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San Inazio pentsiodunen Elkartea.
Abadiño-Matienako San Prudencio Zahar-Etxea.
Zaldibarko Nagusien Etxea Elkartea.
Durangoko Udal Egoitza.

Getxoko Ibar Nagusien Etxea.
Iurretako Goiuriako Ama.

Bermeoko Jubilatuen Etxea BBK.
Portugaleteko BBK Erretiratuen Elkartea.
Portugaleteko Villanueva Gizarte-Etxea.
Portugaleteko Gure Bakea Zentroa.

Portugaleteko Buena Vista Gizarte-Zentroa.
Donostiako Lamourous Fundazioa.

Bilboko Zazpikaleetako BBK Erretiratuen Elkartea.
Santurtziko San Jorge Erretiratuen Egoitza.
Barakaldoko BBK Erretiratuen Elkartea.

Larrabetzuko Gure Etxea Zentroa.
Zorrotzako BBK Erretiratuen Taldea.
Lemoako “Lemoak” Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea.
Alonsotegiko “Sasiburu” Erretiratuen Elkartea.
Arantzazuko Zubiartea Arantzazuko Jubilatuak.

Bilboko Adinekoen Lagunen Elkartearen Talde Mistoa.
Donostiako “Aranzazu” Etxeko Andreen probintziako Elkartea.
Donostiako Erdialde Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea.

Lekeitioko Erretiratuen eta 3. adineko Pentsiodunen Zentroa.
Dulantziko Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea.
Okondoko Untzako Andre Maria Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea.
“Las 4 Torres” Arabako pentsiodunen, Erretiratuen eta Alargunen Elkartea.

Arrasateko Toki Argi Zentroa.
Zallako Mimetiz zahar-etxea.

Segurtasunaren eta osasunaren eremuarekin lotutako gaiak eskatzen dituz-
te gehienbat zentroek: “Adinduen segurtasuna” eta “Elikadura eta nutrizioa”.

eskatutako edukiak

58 hitzaldi, beste hainbeste presta-
kuntza-gela eta 21 bisita egin dira.

bisitatutako zerbitzu
eta ekoizpen zentroak
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zentro parte-hartzaileak

egindako jarduerakparte-hartzaile kopurua
3.100 pertsonek parte hartu dute pro-
gramako jardueretan, grafiko honetan
ikusten den bezala banatuta:

Guztira, Bizkaiko, Arabako eta Gipuz-
koako Nagusien 29 Zentrok parte
hartu dute 2006. urtean.

jatorria

Bederatzi urte dira helduentzako “Kontsumoa eta nagusiak” programa garatzen dela
Euskal Autonomia Erkidegoan. Kolektibo hori, egun, balizko kontsumitzaile-talde
garrantzitsua da; zerbitzuak eta eskaintza bereziak kontsumitzen ditu, bereziki.
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kolaboratzaile batzuen ustez ontsumoa
eta nagusiak

Ohiko laguntzaileetako batzuek gure adinekoak arduratzen dituzten gai batzuei
buruz zer iritzi eta esperientzia duten jakinarazi digute.
Bidaiarien eskubideak, etxeko segurtasuna eta sendagaiei eta automedikazioari
buruz prestakuntza-gelan zer lantzen dugun dira gai horietako batzuk:

bidaiaren
eskubideak
Bidaiatu arazorik gabe hainbat tokitara

Maletak prestatzen ditugunean oporretara joa-
teko, gozatzeko gogoa sartzen dugu barruan.
Hala ere, eragozpenek ere bidaiatzen dute

forruan ezkutatuta. Beraz, zuhurrak izatea eta ia ezin-
bestean azaltzen diren arazo txiki edo handi horiek kon-
pontzeko beharko ditugun tresnak kontuan hartzea da
egokiena, arazo horiek atseden egunak ez hondatzeko.
Gauza jakina da zuzen formalizatutako kontratua gure
eskubideak babesteko dokumentu nagusia dela. Alabai-
na, bidaietan —gure bizitzako beste hainbat alderditan
bezala—, bidaia-agentzietako langileen eta internet edo
telefono bidez kontratatzen ditugun zerbitzuetako geren-
teen asmo onez fidatzen gara. Eta arazoak sortzen dire-
nean bakarrik konturatzen gara hanka sartu dugula.
Pertsona askoren ustez, dokumentazioa eskatuz gero,
agentzietako langileek begitan hartuko dituzte. Horien iri-
tziz, langileei gehiegi lan eginarazi eta erretxin ibiliz gero,
fidagaitz jokatuz gero, langileek ez dute arreta bera jarriko
txartelak eta hotelak erreserbatzean, edo agian ez dira bes-
tela bezala saiatuko toki hobean dagoen gela lortzeko, esa-
terako.
Gehienetan, lehenengo arazoa honako hau izaten da: ez
dugu harremanetarako pertsona baten telefonoa, gorabe-
herak ahalik eta azkarren konpontzeko. Eta, horrez gain,
arazo gehienak bidaia-agentziak arretarik ematen ez
duten garaian sortzen dira; hau da, ezgaraietan. Hori dela
eta, ezin izaten da konponbide azkar eta errazik lortu.
Bestalde, gogoan izan behar dugu agentzietako langile-
en aholkuak ez direla beti interesatuak izaten. Hau da,
irabaziak lortu nahi izaten dituzte, jakina, beste edozein
negoziotan bezala, baina ondo dakite zer lan egiten
duten. Beraz, turismoa egiteko toki bateko hotelen kate-
goria eta Espainiakoena ezin direla parekatu ohartaraz-
ten badigute, kontuan hartu behar dugu. Oso zaila iza-
ten da gerora erreklamazioak bideratzea gure ustez
egoitza horiek zer zerbitzu izan beharko lituzketen oina-
rri hartuta. Eta hori adibidea bakarrik da.
Arazoak sortzen badira, informazio-liburuxkak ere lagun-
garriak dira erreklamazioa bideratzeko. Hutsegitea da
liburuxkak baztertzea. Hutsegitea da, horrez gain, libu-
ruxketan azaltzen diren argazkiez gehiegi fidatzea, eta
ibilbideak erakusteko eta hotelak eta apartamentuak
erakargarriago egiteko argazkietan azaltzen diren harea
zuriko eta ur turkesako hondartzak topatu nahi izatea. Ez

dut esan nahi, ordea, hondartza horiek existitzen ez dire-
nik, baizik eta agian guk uste baino urrutirago egongo
direla hoteletik.
Bestalde, ez dugu fidatu behar fotokopietan ez bada azal-
tzen behar bezala zehaztuta gure ostatuaren kokapena.
Gainera, ez dugu fidatu behar oso kokaleku erakargarrian
dauden ostatuen aldean oso prezio baxua duten ostatuez.
Ziurrenik, hainbatetan aldatu beharko dugu garraiobidez
hiriko monumentuen aldera edo gune turistikora joateko.
Bisita horiek egitea izaten da, gainera, gure helburua.
Beste alderdi batek ere sortzen dizkie arazoak kontsu-
mitzaileei, eta, hori dela eta, gero eta gehiago eskatzen
dute: osasun-laguntzako asegurua eta bidaia bertan be-
hera uzteko asegurua. Zuhurrak izan nahi eta aseguru
horiek kontratatzen ditugunean, aseguru horien baldin-
tza orokorrak behar bezala zehaztuta dauden dokumentu-
rik gabe atera ohi gara agentziatik. Eta beranduegi denean
konturatzen gara zer muga ekonomiko eta zerbitzu-muga
dituzten.
Hortaz, bi aholku amaitzeko. Lehenengo aholkua: komeni
da bidaia amaitu arte gordetzea kontratatu ditugun zerbi-
tzuen dokumentu guztiak. Bigarren aholkua (eta ez aurre-
tik aipatutako aholkua baino garrantzi txikiagokoa): doku-
mentu horiek guztiak zehatz irakurtzea sinatu aurretik.
Bestela, agian dokumentu horietako batek ezusteko txarren
bat izan dezake, eta beranduegi denean bakarrik
konturatuko gara horretaz.

SUSANA SOLAR,
kazetaria
eta kontsumo-teknikaria
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A priori, PREBENTZIOA ekintza bat
gertatzerik nahi ez bada, behar adina-
ko aurrerapenarekin neurriak hartzea
da. ARRISKUA prebentzioa ebaluatze-
ko modua da, eta arriskua hartu edo
saihestu egin daiteke.

A posteriori, JARDUERAK erabakitzen
du etorkizun hurbila tragedia bat ego-
tean, eta IZUAK emozio-erantzunak
eragiten ditu. Beldur horrek jarduera
okerrak sortzen ditu.

Pasabideetan objekturik ez pilatu, eta ondo argiztatu-
ta eduki pasabideak. Ahal izanez gero, apalak pare-
tan finkatu, eta barandetan edo eusteko beste toki
batzuetan apaingarririk edo loreontzirik ez jarri.
Argizaria berriki emandako lurretan, lur bustietan edo
koipe-orbanak dituzten lurretan irrist egiteko arrisku
handia dago. Gainera, komeni da bainuontzietan eta
dutxetan gainazal ez labaingarriak jartzea, eta alfon-
brak lurrean finkatzea, bestela pasatzean mugitu eta
erorikoa izateko arriskua baitago.
Toki altuetara heldu nahi denean, ahal dela ez dira ele-
mentu ezegonkorrak erabili behar; mahaiak eta aul-
kiak, esaterako. Esku-eskailera bikoitza (guraize-
eskailera) erabiltzea komeni da.
Komeni da elementu elektrikoen kableak biltzea toki
batetik bestera eraman behar direnean. Laguntza
eskatu behar da bolumen handikoak badira garraiatu
beharreko objektu horiek edo beste batzuk.

Suteetan, bero handia egon ohi da, eta, horrez gain, KEA-
REN produktu toxikoek eragiten dute biktima gehien, ito
egiten baitute eta ez baitute uzten irteera aurkitzen. Oxige-
noa falta bada, goragaleak, zorabioak eta giharretako
koordinazio falta izaten dira, eta, gainera, azkar hiltzeko
arriskua dago, oxigeno-kontzentrazioa oso txikia bada.
Sute batek 3 elementu behar ditu: oxigenoa, erregaia
eta bero-iturburu bat. Etxean (eta trastelekuan) ez dira
pilatu behar ezertan erabiliko ez diren objektuak, eta,
horrela, erregai gutxiago egongo da. Bero-iturburuak
saihesteko... prebentzioa:
Ondo itzali pospoloak eta zigarroak, eta ez inoiz erre
ohean. Erabiltzen ez diren spray edo likido sukoiak
(pinturak, disolbatzaileak...) edo hutsik daudenak ez
pilatu. Sukaldean, ahal dela ez da utzi behar koipea
pilatzen erregailuen eta ke-kanpaien inguruan, aldian
behin garbituta. Halaber, inoiz ez da ezer utzi behar
sutan, etxetik atera behar badugu.
Ahal dela ez da erredurarik izan behar, zartaginen eta
kazolen kirtenak eta eskulekuak barrurantz jarrita. Gai-
nera, ez da komeni mahuka handiko jantziekin janaria
prestatzea, ontziak mugitzeko arriskua baitago. Likido
beroak dituzten ontziak ez dira esku bustiekin hartu
behar, irrist ez egiteko. Ahal dela, gainazal egonkorre-
tan lisatu behar da, eta inoiz ez dira erabili behar ur
beroko kristalezko botilak ohean.

Jarduera

Tapa bat erabili behar da olio erreak zartagin batean
piztutako sua itzaltzeko.

etxeko
arrisku
nagusiak

adinekoentzako
aholkuak

erorikoak

ontsumoa
eta nagusiak

suteak
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Sute batean, ez da gutxietsi behar suaren boterea.
Pertsona asko hil egiten dira, ez baitira konturatzen
oso azkar zabaltzen dela sute txiki bat. Sutea handia
bada, eskaileretatik alde egin behar da beti, eta inoiz
ez igogailutik. Geletatik atera ahala, ateak itxi behar
dira. Larrialdietarako 112 telefonora deitu eta bizilagu-
nak ohartarazi.
Leihoak ez ireki; izan ere, oxigenoa sartzen bada,
sutea gehiago bizituko da.
Gela batean harrapatuta geratuz gero, esku-gainare-
kin ukitu, beroa ez dagoela egiaztatzeko. Handituta ez
dagoela eta erraz irekitzen dela ikusiz gero, atera
etxetik zapi busti batekin arnasbideak estalita. Sudu-
rretik hartu arnasa, tarte laburretan.

Prebentzioa

Ez utzi sukaldean haize-lasterrik sortzen, sua itzali eta
gasa zabaltzeko arriskua baitago. Etxetik kanpora
joan behar baduzu, moztu gas-hornidura, heldulekua
hodiarekiko perpendikular jarri. Berogailu katalitikoak
izanez gero, itzali gauean.
Butano-botilak ez dira sotoetan eta aireztapen-sareta-
rik ez duten patio itxietan gorde behar; izan ere, buta-
no-gasak aireak baino pisu handiagoa du, eta, beraz,
gune baxuenetan metatzen da.
Aldizka, erregailuak garbitu behar dira, sugarra garbia
eta urdina izan dadin. Halaber, ikusi butano-gaseko
botilatik ateratzen den hodi laranjaren iraungitze-data
ez dela pasa eta hodia ez duela objekturen batek
zapaltzen.

Jarduera

Etxera sartzean gas usaina sumatuz gero, ez ukitu
etengailurik eta ez hartu telefonoa. Gas-hornidura
moztu, leiho guztiak ireki, etxetik kanpora atera eta
deitu konpainia hornitzaileari.

Prebentzioa

Ez gorde inoiz produktu toxikoak elikagaiekin batera.
Ez pilatu erabiltzen ez dituzun produktu toxikoen poto-
ak. Ondo aireztatu gelak gela horietan produktu kimi-
koak manipulatzen dituzun bitartean. Sendagaien
iraungitze-data ez dela pasa ikusi, eta ez zure kabuz
sendagaiak hartu.
Ontzietan etiketa laranjarik badagoen ikusi. Produktu
arriskutsuak talde hauetan sailkatzen ditu etiketa
horrek: korrosiboa, toxikoa, narritagarria, kaltegarria,
leherkorra, sukoia, erregarria...

Jarduera

Istripu bat izanez gero, produktu arriskutsu bat ukituz
gero, deitu 112 larrialdietarako telefonora eta argibi-
deak jarraitu. Zauritua osasun-etxe batera eraman
ahalik eta azkarren, eta arnastutako edo hartutako
produktuaren ontzia ere eraman.

Larrialdiren bat izatean, deitu 112 zenbakira,
SOS-DEIAK zerbitzura. Deitzean, nor garen
esango dugu, eta ahalik eta laburren azal-
duko dugu zer gertatu den, non eta nola.
Argibideak jarraituko ditugu, eta 112 SOS-
DEIAK zerbitzuak behar ditugun zerbitzuak
bidaliko ditu ahalik eta azkarren (suhiltzaile-
ak, anbulantziak, ertzaintza...). Baina gogo-
an izan kasu gehienetan etxean prebenituz
gero ez dugula larrialdi-egoerarik izateko
arriskurik izango.

Prebentzioa

Entxufeak ez gehiegi kargatu “lapurrekin”, eta lapur
horietara ez konektatu potentzia handiko etxetresna
elektronikoak. Luzagarriak bertara konektatuko den
potentzia jasateko moduko lodiera izan behar du.
Luzagarri bilduak erabiliz gero, kablea guztiz askatu.
Ez estali ez bonbillak, ez eta etxetresna elektrikoen
aireztapen-saretak ere. Ez manipulatu etxetresna
elektrikoak eta etxeko sistema elektrikoa. Ez konekta-
tu kableak zinta itsasgarriekin.
Zenbait aparaturen entxufea atera erabili ostean, kan-
pora ateratzean edo telefonotik deitzen digutenean;
besteak beste, txigorgailuaren, plantxaren, lehorgai-
luaren eta aitzurraren entxufea. Denboraldi baterako
joango bazara etxetik kanpora, deskonektatu etxe
osoko elektrizitatea.
Aparatu elektrikoak entxufatuta badaude, ez ukitu
esku bustiekin, eta ez konektatu bustita dauden apa-
ratuak. Halaber, ez jarri arropa lehortzen erradiadore
elektrikoen gainean.

Jarduera

Aparatu elektriko batek sutea izaten badu, entxufea
aterata izan behar duela gogoratu urarekin itzali aurre-
tik, edo, bestela, etxe osoko elektrizitatea itzali.
Sutea handia bada, ez saiatu sua itzaltzen, eta aurre-
ko atalean bezala jokatu. IGOR MARCOS, “Kontsumoa eta Nagusiak” programaren

laguntzailea, adinekoen segurtasun-arloan

electrokuzioa
eta sute elektrikoak

intoxikazioak

leherketak

Prebentziorik gabe,
arrisku bat hartzen da.

Prebentzioarekin,
arriskua saihestu egiten da.
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Eta, zer lantzen dugu zehazki gela horretan? Aurretik hi-
tzaldi batean azaldu dizkiguten eduki batzuekin hasiko
gara, eta, horrela, gela puntu hauetan bana dezakegu:

1. Sendagaiei eta automedikazioari buruzko hitzaldia-
ren errepasoa:
Sendagaia, sendagaien erabilera, hartzeko bideak, sen-
dagai-motak... errepasatuko ditugu parte-hartzaile guz-
tien artean.
Sendagai generikoa zer den gogoratuko dugu, eta iku-
siko dugu ontzietan EFG siglak dituztelako jakin dezake-
gula generikoak direla. Gaur egun, “Kontsumoa eta Na-
gusiak” programako jardueretan parte hartzen duten
pertsonak jakinaren gainean daude, eta gehienek eza-
gutzen dituzte mota horretako sendagaiak. Gainera, ez
dira fidagaitzak sendagai generikoekin, duela urte ba-
tzuk ez bezala.
Hitzaldiaren errepasoa bukatzeko, zenbait kasu aztertu-
ko ditugu, automedikazioa gure osasunerako arazo
larria izan daitekeela ikusteko. Lantzen ditugun autome-
dikazio-kasuak honako hauek dira, besteak beste: anti-
biotikoen erabilera bereizi gabea, hainbat botikaren
arteko elkarreragina, diabetearen eta hipertentsioaren
kontrako botiken erabilera egokia, eta, horrez gain, an-
tsiolitikoen, hipnotikoen eta depresioaren aurkako boti-
ken erabilera.

2. Sendagaiei eta automedikazioari buruzko mitoak:
Taldeka, galdera-sorta bati erantzungo diogu, eta, ber-
tan, sendagaiei eta beren erabilerari buruzko ideiak eta
iritziak landuko ditugu, parte-hartzaileek iritzi okerren bat

badute, zuzentzeko. Taldeka landuta eztabaida txikiak
sortuko dira, eta, ondoren, denen artean landuko dugu.
Horrela, denon artean eztabaidatuko ditugu sendagaiei
eta beren erabilerari buruzko mitoak.

3. Sendagaien ontzien azterketa:
Sendagaien ontzietan azaltzen diren alderdiak denen
artean ikusi ondoren, ontzi bat aztertuko dugu parte-
hartzaile guztien artean, eta, ontzi horren bitartez, izen
komertziala zein den ikasiko dugu, generikoa den ala ez
ikusiko dugu, zer kode nazional duen, botikan eskura-
tzeko errezetarik behar den ala ez, osagai aktiboa zein
duen, zer itxura duen eta zer baldintzatan gorde behar
den.
Azterketa nola egin ikusi dugunez, beste ontzi batzuk
aztertuko ditugu ondoren taldeka, eta gogoeta eta ezta-
baida sortuko dira horrela.

4. Zalantzak argitzea:
Gela garatzen den bitartean, gustatzen zaigu jendeak
galderak egitea eta adibideak jartzea, baina amaieran
tarte bat uzten dugu beti edonork zalantzak kontsultatu
eta bere kasua azaltzeko; izan ere, denok ikas dezake-
gu besteen esperientzia entzunda. Ziurtatzen dizuet
txostengileek eta nik neuk ere beti ikasten ditugula gau-
zak adinekoei entzunda.

sendagaiak behar
bezala erabiltzea

Prestakuntza-gela baten adibidea

Adinekoen zentroek eskatzen dituzten gaietatik, sendagaiak erabiltzearekin
lotutako gaiak sortzen du interes gehien. Gure adinekoek oro har botikaren bat
hartzen dutelako gertatzen da hori batez ere.
Hori dela eta, sendagaiak arduraz kontsumitzea garrantzitsua dela ohartarazi
nahi diegu, ez ditzatela botikak “medikuak agindutako pilula” gisa soilik ikusi.

LARA AMEZAGA VELASCO, “Kontsumoa eta Nagusiak”

programako koordinatzaile eta hezitzailea



ibilbidea ikusitako produkzio zentruetatik eta zerbitzuetatik

Bisita hauen helburua ondasunen eta zerbitzuen 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 eta Nagusiak” programaren edizio honetan, ekoizpen eta zerbitzu-zentro hauek
bisitatu ditugu.
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eskerrak
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Aldizkari hau urtekaria da, eta diseinua adinekoen zentro parte-hartzaile guztien eta “Kontsumo eta
Nagusiak” 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).

Kontsumoko prestakuntza-jarduerak eskatu ahal izango dira KONTSUMO GELE-
TAN, Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritzaren
Prestakuntza Iraunkorreko Zentroetan. Informazio gehiago: Gasteiz: 945 016 601 •
Bilbo: 944 032 220 • Donostia: 943 022 590.
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