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feuseelkartea@gmail.com 

www.feuse.eus 

2017/49 

49. zenbakia ~ 2017-05-31 

2017ko BATZAR NAGUSIA 

  Bilbon ospatuko da 2017ko ekainaren 11ean 

Urte bete pasa da Hernanin, sagar-

dotegi giroan 2016ko Batzar Nagu-

sian bildu ginenetik.  

Orduan, FEUSEri bultzada bat eman 

nahi izan genion, bultzada hau eman 

gabe pixkanaka  FEUSEk  aurrera egi-

ten ez zuela ohartarazi genuelako. 

Azken urte honetan, hainbat ekintza  

berri jarri ditugu martxan. Horien  

artean web gune berria, txantxango-

rri pegatina pertsonalizatua, boletin 

elektronikoa eta digitalizaziora eman 

nahi izan dugun pausoa aipatu 

ditzakegu. 

Hala ere, beharrezkoa da aurten ere 

kideok biltzea eta mahai gainean 

datuak ipintzea, egindako esfortzua 

baloratzeko eta hurrengo urteari 

begira hobetu daitezken gauzak zein-

tzuk diren ondorioztatzeko. 

Horregatik, aurten Bizkaian elkartuko 

gara. Lehenik, Batzarra, Bizkaiko El-

kargoan egingo dugu  

eta ondoren bazkaltzera  

joango gara denok. 

Anima zaitez! 

EGUNA: 2017ko ekainaren 11ean. 

ORDUA: 11:30etan lehen deia eta     

12:00etan bigarren deia. 

LEKUA: Bizkaiko Farmazialarien Elkar-

goan, Sabino Arana Etorbidea, 20, 

48013 Bilbao, Bizkaia 

AZTERGAIAK 

1. 2016ko ekainaren 12ko Batzar Orokorra-

ren aktaren irakurketa eta onarpena egokia 

bada. 

2. 2016ko balantzearen onespena. 

3. 2017ko aurrekontuen  onespena. 

4. Azken urtean egindako ekimenen labur-

pena eta datorren urterako ekimenen pro-

posamena. 

5. Feuse Testu Laburren sarien banaketa. 

Jatetxean erreserba egin ahal izateko ezin-

bestekoa da feuseelkartea@gmail.com  

helbidean izena ematea. 

                                                       LASTER ARTE! 
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BERRI LABURRAK 

 HIPERLIPOPROTEINEMIEN TRATAMENDUA:  

AZKENEKO EGUNERAKETAK  

 Bizkaiko Farmazialarien Elkargo Ofizialak euskaraz antolaturiko hitzaldia 

EUSKARAZKO HITZALDIA  

HIPERLIPOPROTEINEMIEN TRATAMENDUA: AZKENEKO     

EGUNERAKETAK  

Aitziber Mendiguren, (Farmazian doktorea eta Medikuntza eta 

UPV/EHU Erizaintza Fakultateko Farmakologia Saileko Irakasle Agregatua) izan zen hizlaria. 

Sarrera dohainekoa izan zen eta helburua farmazialarientzat interesgarria izango zen gai bat 

jorratzea izan zen.  

Hala ere, hitzaldi honen berezitasuna euskarazkoa izan zela da. Ez dira asko euskaraz egun, far-

mazialarientzat ematen diren hitzaldiak, hala ere, horrelako ekimenekin pixkanaka euskara far-

mazia mundura ekartzen laguntzen dugu. 

 ORAINDIK EZ AL DUZU FEUSEKO  

TXANTXANGORRIAREN MATERIALIK? 

Nahi izanez gero Batzar Nagusira eramango dizugu materiala. 

Farmazialari Euskaldunen Elkartearen (FEUSE) 

bitartez eta Farmazialarien Elkarteen laguntzaz, farmazia 

mundura hedatu nahi dugu ekimen hau. Horretarako, pe-

gatina eta pin sorta bat eratu dugu botiketan edota lan-

tokietan jartzeko eta horrela, euskaraz egin nahi duenak 

irudia identifikatuz trabarik izan ez dezan.      

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. 
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ZER DA ZIKA BIRUSA? 
KASU KLINIKOA: EPIKONDILITISA(TENISLARIAREN UKONDOA) 

DUEN PAZIENTE BATEN ORTESIAREN EGOKITZAPENA 

(Amaia Garitano Askasibar) 

 2016ko ekainaren 21ean farmazian ohiko pazientea den 55 urteko emakumea dator lehen 

mailako arretako medikuak (LMAMak) agindutakoaren bila. Arreta pertsonalizatutako gune-

ra pasatzeko esaten zaio eta beharrezko informazioa biltzen da.   

EUSKARAZKO ARTIKULUAK 

1. ANAMNESIA 

DATU PERTSONALAK.  
Beharrezko datu pertsonalak erregistratzen dira.  

Lanbidea: administraria. 
 

KONTSULTAREN ARRAZOIA 
2016/06/21ean LMAMarengana joan da eskuin besau-
rreko minez dagoelako hilabete inguru. Mina areagotu 
egiten zaio ariketa fisikoa (palan jolastu) burutzen due-

nean. Medikuak eskuin ukondoko epikondilitisa diagnos-
tikatu dio. Eta Ibuprofeno 600 mg 1-1-1 7 egunetan har-
tzeko eta ukondorako ortesia jartzeko preskribatu dio.  

 
AURREKARI PERTSONALAK  

Zerbikalgia. 
Ez du alergia ezagunik. 

Ez du patologia baskularrik. 
 

OHITURAK 
Erretzaile ohia.  

Aldizkako edalea. 
Astean birritan palan jolasten du.  

Eskuintia da. 
  

AURREKARI FAMILIARRAK 
Aitak sindrome metabolikoa du (2 motako diabetesa 

+HTA+ obesitatea…) 
Amak glaukoma du. 

3. DIAGNOSTIKOA 

Farmaziara dator, 
medikuaren kontsultan egon ondoren, epikondilitisa trata-
tzeko ortesi eta Ibuprofenoaren bila.  

Eskuin besoko muskulu epikondileoen intsertzio-puntuan 
ukituz gero (haztapena), hipersentsibilitatea du. 

 
Muskulu horiek luzatu eta uzkurtzean mina adierazten du, 
eta baita luzaketa pasiboa egiten diogunean ere. Musku-
luen ahultasuna du, adibidez, eskua estutzerakoan edo 
ukondoa luzatuta izanik pisudun objektu bat mantentzeko 
orduan.  
Pazienteak dioenez, noizbehinka mina eskumuturreraino 
iristen zaio.  

2. MIAKETA 

Eskuin ukondoko epikondilitisa.  

 1. irudia: Epikondilitisaren 

eskema.  

Iturria: Bizkaiko Farmazialari 

Elkargoko ortopedia lan tal-

dea. Epicondilitis y epitro-

cleítis. Revisión. Farm Prof. 

2011;25:49-51 

4. TRATAMENTUA 
 
2016/06/21 
Beharrezko miaketa burutu ondoren, hu-
rrengo tratamendua aholkatzen zaio:   
 
1) PALAN JOLASTEARI UZTEKO  minak 

irauten duen bitartean.  
 
2)  EPIKONDILITISAREN AURKAKO BESO-

KOA (ortesi pasibo elastikoa).  Hasie-
ran egun osoan zehar jantzi behar du 
(lotarakoan eta dutxatzerakoan izan 
ezik), eta pixkanaka kentzen joan, mus-
kuluen atrofia ekiditeko.  

2.Irudia: Epitec Fix Besokoa. Itu-

rria: 

http://www.orliman.com/product

o/epitec-fix-brazalete-

epicondilitis/ 

http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-epicondilitis-epitrocleitis-revision-90043567
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-epicondilitis-epitrocleitis-revision-90043567
http://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-epicondilitis-epitrocleitis-revision-90043567
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
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EUSKARAZKO ARTIKULUAK 

BESOKOAREN ERABILERAREN HELBURUA: 

Lesionatutako gunean burutzen duen konpresioari esker, mindutako muskuluek trakzio-indar txikiagoa egiten dute eta deskargatu 

egiten dira; hortaz, hantura gutxitu egiten da eta mina desagertu.. 

 

EZAUGARRIAK : 

Kanpoaldea: Oso material sendoekin eginda dago. Erregulagarria da, estutzeko duen zinta eta banda elastikoari esker.  

Barnealdea: ez irristatzeko silikonazko puntu batzuez gain, kuxin bat du, belkro bitartez ortesira itsasten dena. Kuxinak presioa eragi-

ten laguntzen du lesionatutako gunean. Termoplastikozko zatiak presioa eragiteko balio du eta besokoaren belarriaren euskarri be-

zala ere.  

EGOKITZAPENA: 

Neurria:  UNIBERTSALA 

Pazienteari besokoa egokitu zaio, nola jarri behar duen zehatz-mehatz azalduz:  

 Ukondoa baino  3 cm inguru beherago kokatu behar da . 

 Besaurrea pronazioan eta muskulatura erlaxatuta dagoela. 

 Kuxina intsertzio tendinosoaren gainean kokatuko da. 

 Zinta gehiago edo gutxiago estutuko da pazientearen arabera. Besokoak presioa eragin behar du baina gehiegi estutu gabe, eta 

ukondoaren luzatze eta toleste mugimenduak ahalbidetu behar ditu.  

 

 

 

 

 

 

GARBIKETA: 

Aldizka ur epela eta xaboi neutroa erabiliz garbitu behar dela azaldu zaio. 

 

3) KRIOTERAPIA: Azaldu zaio kaltetutako gunean hotza eragiten duen poltsa jarri behar 

duela, egunean gutxienez 6 aldiz (aldi bakoitzean 10 minutuan zehar). Bulegoan ez du 

izozkailurik; hortaz, bulegoan dagoenerako hozten duen gel bat erabiltzeko aholkatu zaio. 

Gelak ez du hotz-poltsak bezain beste hozten, baina eraginak gehiago irauten du.  

3.Irudia: Epitec Fix Besokoa.  

Iturria: http://www.ortocomercio.com/deporte-
ortesis/miembro-superior/brazalete-epicondilitis-
epitec-fix.html 

4.Irudia :  Epitec Fix Besokoaren kokapena. 

Iturria: http://www.orliman.com/producto/

epitec-fix-brazalete-epicondilitis/ 

5. Irudia: Epitec Fix Besokoaren zinta nola egokitu. 

Iturria: http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-

brazalete-epicondilitis/ 

6. irudia: Hotza emateko poltsa eta gela. Iturria: http://www.farmasanic.com/hartmann-
calmor-frio-calor-bolsa-reutilizable-p-1556.html y http://farmachachi.com/54__hartmann  

http://www.ortocomercio.com/deporte-ortesis/miembro-superior/brazalete-epicondilitis-epitec-fix.html
http://www.ortocomercio.com/deporte-ortesis/miembro-superior/brazalete-epicondilitis-epitec-fix.html
http://www.ortocomercio.com/deporte-ortesis/miembro-superior/brazalete-epicondilitis-epitec-fix.html
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.orliman.com/producto/epitec-fix-brazalete-epicondilitis/
http://www.farmasanic.com/hartmann-calmor-frio-calor-bolsa-reutilizable-p-1556.html
http://www.farmasanic.com/hartmann-calmor-frio-calor-bolsa-reutilizable-p-1556.html
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4) JARRERA-HIGIENEA lantokian/lanean: Azpimarratu zaio lantokiko altzariak (ordenagailua, jarlekua etab.) modu egokian kokatu be-

har direla. Gainera, eskumuturrerako deskarga-kuxina jartzeko gomendatu zaio sagua erabiltzen duenerako.   

 

 

 

 

 

 

 5) FISIOTERAPEUTArengana joatea aholkatu zaio. 
 

Txanda eman zaio astebete barru etortzeko, 2016/07/06an 13:00etan. 

7. irudia: Jarrera-higienea orde-

nagailu aurrean. Iturria: http://

www.ortopediabcn.com/higiene-

postural/ 

8.Irudia: Deskarga-kuxina. Iturria: 

http://www.fisioterapiaparatodos.com/dolor-

cervical/tratamiento-del-dolor-cervical/  

2016/07/06 

Pazientea farmaziara dator. Hobekuntza txikia igarri du eta mina gutxitu zaio.  

Ondorengo tratamenduarekin jarraitzeko aholkatu zaio:   

 EPITEC FIX BESOKOA janzteko, lanean eta mina eragiten dioten jardueretan zehar. 

 KRIOTERAPIA lana bukatu ondoren edo mina duenean. 

 MUSKULU HEDATZAILEEN LUZAKETA ESPEZIFIKOAK  burutzeko aholkatzen diogu, eta baita muskulu tolestaileenak ere. Luzake-

tak bi ordutik bi ordura egin behar ditu bere lanaldian zehar.  

 
 

 

 

 JARRERA-HIGIENE egokia lanean/lantokian. 

 ARIKETA FISIKOA: Palarekin jolasten ez jarraitzeko esaten zaio , pazienteak sintomekin jarraitzen duelako. 

 FISIOTERAPEUTARENGANA joaten jarraitzeko aholkatu zaio.  

Hilabete barru etortzeko txanda eman zaio, eboluzioaren jarraipena egiteko. 

9. Irudia: Muskulu hedatzaileen eta tolestaileen  luzaketak. Iturria: http://

www.padeleros.es/contrapared/epicondilitis.html  

5. PRONOSTIKOA 

Pazientearen eboluzioa egokia da orain arte. Patologia honetan sintomek 6- 9 hilabete bitartean iraun dezakete nahiz eta tratamendua 

modu egokian bete. Patologia honetan errezidibak oso arruntak direnez, ezinbestekoa da tratamendu prebentiboa egitea, nahiz eta 

sintomarik ez izan; batez ere, luzaketak, krioterapia eta jarrera-higienea zaintzea.Fisioterapeutak jarraitu beharreko pautak emango 

dizkio guztiz sendatzeko  

EUSKARAZKO ARTIKULUAK 

http://www.fisioterapiaparatodos.com/dolor-cervical/tratamiento-del-dolor-cervical/
http://www.fisioterapiaparatodos.com/dolor-cervical/tratamiento-del-dolor-cervical/
http://www.padeleros.es/contrapared/epicondilitis.html
http://www.padeleros.es/contrapared/epicondilitis.html
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ELKARRIZKETA 

FARMAZIA ETA LITERATURA JAKINTZA OSAGARRIAK           

IRUDITZEN ZAIZKIT, EZ ANTAGONIKOAK  
Aitziber Etxeberria Garro—Zarautz (1973) - Ukendu  parabotikako titularra eta FEUSEko kidea.  Orain dela hilabete batzuk 

bere azken liburua argitaratu du (Nomada). Idazlea ere baden farmazialaria euskalduna da. Berarekin solasean egon gara 

eta hona hemen kontatu diguna. 

FARMAZIALARIEN ETA IDAZLEEN MUN-

DUA EZ DIRA NORMALEAN LOTUTA 

EGOTEN, BAINA ZURE KASUA (ETA EZ 

DA BAKARRA) DESBERDINA DA. NOIZ 

ETA ZERGATIK HASI ZINEN IDAZTEN? 

Txikitandik gustatu izan zait idaztea. Oso 

zaila da noiz hasi nintzen jakitea. Go-

goan dut, haurra nintzela, ikastolako 

irakasleek urtero animatzen gintuztela 

Zarautzen, herri mailan, haurrentzat 

antolatzen den Salbatore Mitxelena 

Literatur Lehiaketara ipuin edo poesia-

ren bat aurkeztera eta nik gogoz eta 

ilusioz idazten nuela. Hor hasi eta inoiz 

utzi ez dudan zaletasuna izan da. 

Egia esan, irakurri eta idaztearen zaleta-

suna etxean txiki txikitatik bizi izan dugu 

familian. Aita zena eta nire bi anaiak ere 

idazleak dira. Liburuak, ipuinak, ko-

mikiak… gure haurtzaroaren zati  ga-

rrantzitsua izan dira. Eta gauza batek 

bestea ekarri du modu natural batean. 

Farmazia eta literatura ere, naturalta-

sun berberarekin uztartzen dira niregan, 

ADN molekula bateko bi zuntzak bezain 

kiribildurik ditut, izate bakar bat osatzen 

duten bi hari. Zientzia eta letren artean 

aukeratu beharra nahiko arrotza gertatu 

izan zait betidanik, jakintza osagarriak 

iruditzen zaizkit, ez antagonikoak  

 

ARGITARATU DUZUN AZKEN LIBURUA, 

“NOMADA”, VIETNAMEN KOKATZEN 

DEN INTRIGA ETA ESPIOTZA ISTORIOA 

DA. NOLATAN KOKALEKU ETA GAI 

HAU? 

Orain urte batzuk Vietnamera bidaia bat 

egin nuen eta herri hark erabat liluratu 

ninduen. Bueltatu nintzenetik, han ko-

katuriko nobela bat idaztea  gustatu  

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

ZURE IRITZIA OSO GARRANTZITSUA DA GURETZAT! 

litzaidakeela pentsatu nuen. Ez 

zitzaidan erraza egin, ordea, ideia 

hura aurrera eramatea. Lurralde 

exotikoa izanik, zailtasunak izan 

nituen nobela bat idazteko behar 

nituen elementuak zehazteko 

orduan. Vietnam baina ezaguna-

goak nituen loturak behar nituen. 

Buelta asko eman ondoren, komunis-

moa eta Gerrako Haurrak giltzarri bi-

lakatu ziren Nomada egituratzeko or-

duan. Beti haur bezala irudikatzen ditu-

gun haur haiek hazi zirenean zein bizitza 

mota izan zuten galdetu nion neure 

buruari eta horrela, Nomadako protago-

nista den Nikolay Zaitseven bizitza kon-

tatzea erabaki nuen. Horretarako intriga 

eta espioitza kontuez baliatu nintzen 

Vietnamen ez ezik garai bateko Sobietar 

Batasunean eta Euskal Herrian kokaturi-

ko nobela hau eraikitzeko orduan. 

 
NOLA IKUSTEN DUZU EUSKARAREN 

ERABILERA FARMAZIA MUNDUAN? 

Zoritxarrez, euskararen erabilera oso 

murritza dela iruditzen zait eta erabilera 

bultzatzeko eta indartzeko interesa 

txikia. Farmazialari bezala 20 urte dara-

matzat lanean eta ez dut aldaketa han-

dirik nabarmendu. FEUSEk egiten duen 

lana txalotzekoa da baina gure egunero-

ko lanean ze material dugu euskaraz? 

Aldizkaririk, informazio zientifikorik, 

vademecumik, hitzaldi profesionalik, 

marketinerako elementurik? Ezer gutxi 

topa dezakegu gure eguneroko lanean 

euskaraz erabil dezakegunik eta guzti 

hori erabat beharrezkoa da profesional-

ki euskaraz zerbitzu on bat eman nahi 

badugu. 

NOLA BULTZA DAITEKE EUSKARAREN 
ERABILERA FARMAZIA MUNDUAN? 
 
Alde batetik, farmazia mundua osatzen 

dugun guztion inplikazioa ezinbestekoa 

da nire ustez. Profesional, bezero, gaixo, 

elkargo, Osakidetza, industria, banatzai-

le, laborategi, unibertsitate… Gure egu-

neroko bizitza profesionaleko erpin ba-

koitza da garrantzitsua, denak dira 

beharrezko, bakoitzak du bere lekua 

euskara-farmazia osatzen duen erreali-

tate anitz honetan. Komunitate zabal 

hau osatzen dugun guztion lana da eus-

karari merezi duen lekua, errespetua 

eta duintasuna ematea.  

Eta bestetik, euskararen erabilera bul-

tzatzeko beste faktore garrantzitsu bat 

ekonomikoa da. Baliabide tekniko eta 

zientifikoak euskaraz sortzeak soldata-

peko langileen beharra dakar ezinbes-

tean, borondatea beharrezkoa baita 

baina ez nahikoa. Gure nahia euskaraz 

lan egitea bada, gai horretan jakitun 

diren eta beharrezko materiala sortuko 

duten profesionalak beharrezkoak dira. 

 


