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DYAak sorosle eta sorospen ikastaroak antolatu ditu datorren 
astelehenerako 
06.07.12 - 01:14 - JOSU ARANBERRI | USURBIL.

Datorren uztailaren 9an, Usurbilen Sorosle eta Lehen Sorospen ikastaro berri bati hasiera emango dio DYA Gipuzkoak, biztanlego osoari irekia egongo delarik. 
Ikastaroaren iraupena 2 astekoa da, uztailaren 20era arte, goizeko 10:00etatik 13:00etara, astelehenetik ostiralera. Ikastaroa Artzabalgo Zaharren Egoitzan 
izango da, Gure Pakea Elkartearen egoitzan hain zuzen ere. 

Ikastaroak, kontuan izanik ez dela beharrezkoa aurrez ezagupenik izatea, egunerokotasunean aurki ditzakegun arrisku egoerei nola erantzun irakatsiko du. 
Bihotz eta birika susperketa, zauriak, hausturak, erredurak . Ezagupen oso arruntak baina laguntza asko eman dezaketen hauek, oso modu eroso eta 
atseginean erakusten dira eta teoria eta praktika alderdiak ukituaz. 

Bestalde, ikastaro amaierako frogak gainditzen dituenak, DYA Gipuzkoak eskaintzen duen Sorosle Titulua eskuratzeko aukera izango du. Ikastaro hau 
gainditzen duenak, EHUrako 2 kreditu jasotzeko aukera izango du. 

Matrikularen kostea, ikastarorako txostena barne delarik 100 eurokoa da. Ikasle kopurua mugatua da, ematen den ikastaroaren kalitatea bermatzearren. Izena 
emateko edo informazio gehiago jaso-tzeko, deitu 943-46.46.22 telefonora. 

Odol ematea 

Bestalde, datorren uztailaren 9an, astelehenean, odola emateko aukera berri bat izango da herriko Osasun Zentroan. Herriko odol emaileen elkarteak jakinarazi 
duenez arratsaldeko 18.00etatik 20.30etar bitartean izango da horretarako aukera. Txanda egokitzen zaienek deialdia jasoko zuten dagoeneko, baina inoiz 
eman dutenek edo aspaldi honetan odola eman gabe dauden guztiek ere odola eman dezakete asteleheneko emanaldian. 

18 eta 65 urte artekoa izatea, 50 kilo baino gehiago pisatzea eta osasun arazorik ez izatea eskatzen da odol emanaldia lasai egin ahal izateko. Odola emateko 
bete behar diren baldintza mediko eta legezkoak bete ondoren, odola ematea oso erraza da eta 10 minutu eskas behar dira hori egiteko. 

Emanaldi bakoitzean 450 cc odol ateratzen da gutxi gorabehera. Gizonezkoek urtean gehienez 4 aldiz eman dezakete odola eta emakumeek hiru. 

Odola ateratzeko tresna guztiak behin bakarrik erabiltzen dira, horregatik inork ezin du inolako gaixotasunik harrapatu odola emateagatik. Besoa tolestatzeko 
aldean dauden zainetako batetik ateratzen da odola. Ondoren emaileari mokadutxo bat eskaintzen zaio eta odola emateko zentrotik ateratzen denerako 
organismoa ondo dago. 

Odol-emailearen odolak bide luzea baina azkarra egiten du hartzaileak jasotzen duen arte. Emanaldi bakoitzean odol-unitate bat (450 ml) jasotzen da poltsa 
berezi batean, eta odol-bankura eramaten da. 

Odola emateko garaian lagin txiki batzuk ere jasotzen dira proba analitikoak egiteko. Odol-bankura iristen den odol gehiena osagaitan banatzen da. Hala, 
globulu gorrien unitateak, plaketenak eta plasmarenak prestatzen dira. Dena dela, plasmaren % 90 inguru industriara bideratzen da albuminak, 
gammaglobulinak edo VIII faktorea bezalako konposatuak ateratzeko.
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