gehiago egin dezaken, zeren eta osa-

sun arazoei aurre egitea izan behar da bere lehenta-

suna. Guk, farmazialari euskaldunok, ahalegindu behar 

dugu, baina Departamentu horietako arduradun eta 

langileentzat betebehar bat da. 

  NOLA IKUSTEN DUZU FARMAZIAREN EGOERA 

ETA ETORKIZUNA? 

Lagun batek esaten du urteak pasa ahala berak ez duela 

galtzen ilusiorik, eta nik ere, oraindino behintzat, ez dut 

galdu ilusioa. Farmazia asistentziala etorkizun handia 

dauka! Ni lanean hasi nintzenean farmaziaren irudi so-

ziala oso txarra izan zen, medikamentuei buruzko be-

rriak emateko beste profesionalak agertzen ziren beti. 

Gaur egun, berriz, ia egunero komunikabideren baten 

agertzen gara osasunari buruz hitz egiten. Eta osasun 

gaietarako gizartearen erreferente bat izatea, abantaila 

handia da farmaziaren etorkizuna lantzeko. Horretarako 

argi eduki behar dugu arreta farmazeutiko egokia ema-

tea dugula helburu, eta osasunari lotutako beste zerbi-

tzuak eskaintzea ere oso garrantzitsua dela. 

Mila esker Juan! 


