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UDAZKENEKO TXANGOA 

  Intxortako lubakiak 

1936ko gerra zibilean  izandako 

gertaerak gogora ekartzeko auke-

ra izan genuen Intxortan. 

Urriaren 22an, igandea, goizeko 

10etan  Elgetako herriko plazan 

genuen hitzordua. Hogei bat per-

tsona inguru biltzekoak ginen 

bertan eta nahiz eta eguraldi eu-

ritsua izan, pixkanaka denok in-

guratu ginen. 

Lehenik, 15 minutuko dokumen-

tala ikusi genuen eta ondoren ka-

fe antzokian bertan dagoen era-

kusketa. Bertan, garaiko hainbat 

arma, tresna, dokumentu, etab. 

dago ikusgai, maketa eta azalpen 

grafikoek osatzen 

 dutelarik 

 informazioa.  

Eguraldiak hobetzera egingo zue-

naren itxaropenarekin bisitaren 

bigarren zatiari ekin genion. 5 km 

inguruko ibilbide tematikoa da 

frontearen kokalekuetan barre-

na, berreskuratu diren babesleku, 

lubaki eta parapetoak ikusgai 

daudelarik.  

Bazkaria bertako jatetxe batean 

egin genuen eta tripa ongi bete 

ondoren, hurrengo batean denak 

berriro biltzeko esperoarekin, 

agurtu ginen. 

 

Mila esker Amaia eta Elena,     

irteera antolatzeagatik! 
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BERRI LABURRAK 

MIREN FULDAIN, GETARIAKO BOTIKAK , 2017KO BAI  

EUSKARAREN SARIA IRABAZI DU 

Miren Fuldainek, FEUSEko diruzainak, Getarin du botika. Horrelako sari bat farmazialari 

batek jasotzea ez da ohiko gauza. Zorionak Mireni eta gainontzeko farmazialariei! 

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 2017 abenduaren 31a baino lehen gehinez 1000 hitz dituen 

testu bat, word formatuan feuseelkartea@gmail.com  helbidera bidaltzea. 

 
OINARRIAK IKUSTEKO SAKATU HEMEN 

Zergatik, Miren Fuldain Farmazia, Joxe Mari Sors eta Jon Jaka (Elkar) izan dira 

aurtengo Bai Euskarari Sarien irabazleak. Urriaren 6ko 14:00etan ireki  ziren 

Tabakalerako ateak eta, enpresetako, instituzioetako eta euskararen alorreko 

ehundaka lagun elkartu dira, ospakizun giroan.  

Saria, Miren Fuldainek jaso du, Getariako Farmaziaren izenean. “Euskara ezin-

besteko botika” da herriko farmazialari bakarrarentzat; FEUSEn “Farmaburua 

saria” jaso zuen bere garaian eta Bai Euskarari Sariarekin aitortua izan da gaur, 

ondo merezita. Bai Euskarari zuzendaritzako kide den Paul Bilbaok eman dio 

saria.  

 

Zorionak! 

mailto:feuseelkartea@gmail.com
http://www.youblisher.com/p/1888584-TESTU-LABURREN-FEUSE-SARIA-2018/
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ZER DA ZIKA BIRUSA? 
Psoriasia eta Arrisku Kardiobaskularra 

(Francisco Javier de Ojanguren Madarieta ) 

2017ko FEUSEren Testu Laburren bigarren sariaren irabazlea 

EUSKARAZKO 

Urte askotan psoriasia larruko gaixotasun modura 

bakarrik ezaguten zan.Gaur egunean danok dakigu 

prozesu konplexu bat dala ,eta azalaren aldakun-

tzak  eritasun ikusten diran ondorioak baino ez 

dira. Gorputz guztia nahasita dago. 

 

Gaixotasun autoimmunea da, hortaz, ikuspegi oro-

kor bat eduki behar dugu organismoan. 

 

Ondo ezagunak dira beren ondorioak: artrosi pso-

riasikoa, hesteetako hantura prozesua eta beren 

eragina diabetesean eta beste afekzio batzue-

tan.Beste ebidentzi estatitiskoa agertu da, on dala 

gitxi,egindako ikerlan batzuetan.Ikerketa honeek 

kontuan euki behar dira,ze,gure gizartean gaixota-

sun hau maiz sufritzen da. Puntu barri hori, siste-

ma kardiobaskularraren hantura prozesuak dira. 

 

Shiba Drea. eta beren laguntzaileak egindako la-

nean, psoriasiaren alkarketa hipertentsio, diabete-

sa, dislipemia eta gaixotasun koronarioagaz eba-

luatu egiten da.  

 

Psoriasia berbera arrisku faktore soilik modura 

agertzen da gaixotasuna koronarioa sufritzeko  

Kasu biek lotzen dauen teori nagusiak, suposatzen 

dau psoriasiak hanturazko bitartekariak igoten da-

bela organismoan horregaz hantura kronikoa ager-

tzen da odol-hodietan eta batera aldaketa meta-

bolikoa, hau da, lipidoaren ohiko ez den balantzea 

eta gluzemiaren igoera. 

 

Egoera barri horregaz, gaixo psoriasikoek pre-

bentzioko neurriak kontuan hartu  behar izan dabe 

nahi ala ez. Ohitura txarrak itxi behar dabe derri-

gorrez,honek dira tabakismoa, sedentarismoa… 

 

Arazo kardiobaskularraren prebentzioa lehentasu-

na izan behar da gaixo honetan. 

 

Ahaztu ezin dan beste gauza bat arrizku faktorea-

ren zainketa da: presio arteriala, gluzemiaren mai-

lak eta lipidoen egoera. 

 

Gaixo psoriasikoa, alterazio kardiobaskularraren 

handituta daben arrizkua pertsona baten moduran 

trata behar da. 

Erreferentziak: 

1. Miller IM, et al. Quantifying cardiovascular disease risk 

factors in patients with psoriasis: a meta-analysis. British 

Journal of Dermatology (2013) 169, pp1180–1187. 

2. Shiba M, et al. Association between Psoriasis Vulgaris 

and Coronary Heart Disease in a Hospital-Based Popula-

tion in Japan. PLoS One. 2016 Feb 24;11(2):e0149316. 
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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! 

Miren Fuldainen farmaziak, Bai Euskarari Saria jaso du, sari hauen azken edi-

zioan. Euskaraz bizi eta lan egiten dute bertan eta urteetan zehar euskararen 

alde egindako lanagatik lortu dute saria.  

Elkarrizketa baten bitartez, Mireni, jasotako sariari buruz eta gaur egungo egoerari buruz galdetzeko aukera izan dugu. 

Herriko osasun zentruko langile 

guztiak euskaldunak dira. Adminis-

traziokoekin bai hitzez eta bai idatzi-

tako mezu guztiak euskeraz dira, 

baina sendagileek batzuetan erderaz 

erantzuten digute.  

Inguruko farmaziekekin ia beti eus-

kera hutsean, Sendagaigile Elkartea-

rekin baita ere euskeraz. Almazene-

kin ..…. beste kontu bat da. Konkre-

tuki norbaitekin hitz egin behar ba-

dugu, badakigu zeintzuk diren eus-

kaldunak eta zeintzuk ez eta horren 

arabera aukeratzen dugu hizkuntza. 

Baina telefonoz erantzuten duten 

gehienek erdaraz bakarrik egiten 

dute. 

Almazenen web orrialdea ere erde-

raz dago, atalen bat euskeraz badu-

te baina beste guztia ez.  

 

FARMAZIAN ERABILTZEN DITUZUEN 

PROGRAMA INFORMATIKO, DOKU-

MENTU EDOTA INPRIMAKIAK GAZ-

TELANIAZ DITUZUELA KONTATU 

DIGUZU. NOLA USTE DUZU BUL-

TZATU DAITEKEELA HAUEK EUSKA-

RATZEA?  

 

Programa informatikoa euske-

ratzeko era bakarra, bezero askok 

hori eskatzea izango litzake. Guk 

geuk beharra ez badugu ikusten, 

programen jabeek ez dute ezer egin-

go. 

 

Gure lanari lotuta dagoen informa-

zio gehiena erderaz jasotzen dugu 

eta gauza batzu guk itzuli ditugu 

euskerara eguneroko lanean era-

biltzeko. Aukera egongo litzake FEU-

SEren bitartez farmazialari euskal-

dun guztiei zabaltzea?? Baliteke lana 

errepikatzen egotea. Inoiz saiatu 

gera lan taldeak osatzen baina ez 

dute ondo funtzionatu 

(formulazioko prospektuak orrazte-

ko eta txukuntzeko Ibon eta biok 

egingo genuela esan genuen eta ez 

ginen behin ere ez elkartu …) 

 

HORI GUZTIAZ GAIN, LABORATE-

GIEK ERAKUSLEHIOETAN EUREN 

IRAGARKIAK JARTZEKO MATERIALA 

ERE GAZTELANIERAZ DAGO NOSKI.  

 

Azkenean guk inprimatu behar ditu-

gu euskeraz nahi izan ezkero, eta 

gainontzeko gastua suposatzen du. 

Aurreko urtean CINFA laborategiari 

eskatu nion Binilo bat euskeraz egi-

teko eta bidali zidaten baina beste 

laborategiei galdetu diedanean 

ezezko zuzena erantzun didate. 

 

MILA ESKER!  

LEHENIK ETA BEHIN MIREN, ZORIO-

NAK JASOTAKO SARIAGATIK. BAI 

EUSKARAREN SARIA JASOTZEA NO-

LAKOA IZAN DA ZURETZAT ETA ZURE 

BOTIKAKO LANGILEENTZAT? ESPERO 

AL ZENUTEN? 

Sorpresa izan zen, inoiz ez genuen 

pentsatu Bai Euskarari Ziurtagiria du-

ten enpresa eta erakunde guztien ar-

tean Getariako Farmazia aukeratuko 

zuketela. Iraila erdian esan ziguten 

aurtengo bi saridunetatik bat gu gine-

la eta harrituta gelditu ginen. 

 

ZURE BOTIKAN LAUROK EUSKARAZ 

EGITEN DUZUE ZUEN EGUNEROKO 

LANEAN BOTIKAN SARTZEN DIREN 

PERTSONEKIN, BAINA ERRAZA AL DA 

EUSKERAZ EGITEA LAN INGURUAN 

DITUZUEN GAINONTZEKO PROFESIO-

NALEKIN? 


