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buruzko datu batzuk
kontsumo asteei
2005

Bederatzi urte dira helduentzako “Kontsumo Asteak” programa garatzen
dela Euskal Autonomia Erkidegoan.
Kolektibo hori, egun, balizko kontsumitzaile-talde garrantzitsua da;
zerbitzuak eta eskaintza bereziak kontsumitzen ditu, bereziki.

Adineko kontsumitzaileen artean jarrera kritikoa,
kontzientea eta arduratsua sustatzeko lan-eremua sor-
tzea, ondasunen eta zerbitzuen erabiltzaileak eta erosleak
diren heinean.

Ondasunak eta zerbitzuak erostean eta ondoren erabiltze-
an egoki aukeratu beharra dagoela azpimarratzea.

Bost jarduera egiten ditugu zentro parte-hartzaile bakoi-
tzean: bi hitzaldi, bi prestakuntza-ikastaro, eta bisita bat,
ekoizpen- edo zerbitzu-zentro batera.

Edizio honetan, gai hauek landu dira:

Kontsumoa eta ingurumena
Elikadura eta nutrizioa
Bidaiarien eskubideak
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak
Telefono eta Internet bidezko zerbitzuak
Banku-zerbitzuak
Merkataritza-establezimenduetatik kanpoko
salmentak eta mirarizko produk-tuak
Produktuen salmentak, publizitatea eta etiketatzea
Laguntza teknikoko zerbitzuak
Aseguru arruntenak
Sendagaiak eta automedikazioa hirugarren adinean
Ura eta elektrizitatea. Kontsumoa eta aurreztea
Produktuen bermeak13

12
11
10
9
8

7
6
5
4
3
2
1

zer jarduera egiten dira kontsumo
aste bakoitzean

zer helburu du kontsumo
aste bakoitzak

eko



929 425

785

BisitakHitzaldiak
Prestakuntza-
-ikastaroak

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40 40

17

BisitakHitzaldiak
Prestakuntza-
-ikastaroak

5

4

3

2

1

0

CarrefourMerkabilbao
Kontsumo
eskola

MikoBaque
Ingurugiro
etxea Iparlat

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Elikadura eta nutrizioa

Kontsumutzailearen eskudideak

Ura eta elektr., kontsumo y aurreztea

Bidaiariaren eskubideak

Aseguruak

Salmentak, publizitatea eta etiketatzea

Kontsumo eta ingurumena

Salmenta bereziak

L.T.Z.

Banku-zerbitzuak

Sendagaiak

Telefonia eta internet
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Portugalete

Sestao

Artziniega

BILBAO

Lemoa
Zalla

Baracaldo

Plentzia

Okondo

VITORIA-GASTEIZ

DONOSTIA-
SAN SEBASTIAN

Getxo

Muskiz

Ortuella

Zierbena

Sestaoko Hirugarren Adinekoen
Zentroa-Zahar Etxea.
Artziniegako Zaharren eta
Pentsiodunen Etxea.
Portugaleteko Buena
Vistako Gizarte Etxea.
Abantoko Jubilatu eta Pentsiodunen Elkartea.
Lemoako Hirugarren Adineko Jubilatuen Elkartea.
Zallako Mimetiz Zahar Etxea.
Bilboko Adinekoen Lagunen Elkartea.
Barakaldoko Adinekoen Zentroa.
Areetako Jubilatuen Kluba.
Plentziako Lagun Zaharrak Elkargoa.
Okondoko Nuestra Señora De Untza
Jubilatuen Kluba.
Aranako Adinduentzako Zentro Soziokulturalak,
Gasteiz.
Donostiako Txoko Berri, Jubilatuen eta
Pentsiodunen Etxea.
Zallako Aranguren Jubilatuen Kluba.
Muskizko BBK Jubilatuen Kluba.
Gallartako BBK Jubilatuen Kluba.
Ortuellako BBK Jubilatuen Kluba.
Arteagabeitiako BBK Jubilatuen Kluba.
Ibarrekolandako BBK Jubilatuen Kluba.

Programaren jardueretan 2.139
lagun inguruk hartu du parte.
Ondorengo grafikoak adierazten
duen moduan banatu dira jarduera
bakoitzean:

zentro
parte-hartzaileak

parte-hartzaileen kopurua

Zentroek gehien eskatzen dituzten gaiak osasun-arloarekin lotuta-
koak dira: “Sendagaiak, automedikazioa eta sendagai generikoak”
eta “Elikadura eta nutrizioa”.

eskatutako edukiak

40 hitzaldi, beste hainbeste
prestakuntza-ikastaro eta 17
bisita egin dira.

egindako jarduerak

2005. urtean, Bizkaiko, Ara-
bako eta Gipuzkoako 20

zentrok hartu dute parte guzti-
ra.

jatorria

bisitatutako
ekoizpen-zentroak
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Sendagairen bat hartu behar dugunean, zenbait
gauza jakin behar ditugu:

Dosia, maiztasuna eta tratamenduaren iraupena.
Sendagaia noiz hartu behar den (jatorduetan,
baraurik, etab.)
Kontuan izan beharreko datuak (gida daitekeen,
alkoholarekin nahasita beste eraginik duen, logu-
ra eragiten duen, etab.)
Zer beste eragin izan ditzakeen eta zer egin
dezakegun halakorik agertuz gero.

Beraz, sendagilearen kontsultatik ateratzerako, garbi
izan behar dugu tratamendua, eta, beharrezkoa iza-
nez gero, datu horiek idazteko eskatuko diogu, sen-
dagaia nola hartu behar dugun ez ahazteko.
Sendagaiekin lotutako beste arlo garrantzitsu bat
automedikazioa da. Adineko askok bere kasa har-
tzen dituzte sendagaiak, sendagilearen kontrolik
gabe, eta hori oso arriskutsua izan daiteke, hainbat
arrazoirengatik. Batetik, jakin beharra daukagu
beste batentzat eraginkorra izan den sendagaia ez
dela guretzat, ezinbestean, eraginkorra izango.
Sendagaiak ez dira inoiz partekatu behar, beste
norbaiten sintomak antzekoak badira ere. Bestal-

de, sendagai askok, elkarrekin nahastean, espero
gabeko eraginak izan ditzakete, edo eraginkorta-
suna gal dezakete, eta aipatu dugu adinekoek,
askotan, zenbait sendagai hartzen dituztela aldi
berean. Azkenik, gogoratu beharra dago zenbait
sendagai gehiegi erabiliz gero, agian gure orga-
nismoak ez duela erantzungo behar ditugunean:
gehiegi kontsumitzen baditugu, erresistentziak sor
ditzakete.

Automedikatzeko tentazioari aurre egiteko, aholku
erabilgarri bat emango dugu: ez gorde beste trata-
mendu batzuetatik geratutako sendagaiak. Hori egi-
nez gero, ez dugu iraungitako sendagaiak hartzeko
arriskurik izango. Azken batean, gogorarazi behar
da sendagaiek laguntza handia ematen dutela adi-
nekoek osasuntsu irauteko eta osasuna berresku-
ratzeko, baina ez dituzte beste behar batzuk ordez-
katzen —zaintzea, askotariko dieta orekatua izatea,
ariketa fisikoa maiztasunez egitea, alkohola
neurriz hartzea...—, eta beti sendagilearen
aginduen arabera hartu behar dira.

MARISA BOUZAS, sendagilea

Egun, jendeak gero eta urte gehiagoz bizitzeko aukera du, eta hori, bes-
teak beste, sendagaiei esker gertatu da. Horrez gainera, jende askoren
bizi-kalitatea hobetzeko aukera ere ematen dute substantzia horiek, osa-

suna berreskuratzeko, sintoma oso deserosoak arintzeko (bereziki, mina) edo
prozesu askoren agerpena prebenitzeko aukera eman baitute.
Hala ere, hainbeste laguntzen diguten sustantzia horiek zuzen erabili behar dira,
eta sendagileak aholkatzen dituenean soilik. Adinean aurrera egin ahala, senda-
gaien erabilera jarraitua eska dezaketen patologia kroniko asko agertzen dira;

esaterako, artrosia, diabetesa, hipertentsioa, etab. Baina, horrez gainera, adineko askok zenbait gaixo-
tasun izaten dituzte aldi berean, eta, hori dela-eta, zenbait sendagai hartu behar izaten dituzte batera.
Horregatik da oso garrantzitsua sendagaiak ongi erabiltzea, eta, horretarako, lehenik, sendagileari edo
botikariari eskatu behar diogu informazioa.

Gure ohiko kolaboratzaile batzuek helduen kezka nagusiei buruzko
iritzia eman digute; kezka gehienek osasunarekin dute zerikusia.
Hauek dira gai horietako batzuk: sendagaiak ongi erabiltzea, dieta
orekatua izatea eta mirariak egiten dituzten produktuak.

sendagaiak
eta automedikazioa

adinekoen artean

ontsumoa
eta nagusiak
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HORRI BURUZKO
ZENBAIT AHOLKU:

“Mirarizko produktuak” ez dira sendagaiak. Senda-
gaiek Sendagaien Kode Nazionala (sei zenbakiko
zifra, ontziaren goiko eskuineko angeluan) eraman
behar dute ontzian; kode hori Farmazia eta Osasun
Produktuen Zuzendaritza Nagusiak ematen du.
Osasunerako onurak agintzen dituzten produktu
guztien iragarkietan, CPS (Control Previo Sanitario)
siglek agertu behar dute, produktuaren bertuteak
administrazioaren aurrean egiaztatu direla jakina-
razteko.

EZ FIDATU AKREDITAZIO HORIEK
EZ DITUZTEN PRODUKTUEZ

Ezin da elikagairik nahiz sendagairik saldu etxera.
Ahotik hartzen diren edo azalaren bidez xurgatzen
diren produktuak, bai eta aplikazio terapeutiko pre-
bentiboak edo sendagarriak dituztenak ere, osa-
sun-zentroen bidez soilik sal daitezke. “Farmazian
salgai” eta antzeko esaldiek ez dute produktuaren
eraginkortasuna bermatzen.

SENDAGAIAK FARMAZIETAN
SOILIK SAL DAITEZKE, BAINA FARMAZIAN
SALTZEN DEN GUZTIA EZ DA SENDAGAIA

Kosmetikoek ez dituzte zimurrak desagerrarazten,
ez dute zahartzea geratzen...

Orain artean, magnetismoan oinarritutako produk-
tuen onurak ez dira zientifikoki frogatu.
Ez fidatu formula sekretuez; zientziaren munduak
ez du horrela jokatzen.

ZENBAIT PRODUKTU MAGIKO
PLAZEBOAK BESTERIK EZ DIRA

Eskatu enpresa arduradunaren identifikazio zeha-
tza (inoiz ez posta-kutxa).
Produktuak agindutako eraginak ekarri ez baditu,
ekoizleei edo banatzaileei dirua itzultzeko eskatu,
baita eragindako kalteak ordaintzeko ere.

GOGORATU KONTSUMITZAILEEN
ETA ERABILTZAILEEN DEFENTSARAKO
LEGE OROKORRAK IRAGARKIAN
ESKAINITAKOA ESKATZEKO AUKERA
EMATEN DUELA

Hala ere, horietako produkturen bat kontsumitu
baduzu, eta nahi ez zenuen ondorio bat sortu badi-
zu, jo ezazu zure sendagilearengana, eta salatu
produktua (eskatu beti erosketaren egiaztagiria).

KONTUZ, MIRARIZKO PRODUKTUAK EZ
DIEZAZULA TRATAMENDU MEDIKO BATI
ERITEKO DENBORA GALARAZI

ROCÍO SALCEDO, abokatua

mirarizko produktuak
eta merkataritza-

-establezimenduetatik kanpoko salmentak

ontsumoa
eta nagusiak

ROCíO SALCEDOk, Euskadiko Kontsumitzaileen Elkargoko abokatu eta kideak, merkataritza-establezimenduetatik
kanpoko balizko iruzur eta mirarizko produktu hauetaz ohartarazten gaitu:
Dietarik eta ariketa fisikorik gabe argaldu egingo zarela baieztatzen duten produktu guztiez (pilulak, ordu betean era-
gina duten krema murriztaileak, izerditan jarri eta deshidratatu egiten duten faxak, zenbat eta gehiago ibili orduan eta
gehiago argaltzen duten pilulak, etab.).
Honakoren bat promesten duten produktuez: sexu-gogoa edo -potentzia handitzea, zakila luzatzea, etab.
Bizitza erabat aldatzen duten produktuez; horiei esker osasuna, maitasuna, dirua lortzen direla esango digute (talis-
manak, gurutzeak, harriak, etab.). (Produktu horiek guztiak pseudozientifikoki aurkezten dira, eta, jakina, ez dituzte
kontsumitzaileen itxaropenak asebetetzen).
Osasunari buruzko entziklopedien, koltxoien eta abarren salmentaz; saltzailea tentsioa hartzen duen erizain profesio-
nala balitz bezala aurkez daiteke.
Autobusetan egiten diren mota guztietako artikuluen salmentaz (koltxoiak, mantak, burkoak, etab.). Jendea autobu-
sera erakartzeko, doako bidaia bat eta urdaiazpikoa eta gazta eskaintzen dituzte, adibidez.
Hoteletan egiten dituzten jabegoaniztasuneko etxeen, entziklopedien, bideoen eta abarren salmentaz. Horietan, opa-
riak eskaintzen dituzte jendea erakartzeko.
Kalitate behereneko edo osatu gabeko izaren, mantelen eta abarren etxez etxeko salmentaz.
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Elikagaiek emandako energia-kopuruak ener-
gia-gastua konpentsatu behar du. Gizabana-
ko bakoitzaren energia-beharrak zehaztu

behar dira, eta gorputz-pisu egokia izan.

Dietak askotarikoa izan behar du, eta elikagai-talde
guztiak izan behar ditu, nutrienteen behar guztiak
betetzeko.

Elikadura-ohiturak haurtzaroan hartzen dira, eta
zaila da ondoren egokitzea. Ohitura onak nabar-
menduko ditugu, lagundu egiten baitigute hobeto
jaten, eta elikadura egokia eta menu osasungarria-
goa eta askotarikoa izaten.

Hona hemen zenbait gomendio:
Jan ezazu beti ordu berean (bai gosaria, bai baz-
karia, bai afaria).
Janaria ongi xehatu. Ez da azkar irentsi behar.
Digestioa ahoan bertan hasten da: elikagaiak
behar bezala xehatu eta listuztatu behar dira.
Gatzaren kontsumoa orekatu eta murriztu, likido-
ak atxikitzeko eta edemak agertzeko jarrera are-
agotzen baitu.
Janaria prestatzean, olio gutxi bota, eta hori ere
berotu gabe. Frijituak baztertu.
Fruta eta barazki fresko gehiago jan,
baita arraina eta egoskariak ere. Haragi
eta animalia-gantz gutxiago jan.

FRUTA

GANTZAK, OLIOAK
ETA GOZOKIAK

HARAGIA, ARRAUTZAK,
ARRAINA,

LEKALEAK
ETA INTXAURRAK

elikadura orekaturako
oinarrizko arauak

Hau izan daiteke edozein
egunetako MENU OREKATUA:

GOSARIA: Laranja-zukua
Kafesnea
Ogi integrala edo zerealak

HAMAIKETAKOA: Kafesne ebakia
Sagarra

BAZKARIA: Lekak, patata eta urdaiazpikoarekin
Antxoa arrautzeztatuak
Meloia

ASKARIA: Kafesne ebakia
Melokotoia

AFARIA: Barrengorri-krema
Txerriaren solomo-xerra
Gazta freskoa

AFARI OSTEKOA: Jogurta / infusioak

JON ARIÑO, dietista

BARAZKIAK

OGIA, ZEREALAK,
ARROZA ETA PASTA

ESNEA,
JOGURTA

ETA GAZTA

ontsumoa
eta nagusiak
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Sestaoko Carrefour
Bisita horietan,

supermerkatuaren

instalazioak nahiz

biltegiak erakutsi

zizkiguten.

Horrez gain,

zenbait produktu

galkor 

(ogia, pastelak,

hestebeteak...)

ekoizteko eta

ontziratzeko

prozesuen

berri izan

genuen.

Sestaoko hirugarren adinekoen zentroa / pentsiodunen etxea: “Zentroaren

biltegiak eta barne-funtzionamendua; hau da, normalean ikusten ez duguna”.

Artziniegako erretiratuen eta pentsiodunen etxea: “Supermerkatuaren

funtzionamendua eta produktuen ekoizpena”.

Barakaldoko hirugarren adinekoen zentroa: “Gozogintza- eta

okintza-produktuen ekoizpena”.

Sestaoko hirugarren adinekoen zentroa / pentsiodunen etxea

Artziniegako erretiratuen eta pentsiodunen etxea

Barakaldoko hirugarren adinekoen zentroa

Mercabilbao Merkatuko
instalazioak
(kamerak,
salmenta-puntuak...)ikusteko aukera
izan genuen,
eta haiek nola
funtzionatzen dutenazaldu ziguten.
Ordura arte
ezagutzen ez
genituen produktubatzuk ikusi
genituen; esate
baterako: duela
gutxira arte hemensaltzen ez ziren
frutak eta barazkiak.Goizetan
Mercabilbaon nolaegiten den lan jakingenuen.

Portugaleteko Buena Vista gizarte-etxea: “Harrera, ezagutzen ez zituzten produktuak
eta merkatuaren antolaketa” azpimarratzen dituzte.

Portugaleteko Buena Vista gizarte-etxeaAbandoko erretiratuak eta pentsiodunak

Lapatxeko

zabortegian,

zaborrak zer

prozesu jasaten

duen jakin

genuen. Lehenik

eta behin, bideo

bat ikusi genuen;

eta, ondoren,

zabortegia.

Ingurugiro Etxean,

gure planetako

natur baliabideei

buruzko

erakusketa bat

ikusi genuen, eta,

horrez gain,

ingurumenari

buruzko eremu

guztietatik igaro

ginen.

Bilbaoko Adinekoen adiskideen elkartea

Adinekoen elkarte mistoa

Nestlé Izozkiak
Lantegikoinstalazioak ikusigenituen —oraindela gutxira arte,MIKO IZOZKIAKenpresarenak—,eta produktuaknola egiten,ontziratzen etabanatzen direnjakin genuen.Bukaeran, hanegiten direnizozki batzukdastatu genituen.

Zallako Mimetiz erretiratuen etxea: “"Ontziratzeko sistema eta ekoizpen-prozesua".

Lemoako hirugarren adineko erretiratuen elkartea
Zallako Mimetiz erretiratuen etxea

eta
Bisita hauen helburua ondasunen eta zerbitzuen ekoizpen-zentroetara
hurbiltzea da, “in situ” ikus ditzaten han egiten dituzten produktuak,
ekoizpen-prozesuaren alderdi garrantzitsuena eta antolakuntza-eredua.
Bisitaren helburuak kontsumitzaile diren aldetik dituzten interesak
defendatzea eta sustatzea da, eta bertan kalitatea, zerbitzua, banaketa
eta kontsumitzailearentzako arreta azpimarratzen dira.

Kontsumo Asteen edizio honetan, ekoizpen- eta zerbitzu-zentro
hauek bisitatu ditugu.

zer gustatu
zaie gehien?

Ingurugiro etxea

Lapatxeko zabortegia
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2006ko edizioari eduki berri bat gehituko zaio, adinekoentzat bereziki
interesgarria dela uste dugulako. Atal hori “Adinekoen autobabesa eta
segurtasuna” izango da.

Adinekoen zentro gehiagotara iristen saiatuko gara. Beraz, horretan
interesik baduzue, adi egon.

KONTSUMO ESKOLAN, Eusko Jaurlaritzako Kontsumo eta Industria
Segurtasuneko Zuzendaritzak duen Formakuntza Iraunkorreko Zentroan,
kontsumo arloan prestakuntza jarduerak eskatzeko aukera izango duzue.
Informazio gehiago nahi izanez gero (Vitoria-Gasteiz: 945 01 66 01 •
Bilbo: 94 403 22 20 • Donostia-San Sebastián: 943 02 25 90)

Aldizkari hau urtekaria da, eta diseinua adinekoen zentro parte-hartzaile guztien eta Kontsumo Asteak programako laguntzaile
guztien emaitza izango da. Beraz, bertan parte hartu nahi baduzue, zuen esperientziak posta-kutxa honetara bidali besterik ez
duzue: 3035 posta-kutxa • 48080 Bilbo (Bizkaia).

Parte hartu duten
adinekoen zentroei.

Beren ezagutzaren berri
eman diguten
kolaboratzaileei.

Bisitak egiten utzi diguten
ekoizpen-
eta zerbitzu-zentroei.

2006 edizioaren

berritasunakeskerrik asko

ontsumoa
eta nagusiak

Iparlat-Kaiku

Bi zentroak: “Euskal Herrian ekoizten den esne-kantitateak”

atentzioa eman zien.

Plentziako Lagun Zaharrak Elkargoa

Donostiako Erretiratuen eta pentsiodunen Txokoberri etxea

Baque Enpresa hori
Durangon dago,
eta produktua
txigortzeko eta
ontziratzeko
instalazioak
dauzkate. Bisitan,hortik igarotzen diragure adinekoak, eta,horrez gain, kafea
dastatzeko aukeraere izaten dute.

Bi zentroak: “Kafea txigortzeko eta kafea ekoizteko prozesuak, oro har”.

Gallartako eta Ortuellako erretiratuen BBK elkarteak

Kontsumo eskola KontsumoEskolako
neska-mutilekeduki askojorratu zituzten,gure taldeenkezkak kontuanhartuta gainera:elikadurari etadieta orekatuariburuzko

lantegiak,ingurumenariburuzko etakontsumoiraunkorrerakolantegiak...

“Oso interesgarriak izan dira edukiak lantzeko aukeratutako dinamikak. Batez ere, azken

produktu bat egin ahal izan badute: pizza bat, magdalenak...”.

Aranako adinekoen zentro soziokulturala (Gasteiz),
Arangurengo erretiratuen elkartea eta Muskizko erretiratuen BBK

elkartea

GASTEIZ
BILBAO


