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Maiatzaren 1a 
Santiago Ramon y
Cajalen jaiotza 
Petilla Aragoi, 1852ko maiatzaren 1a -
Madril, 1934ko urriaren 17a. Sendagi-
lea, ikerlaria eta histologoa izan
zen.Neurologia modernoaren sortzai-
letzat jotzen da eta 1901ean, hari es-
ker, Ikerkuntza Biologikoen Laborate-
gia sortu zuen Espainiako Gobernuak.
1906. urtean, Medikuntzako Nobel
saria jaso zuen.

Maiatzaren 8a
Jean Henri Dunanten
jaiotza 

Geneva, 1828ko maiatzaren 8a - Hei-
den, 1910eko urriaren 30a. Suitzako
negozio gizona, filantropoa eta gizate-
riaren aldeko aktibista izan zen. Frederic
Passyrekin batera, 1901ean, lehenen-
goa izan zen Bakearen Nobel Saria jaso-
tzen.
1859an, Solferinoko gudua ikusi zuen,
Italian, eta, horren ondorioz, Solferino-
ko oroitzapen bat liburua idatzi zuen.
Liburu horretan, gerrako zaurituei la-
guntzeko boluntarioen talde bat sortu
behar zela esan zuen. Horren ondorioz,
urte batzuk geroago, Gurutze Gorria
sortu zen. 1864an, Genevako Konben-
tzioa eratu zen, Dunantek atzemanda-
ko hainbat oinarriren gainean.

Maiatzak 17a 
Homofobia, lesbofobia
eta transfobiaren
aurkako nazioarteko
eguna 
Osasunerako Mundu Erakundeak
1990ean homosexualitatea gaixota-
sun mentalen zerrendetatik kendu
zuenetik, maiatzaren 17a homofobia,
lesbofobia eta transfobiaren aurkako
nazioarteko eguna da. Ospatzeko ez
baina intolerantziari aurre egin eta
LGTB kolektiboaren eskubideak alda-
rrikatzen jarraitzeko eguna, hain zu-
zen ere.

669. LOGELA ETA BESTE KONTAKIZUN BATZUK, 
ESTHER EXTREMERA GARCIA 

Esther Extremera Garcia Gurutzetako erizain-
tzako laguntzailea da. Bilbon jaio zen, 1971ko
maiatzaren 17an. Gurutzetako profesional ho-
nek txikitatik izan du agerikoa irakurtzeko eta
idazteko grina.

Plazaratu duen lehenengo lan honetan, ha-
mar istorio kontatzen dira, arima-arimatik ida-
tziak. Gehienak amodiozkoak dira. Halaber, la-
gunen arteko erlazioak, abenturak, eta abar
luze bat 669. logelan: logela bero-beroa, ero-
tismoz beteta, grinaz josita, maitasun gozo-
gozoaz girotuta. 

OSASUN SAILBURUAK HASIERA EMAN DIO GAUR
OSASUN ARLOA KUDEATZEKO DEUSTUKO MASTER
BERRIARI

Kudeaketaren esparru guztiak lantzen ditu, eta ikasleak Osakidetzan arituko
dira. 

Osasun sailburuak eta Guillermo Dorronsorok —Deustuko Business Schoole-
ko dekanoak— eman diote hasiera gaur master berriari. Hauxe da prestakuntza
programa horren helburua: kualifikazio handiko kudeatzaileak trebatzea osa-
sun erakundeak eraginkortasunez kudeatzeko eta osasun sektoreen barruan
eraldaketa prozesuen buru izateko.

Osasun arloan kudeatzen jardun nahi duten unibertsitateko tituludunentzat
da masterra. Irakasleei dagokienez, eskarmentu eta ospe handikoak dira Euskal
Autonomia Erkidegoko osasun sektorean. Programa akademikoak, berriz, be-
deratzi hilabeteko iraupen trinkoa izango du.

BIZKAIKO OSASUN MENTALEKO SAREA SARITU EGIN
DUTE SECAREN BILTZARREAN

Osakidetzaren Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareak ahozko komunikazio one-
naren saria irabazi berri du gaixotasun kronikoa duten pazienteen osasun
arretari buruzko IV. estatu biltzarrean. Biltzarra Sevillan izan zen, martxoaren
27tik 29ra bitartean, eta Espainiako Estatuko garrantzizkoenetakoa da egun,
SECAren eta ospitaleen biltzarrekin batera. 


