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Sorospen Kutxa 1918an sortu zen Gizarte Segurantzak estaltzen ez dituen 
osasun-zerbitzuak osatu ahal izateko CAFeko langileen arteko elkartasun-kutxa 
gisa. Garai batean Sorospen Kutxak arreta ematen zien prestazio haietako asko gaur 
egun Osakidetzak jasota dituen arren, Sorospen Kutxak filosofia berari eusten dio, 
laguntzak mantenduta eta berriak gehituta.

CAFeko Gizarte Funtsa-Sorospen Kutxaren (hemendik aurrera, Sorospen Kutxa) 
gobernu-organoa batzorde kudeatzaileak eta batzorde delegatuak osatzen dute.

Batzorde Delegatua da egindako eskaerak aztertzen eta horien inguruko erabakiak 
hartzen dituen organoa. Bi urtez behin berritzen da.

Batzorde Kudeatzailea da Sorospen Kutxa zuzentzen eta administratzen duen 
organoa eta lau urtez behin berritzen da.

Sorospen Kutxaren funtsak erakundeari atxikitako pertsonek eta enpresak egindako 
ekarpenetatik datoz CAF.

Sorospen Kutxak prestazioak ezarrita dituen arren, hori ez da segurtatze-sistematzat 
hartu behar. Horren funtzioa, oraindik ere, CAFeko lagileen arteko elkartasun-kutxa-
rena da.

Liburuxka honetan, laguntza eta prestazio arruntei eta horiek lortzeko jarraitu beha-
rrezko prozeduari buruzko azalpen argiak topatuko dituzu, baina, arau orokor gisa, 
gero Sorospen Kutxak laguntza emango dizula pentsatuz kontsulta edo zerbitzu 
medikoren batera joan AURRETIK, kontsultatu Batzorde Delegatuko kideren batekin 
edo deitu Sorospen Kutxara. Kontuan izan: kasu bakoitza ezberdina da eta Batzorde 
Delegatuak onartzeak bakarrik bermatzen du laguntza.

SOROSPEN KUTXA
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AURKIBIDEA

GOBERNU BATZORDEA

2021KO EKITALDIKO 
KONTUEN MEMORIA

BIZITZA ASEGURUA

INFORMAZIO OROKORRA

PRESTAZIO ARRUNTAK

•	Langileen	alargunentzako	
eta	atxikitutako	
pertsonentzako	laguntzak	

•	Pentsiodunen	seme-alaben	
ikasketetarako	laguntza

•	Pertsona	ezgaituei	laguntza
•	Elkarrekiko	sorospena
•	Heriotzagatik	laguntza	
•	Audifonoak
•	Neurrira	egindako	
entzumen	babesak

•	Akupuntura	eta	barizeen	
tratamendua

•	Glukometroa
•	Barne	zolak	
•	Jaiotza	aurreko	diagnostikorako	
analisi	frogak

•	Podologia
•	Hezurretako	dentsiometria
•	Zeliakia

•	Asaldura	psikiatrikoak,	psikologikoak	
eta/edo	psikomotorrak

•	Laguntza	bidezko	ugalketa
•	Hizketaren	garapena	eta	ikusmena
•	Miopia,	hipermetropia	eta	
astigmatismo	zuzenketa

•	Betaurrekoak	eta	lentillak
•	Hortzetako	protesiak
•	Hortzak	erlaxatzeko	edo	
deskargatzeko	ferulak	

•	Hortzetako	erradiografia	
panoramikoak

•	Ortodontzia	
•	Periodontzia	
•	Errehabilitazio	zerbitzuak

BETE BEHARREKO BALDINTZAK

HIZTEGI TERMINOLOGIKOA

6/

8/

10/

14/

18/

24/

26/



• Lide Claramunt Olasagasti
• Miguel Angel Inchusta Zurbano
• Miren Ezquiaga Echezarreta
• Fco. Javier Lopez Montaño
• Mikel Lorenzo Sanchez
• Urko Jauregi Urruxulegi
• Jon Mikel Garmendia Zabala
• David Carrasco Sanchez

 
LEHENDAKARIA Jon De la Puente Vitini  
LEHENDAKARIORDEA Iñaki Korta Murua 
IDAZKARIA Urko Toledo Ibañez
ADMINISTRATZAILEA Miren Madrazo Basarte

KUDEAKETA BATZORDEA  
2021KO ABENDUAREN 31N

SOROSPEN KUTXA FONDO SOZIALAREN 
BATZORDE GOBERNUAK 

BOKALAK
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ATXIKITUTAKO PERTSONAK ETA ONURADUNAK:  2021eko abenduaren 31n,  
SOROSPEN KUTXA gizarte funtsean atxikitako eta onuradun diren pertsonen  
kopurua honako hau da: 
• Atxikitutako pertsonak Beasaingo zentruan      2.720
• Atxikitutako pertsonak Irungo zentruan      291  
• Atxikitutako pertsonak Madrilgo zentruan      156  
• Onuradun pertsonak        1.565 

GUZTIRA         4.732

• Laida Labayen Domínguez
• Fco. Javier Lopez Montaño
• Iraia Campo Azpeitia
• Jose Ignacio Ramos Duran
• Eider Ormazabal Arsuaga
• Asier Arakama Blanco
• Josu Galludo Garrido
• Mikel Lorenzo Sanchez

• Xabier Ulaiar Beltza
• José Martín Encina Jimenez de Vicuña
• Blas Blanko Ortiz (T. Irun)
• Juan Carlos Pérez Parrón (T. Madrid)

LEHENDAKARIA 
LEHENDAKARIORDEA 
IDAZKARIA  
ADMINISTRATZAILEAK 
AHOLKULARI TEKNIKOA

Jon De la Puente Vitini
Iñaki Korta Murua 
Urko Toledo Ibañez 
Miren Madrazo Basarte 
Iñaki Korta Murua

BATZORDE DELEGATUA 
2021KO ABENDUAREN 31N

BOKALAK

Memoria 2021 · 7
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2021KO EKITALDIKO 
KONTUEN MEMORIA

Gastuak € Sarrerak €
Heriotzak 57.174,71 Atxikitutako pertsonen 

ekarpenak
1.022.600,93

Joan-etorriak 13.886,48 CAFen ekarpena: 
ezgaitasuna dutenentzako 
laguntzak eta 
administrazio gastuak

93.401,94

Ordainsari medikoak 40.435,30 CAFek egindako 
ekarpen orokorra

24.040,96

Batzorde delegatuaren 
prestazioak

61.551,51 Interesak 58.450,78

Elkarrekiko Sorospena 131.400,00 
Ikusmenaren prestazioak 276.094,92
Ortodontzia 264.077,24

Hortzetako 
prestazioak

269.855,80

Audifonoen prestazioak 42.564,88
Beste prestazioak 107.392,10

Alargunentzako 
laguntza

101.250,00

Ezinduentzako laguntza 120.960,00
Ikasketetarako laguntza 0
Administrazio gastuak 65.845,87

GASTUAK GUZTIRA 1.552.488,81 SARRERAK GUZTIRA 1.198.494,60
EKITALDIKO SUPERABITA 353.994,21

LIKIDAZIOAREN  
KONTU OROKORRA
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Aktiboa € Pasiboa €
Kutxa 114,69 Gizarte Funtsa 1.395.497,05
Kutxabank 23.452,64 Gizarte Funtsa 

2020ko abenduan
1.749.321,26

C.A.F 1.371.929,72 Gizarte Funtsa 2020an -353.994,21

AKTIBOA GUZTIRA 1.395.497,05 PASIBOA GUZTIRA 1.395.497,05 

EGOERAREN 
BALANTZEA

CAFeko Sorospen Kutxako  
Batzorde Gobernuko 

LEHENDAKARIAK, 
Jon De la Puente

2021EKO ABENDUAREN 31N



BIZI  
ASEGURUA

Sarrerak € €

Pertsona aseguratuen ekarpen primak 236.064,01

Enpresaren ekarpenaren primak 90.000,0

Aldi horretako estornua 457.338,43 783.402,44

Gastuak

''Mapfre''ren primak kostua 789.067,04

Komisio gastuak 3.267,21

Ezintasun iraunkorragatiko ordainketak 6.500,00

Erretiroagatiko ordainketak 21.300,00

Askotarikoak 159.50

ALDI HORRETAKO EMAITZA 820.293,75 -36.891,31

BIZI ASEGURUAREN 
EMAITZA-ALDIA  
2021-01-01 ETIK  
2021-12-31 RA
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€ €

Saldoa 2020·12·31n 857.011,58

Aldi horretako kobrantzak 326.064,01

Langileentzako eta 
aseguratuentzako primak

236.064,01

CAFen ekarpenaren prima 90.000,00

Askotarikoak

Aldi horretako ordainketak 357.122,45

"Mapfre" prima, aurreko 
aldiko estornua kenduta

329.162,95

Ezintasun iraunkorragatiko 
ordainketak

6.500,00

Erretiroagatiko ordainketak 21.300,00

Askotarikoak 159.50

Saldoa 2021·12·31n 825.953,14

BIZI-ASEGURUAREN  
KONTUAREN EGOERA 
2021-12-31N
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CAF SOROSPEN KUTXA

117.74.0023285.0 zenbakidun Bizitza Poliza Kolektiboari 
dagokion istripu indizearen araberako Tarifa Prima berriro 
doitzeko xehetasuna. 

EMAITZEN 
KONTUA

SARRERAK €

2021·01·01tik 2021·12·31rako aldian ordaindutako prima 789.067,04

GASTUAK

802.128,92€-ren %15 gastu orokorrak 
eta administraziokoak estaltzeko 

118.360,06

ALDI HORRETAN GERTUTAKO ISTRIPUAK 173.600,00
Heriotza Naturala
Heriotza Naturala
Ezintasun iraunkor osoagatik ordainketak
Ezintasun iraunkor absolutuagatik ordainketak
Ezintasun iraunkor absolutuagatik ordainketak
Ezintasun iraunkor osoagatik ordainketak
Zirukulazio istripuagatik heriotza

51.800,00

51.800,00

3.300

3.800

3.800

3.300

55.800,00

GASTUAK GUZTIRA 291.960,06

Sarreren eta gastuen artekon aldea 497.106,98

%92ko primaren birdoiketa, honen gainean:  578.209,58 457.338,43

Estornatu beharrekoa 2022·01·01 / 2022·12·31 457.338,43
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SOROSPEN KUTXA CAF

Aktiboan dauden langileen mesedetan, bere garaian, Bizi Aseguru Kolektiboa 
hitzartu genuen MAPFRE VIDA aseguru etxearekin eta 2022ko urtarrilaren 1etik, 
pertzepzio hauetan finkatuta dago: 

 

Sorospen Kutxaren Kudeaketa Batzorderen  hitzarmena dela eta, Mapfre-Vidak 
estalitako arriskuez gain, 2021/01/01etik, Bizi Aseguruaren konturako erreserbetan 
zordunduta konpentsazioa eman ohi da kasu hauetan: 

Konpentsazio horiek aldatu egin ahal izango dira amaitutako urteen arabera, Bizi 
Aseguruaren kontuak eskaintzen dituen aukeren arabera. 
Bizi Aseguru honek biltzen dituen onurak ez dituzte bertan behera utziko langileek 
kasu jakin batzuetan izan ditzaketen beste eskubide batzuk. Hauek, adibidez: laneko 
istripuekin lotutakoetan eta abarretan. 
Bizi Aseguruak honek asegurudun guztiak estaltzen ditu eguneko 24 orduetan eta ez 
soilik laneko denboran. Egon daitezkeen zalantzak argitu ahal izateko, azaldu behar 
da aseguru honek ez dituela desagerrarazten langileek eskubidea izan dezaketen 
beste laneko aseguru batzuek biltzen dituzten onurak. 

BIZI ASEGURUAREN 
EZAUGARRIAK

HERIOTZA NATURALA 51.800€

ISTRIPUAGATIKO HERIOTZA 51.900€

ZIRKULAZIO ISTRIPUAGATIKO HERIOTZA 55.800€

EZINTASUN IRAUNKOR ABSOLUTUA 3.800€

BALIAEZINTASUN HANDIA 3.800€

EZINTASUN IRAUNKOR OSOA, 
ENPRESAN BAJA EMANDA

3.300€

ERRETIROA 300€
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ATXIKITUTAKO PERSONEN  EKARPENAK

2008ko urriaren 31ko Aktan bildutakoa betez, Sorospen Kutxako Gobernu 
Batzordeak titular bakoitzak urteko hilabete bakoitzean soldata eta antzinatasun 
kontzeptuekin lotuta egiten duen ekarpena %2tik %1,6ra gutxitzea erabaki zuen 
(aldi baterako ezintasun egoeran izan ezik). 

Aurre-erretiroa hartu duten eta/edo errelebo-kontratuaren bidez erretiro partziala 
duten langileek, kuota finkoa ordainduko diote Sorospen Kutxari urteko hilabete 
guztietan enpresarekin lotuta egongo diren aldi osoan, erretiroa hartzeko eguna 
iritsi arte. Aipatutako kuota, aktiboan zeudenean kobratutako azken nominari (osoa 
kontuan hartuta) soldata eta antzinatasuna kontzeptuak deskontatutako zenbatekoa 
izango da. 

LAGUNTZAK JASOTZEKO BETE BEHARREKO PROZEDURARI BURUZKO 
INFORMAZIOA-ZEHAZTAPENAK

Sorospen Kutxa Gizarte Funtsaren funtzionamendu-arauetako 6. artikuluaren 
arabera:

6.1. Atxikitako Pertsonak 
Atxikitako pertsonak (“Atxikitako Pertsonak”) izango dira: 
a) Sorospen Kutxara modu librean atxiki diren, CAFekin lan-harreman muga-
gabea edo aldi baterako lan-harremana duten, egoera aktiboan dauden eta 
Funtzionamendu Arau hauek ezartzen dutenaren arabera prestazioren bat jaso 
dezaketen pertsona fisiko guztiak dira.
b) Salbuespen gisa, eta kudeaketa-batzordearekin aurrez adostuta, Atxikitako 
Pertsonak izaten jarraituko dute CAFeko langileak izan diren eta barneko funts 
honetara edo aurrekora (BEASAINGO CAF SAko ENPLEGATU ETA LANGILEEN 
SOROSPEN KUTXA BGAE) borondatez atxiki ziren pertsonak, baldin eta berran-
tolaketa eragiketen edo beste antolaketa-behar batzuen ondorioz CAFekin 

INFORMAZIO 
OROKORRA
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zuten lan-harremana amaitu eta CAF kide den enpresa-taldeko beste sozietate 
batera lekualdatzen badituzte, beti ere egoera aktiboan badaude eta 12. artiku-
luan deskribatzen diren betebeharrak betetzen jarraitzen badute.

6.2. Onuradunak 
Atxikitako Pertsonak izateagatik edo Atxikitako Pertsonarekin duten harrema-
nagatik, Funtzionamendu Arau hauetan aurreikusitako kontingentzia jakinak 
gertatu ondoren prestazioak eska ditzaketen pertsona fisikoak dira, zehazki, 
honakoak (“Onuradunak”): 
a) Atxikitako Pertsonak izandakoen alargunak.
b) Atxikitako Pertsonak izan ondoren, erabateko erretiroa hartu duten edo 
baliaezintasun absolutua duten pertsona guztiak. Baliaezintasun totaleko 
kasuetan, kudeaketa batzordeak erabakiko du Onuradun gisa eman beharreko 
tratamendua.
Pertsona horiek ez dute ekarpenik egingo.

6.3. Familiakoak  
Familiakoak izango dira jarraian zehazten diren ezaugarriak batzen dituzten pert-
sonak. Familiakoak ezingo dira prestazioen zuzeneko onuradunak izan, baina 
prestazioak jaso ditzakete Atxikitako Pertsonek hala eskatuz gero, edo, hala 
dagokionean, Onuradunek, Funtzionamendu Arauetan ezarritakoaren arabera 
(“Familiakoak”):  
a) Atxikitako Pertsonaren ezkontidea edo izatezko bikotekidea, baldin eta 
elkarrekin bizi direla egiaztatzen badute; horretarako, erroldatze agiri komuna, 
izatezko bikote gisa erregistratuta daudela ziurtatzen duten dokumentuak edo 
familia-liburua aurkeztu behar dira. Kanpoan geratuko dira Atxikitako Pertsona 
izateko aukera izanik, Atxikitako Pertsona baten ezkontidea izateagatik aukera 
horri berariaz uko egin dioten pertsonak.
b) Atxikitako Pertsonen seme-alabak, 28 urtera arte, azken urtea barne 
(umezurtzak ere bai), emantzipatuta ez badaude edo lanagatiko errentarik 
jasotzen ez badute. Adinaren baldintza ez da kontuan hartzen “Desgaitasuna 
duten pertsonentzako laguntza” kontingentziagatik prestazioa jasotzen duten 
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pertsonen kasuan, zeinek prestazioa jasotzen jarraituko duten egoera horrek 
irauten duen artean.

Pertsona horiek ez dute ekarpenik egingo.

Sorospen Kutxako atxikitutako pertsona da enpresan alta eman duen unetik 
hasita edozein enplegatu eta langile, Delegatu Batzordeari behar bezala adie-
razitako aurkako asmoa azaldu duenean izan ezik, eta, ezintasuna dela eta, 
enpresarekiko laneko harremana amaitu duten pentsiodunak eta erretirodunak.

ESPEZIALISTETARA, KLINIKETARA, OSPITALERA ETA 
ABARRETARA EGINDAKO KONTSULTA MEDIKOAK

Sorospen Kutxak laguntzak eskeintzen ditu gaixotasun edo lesio posibleekin lotu- 
tako ‘‘aurretiazko diagnostikoa baieztatzea’’ edo ‘‘2. iritzia kontsultatzea’’ izaera 
duten kontsulta medikoetarako. 

Aurreko kontsulta horietakoren batera joan nahi duen atxikitutako pertsona, fami-
liar edo onuradunak Sorospen Kutxako bulegoetara joan eta eskaeraren arrazoiak 
zehaztu beharko ditu. 

Osasunaren Sistema Nazionalaren bidez Gaixotasunaren Derrigorrezko Aseguruaren 
behar adinako laguntza jasotzeko eskubidea mundu guztiak duela eta puntu horrekin 
lotuta Sorospen Kutxaren helburua laguntza hori osatzea dela kontuan hartuta, 
Kutxa honen laguntza jaso ahal izateko ezinbesteko baldintza izango da aurretik 
Osasunaren Sistema Nazionaleko sendagileengana edo zentroetara jo izana. 

Sorospen Kutxak horretarako dagokion baimena eman ostean, interesdunak eska-
tutako kontsulta hori egin ahal izango du. Diagnostikoa baieztatu edo bigarren 
iritzia jaso ondoren, interesdunak proposatutako tratamendua jaso beharko du 
Osasunaren Sistema Nazionalaren edo Sorospen Kutxa honetatik independentek 
diren beste bitarteko batzuen bidez. 

Irungo eta Madrilgo lantegietan, interesdunek zentro horietan Sorospen Kutxak 
dituen ordezkariarengana jo beharko dute edozein kontsulta izateko. Harekin bildu 
ezean, Beasaingo lantegiko ordezkariengana edo bulegora jo beharko dute.

CAF SOROSPEN KUTXA
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GAIXOEN JOAN-ETORRIAK

Sorospen Kutxak, era berean, laguntzak eskaintzen ditu atxikitutako pertsona edo 
familiar eta onuradunek ospitaleetara, kliniketara edo kontsultetara egin behar 
dituzten joan-etorriekin lotuta haien gaixotasun kasuetan, baldin eta joan-etorri 
horiek ez baditu estaltzen OSAKIDETZA Osasunaren Sistema Nazionalak. 

2007/01/26tik aurrera, joan-etorriek hilean 30€ baino gehiagoko kostua izanez gero 
soilik ordainduko zirela laguntza horiek zehaztu zuten. Kasu guztietan, gastuak 
dokumentu bidez justifikatu beharko dira. 

Anbulantzi edo taxi bidez egin baharreko joan-etorrien kasuan, atxikitutako pertsona 
edo familiar eta onuradun interesdunak laguntza espezifikoa eskatu beharko du 
joan-etorria egin aurretik Sorospen Kutxako bulegoetan edo Gobernu Batzordeko 
edozein ordezkariri zuzenduta. Horrez gain, probintzi esparrutik kanpo egin behar 
diren lekualdaketen kasuan, aldez aurretik eskatu eta Delegatu Batzordeak onartu 
egin beharko ditu. 

SOROSPEN KUTXA CAF
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Sorospen kutxako prestazioei eman zaien ''laguntza''  
printzipioa mantendu ahal izateko, ‘‘prestazio graziagarrietan’’ bil-
dutako prestazioetan bildutakoek ezingo dute gainditu benetako 
kostuaren %75, nahiz eta prestazio bakoitzerako bildutakoa baino 
handiagoa izan, aplikazioa dela eta.

PRESTAZIO
ARRUNTAK
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LANGILEEN ALARGUNENTZAKO 
ETA ATXIKITUTAKO 
PERTSONENTZAKO LAGUNTZAK
2000ko urtarrilaren 1etik aurrera, 65 
urteko alarguntza egoeretarako GSINek 
ezarritako gutxieneko zenbatekoak 
bermatu ahal izateko, eragina jasan 
duen kolektiboari, pentsioaren eta kasu 
horietako ezarritakoaren artetik erato- 
rritako zenbatekoak osatzeari ekingo 
zaio. 
2018ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
gehigarri gisa, urtean bi ordainketa 
ezarri dira kolektibo horrentzat, haien 
pentsioen kobrantzari dagozkion diru 
sarrerak ez badira, hurrenez hurren, 
urtean 10.692,54€ eta 15.329,90€ baino 
gehiagokoak: 250€-koa eta 150€-koa.

PENTSIODUNEN SEME-ALABEN 
IKASKETETARAKO LAGUNTZA
Laguntzak ematen zaizkie pentsiodunen 
eta alargunen seme-alabei unibertsita-
teko ikasketak egiten ari direnean eta 
haien pertzepzio bakarra pentsioaren 
kobrantza denean eta urtero laguntza 
horietara sarbidea izateko Batzordea 
Delegatuak finkatu ohi dituen baldintzak 
betetzen dituztenean. 

PERTSONA EZGAITUENTZAKO 
LAGUNTZA
1980ko irailaren 1etik aurrera, kon- 
tzeptu horrekin lotutako laguntzak 
ematen dira eta 2009.01.01etik, hilean 
140€-koak dira. 
Laguntza horiek jaiotzatiko ezgaita-
sunagatik eta heziketak irauten duen 
bitartean etengabeko zama familiarra 
jasan behar duten seme-alaben atxiki-
tutako pertsonei emango zaizkie. Adin 
nagusira heltzen direnean, laguntzak 
berrikusiko dira, eta, oro har, 5 urtean 
behin eta baita atxikitutako pertsona 
zendu ondoren ere. 

ELKARREKIKO SOROSPENA
Laguntza horiek heriotza, erretiroa eta 
ezintasun iraunkorra dela eta enpresan 
baja gertatuz gero izan ohi dira 
aplikagarriak. 
Kontzeptu horri dagokion guztizko 
pertzepzioa 1.800€-koa da. 
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HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA
Atxikitutako pertsona, edo onuradu-
na den pertsonetakoren bat hiltzen 
denean, 1000€-ko laguntza emango 
da, ehorzketaren inguruko jatorrizko 
fakturak aurkeztu ondoren. Honako oi-
narrizko kontzeptuetan: hilketa autoa, 
ajentziatua, zerraldoa, izara higienikoa, 
prestaketa, errausketa, errauts kutxa 
eta mediku zertifikatua. 

AUDIFONOAK
Kontzeptu horren truke 539€-ko zenba- 
tekoa ordainduko da 10 urteko aldirako, 
otorrinolaringologoak aldatu beharra 
dagoela justifikatzen duenean izan ezik 
honako arrazoiak direla eta: potentzia 
handitzea, ebakuntza eta abar. Kasu 
horietan, aipatutako 10 urteko epea 
amaitu ez bada, aparailuagatik 450€ 
ordainduko dira. 
Otorrinolaringologoaren arabera apa- 
railu bat erabili behar bada belarri 
bakoitzerako, sendagileak behar hori  
zehazten duen txostena egin beharko 
du eta dagozkion audiometriak gehitu 
beharko ditu. 

NEURRIRA EGINDAKO 
ENTZUMEN-BABESLEAK
Otorrinolaringoloak hala aginduta beha- 
rrezkotzat jotzen den kasuetan belarrian 
urik sar ez dadin babesleak behar di- 
renean, babesleen fakturaren %75eko 
laguntza dago ezarrita. Unitate bakoit- 
zeko 28€-koa izango da 3 urteko aldira. 

AKUPUNTURA ETA  
BARIZEEN ESKLEROSIA
Aholkulari teknikoak onartu ostean, 
kontzeptu horien truke fakturaren %75 

ordainduko da 262€-ko mugarekin urte- 
bete naturaleko epean. Akupuntoreak 
mediku izan edo sendagile baten eus-
karria izan behar du.

GLUKOMETROA
Fakturaren %50 eko laguntza ezarri da 
75€-ko mugarekin gluzemia neurtze-  
ko aparailua eskuratzeko eta 34€-ko 
hilabeteko laguntza partxe sentsorialen- 
gatik, eskaria egin duenak insulinaren 
menpekotasun diabetesa badu eta da- 
gokion agindu medikua aurkeztu badu.

BARNE ZOLAK
Fakturaren %75eko laguntza ezarri 
da, gehienezko 93€ko prestazioarekin. 
Eskabidearekin batera, espezialistaren 
preskripzioa aurkeztuko da; eta gutxie-
nez urtebete pasa beharko da prestazioa 
berriz eskuratzeko. 

JAIOTZA AURREKO 
DIAGNOSTIKORAKO 
ANALISI FROGAK 
Proba horietakoren bat egiteko, 227€-
ko laguntza ezartzea erabaki da. 
 

PODOLOGIA
Honako kasu hauek konpontzeko podo- 
logoarenean egiten diren kontsulta saio 
bakoitzeko 16€-ko laguntza jasoko dute 
eta muga urtean 4 saiokoa izango da: 
maskurrak edo kailuak, gogorguneak, 
erpurukoak eta papilomak. 

HEZUR DENTSINTOMETRIAK 
Hezur dentsitometriak egiteko, faktura- 
ren %75 ordainduko da. Ginekologoak 

CAF SOROSPEN KUTXA
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(edo dagokion espezialista) egindako 
oharrarekin batera aurkeztu beharko di- 
ra eta laguntza hori berriro eskuratzeko 
aldizkakotasuna 2 urtekoa izango da. 

ZELIAKIA
Hilean 34€-ko laguntza ezartzea erabaki 
da gaixotasun zeliakoa duten pertso- 
nentzat. Horretarako, aurretik dagokion 
diagnotiko txosten medikoa aurkeztu 
beharko dute eta eskaera Sorospen 
Kutxako Gobernu Batzordeari egin be- 
harko diote. 

ASALDURA PSIKIATRIKOAK, 
PSIKOLOGIKOAK ETA/
EDO PISKOMOTORRAK
Haurtzaroan edo nerabezaroan sortzen 
diren eta aipatutako alderdiarekin lotu-
tako asaldurak dira. 
Kontzeptu horrekin lotuta, urtean 412 
€-ko zenbatekoa duen laguntza ezarri 
da. Eskaerarekin batera, espezialistak 
egindako diagnostiko-txostena eta agin-
dua aurkeztu beharko dira. Horren 
aurretik, eskaera aurkeztu behar-
ko zaio Sorospen Kutxako Batzorde 
Delegatuari.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA 
Kontzeptu horretarako, prozesu bakoit- 
zeko 1.236€-ko zenbatekoa duen 
laguntza dago ezarrita. Prozesu honetan 
sartuko ditugu ernalketara zuzendutako 
tratamendu guztiak, haurra jaio arte. 
Horren aurretik, eskaera aurkeztu be- 
harko du Sorospen Kutxaren Gobernu 
Batzordearen aurrean. 
Eskaerarekin batera, diagnostiko txos- 
ten medikua aurkeztu beharko da, 
espezialistak egina. 

HIZKETAREN GARAPENA 
ETA IKUSMENA 
Honako hauei lotuta dago:
• Ahotseko, hizketako, hizkuntza 
arloko, entzumeneko, eta aho eta 
aurpegiko asaldurekin lotutako 
logopedia-tratamenduak.
• Ikusmeneko koordinazioarekin 
lotutako arazoekin, anbliopiarekin, 
estrabismoarekin eta zuzenketa optiko 
bidez konpondu ezin diren ikusmeneko 
arazoek irakurketa-idazketan 
eragindako zailtasunetatik eratorritako 
ikaskuntzako atzerapenekin lotutako 
ikusmeneko terapia-tratamenduak.

Kontzeptu horrekin lotuta, urtean 412 
€-ko zenbatekoa duen laguntza ezarri 
da. Eskaerarekin batera, espezialistak 
egindako diagnostiko-txostena eta 
agindua aurkeztu beharko dira. Horren 
aurretik, eskaera aurkeztu beharko 
zaio Sorospen Kutxako Batzorde 
Delegatuari.

(*) Laguntza hauetatik kanpo daude 
aurreko arazoekin lotuta ez dauden 
eskola-errendimenduko gutxitze- edo 
zailtasun-egoerak.

MIOPIA, HIPERMETROPIA ETA 
ASTIGMATISMOA ZUZENKETA

Kirurgia errefraktorioko ebakuntze-
tarako (miopia, hipermetropia eta 
astigmatismoa), begi bakoitzerako 360 
€-ko laguntza dago ezarrita. Prestazio 
hori jasotzen dutenek, etorkizunean 
betaurrekoetarako ezarritako laguntzak 
eskatzeko eskaera aurkeztu behar-
ko dute Sorospen Kutxaren Gobernu 
Batzordearen aurrean.

SOROSPEN KUTXA CAF
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BETAURREKOAK ETA LENTILAK

Bista zuzentzeari (betaurrekoak 
edo lentilak) lotutako prestazioak, 
gutxienez, 3 urteko iraupena izango du. 
Kristalak edo lentilak aldatu ahal izango 
dira graduazio aldaketa gertatu denean 
okulistak edo optikari diplomatuak hala 
erabakitzen duenean.
Atal honen baitan, betaurrekoak edo 
lentillak bakarrik ordainduko dira.

HORTZETAKO PROTESIAK

Pieza bateko, 2 piezatako, 3 piezatako 
edo gehiagoko kasuetan, protesi finko 
(funda edo zorroa) gisa egindakoak 
hartuko dira piezatzat.
Atal honetan, prestazio berria kobratu 
ahal izateko gutxieneko iraupen 
denbora 10 urtekoa izango da.

HORTZAK ERLAXATZEKO EDO 
DESKARGATZEKO FERULAK
Fakturaren % 75eko laguntza ezarri da, 
gehienezko 93 €-ko prestazioarekin.  
Eskabidearekin batera, espezialistaren 
preskripzioa aurkeztuko da; eta 
gutxienez urtebete pasa beharko da 
prestazio hori berriz eskuratzeko.  

HORTZETAKO ERRADIOGRAFIA 
PANORAMIKOAK
Hortzetako azterketa erradiologi-
koarengatik (erradiografia 
panoramikoak,telerradiografiak eta 
beste batzuk), 28€-ko mugarekin 
ordainduko dira, jatorrizko faktura eta 
odontologoaren agindua aurkeztu 
ondoren.

ORTODONTZIA
Kontzeptu honetan fakturaren %75 
ordainduko da, prestazio osoan 
1.133€-ko mugarekin. Berriro  
prestazioa eskuratu ahal izateko, 3 ur-
teko gutxieneko epea ezarri da.

CAF SOROSPEN KUTXA

Gertuko kristalak 30 €/kristal 
bakoitza

Urruneko 
kristalak

47 €/kristal 
bakoitza

Kristal bifokalak 
edo gertuko 
multifokalak

75 €/kristal 
bakoitza

Kristal 
multifokalak

145 €/kristal 
bakoitza

Armazoia 66 €

Lentilak 209 €

1 piezatako partziala 82 €

2 piezatako partziala 164 €

3 edo pieza gehiagoko 
goiko partziala

310 €

3 edo pieza gehiagoko 
beheko partziala

310 €

Goiko osoa 360 €

Beheko osoa 360 €

Goiko eta beheko osoa 720 €

Endodontziak 82 €

Enpasteak edo 
hortzetako buxadura

26 €

Hortzetako eskanerra 72 €
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PERIODONTZIA
Kontzeptu honetan fakturaren %75 
ordainduko da 151€-ko mugarekin eta 
berriro prestazioa jaso ahal izateko 3 
urteko gutxieneko muga ezarri da.

Bildutako kontzeptuak: 
• Per iodontograma+zundaketa . 

Erradiologia seriatu periodon-
tala, mantentzeko tratamendu  
periodontala, arraspatze eta 
leunketa erredikularra, kure-
taje gingibala, bestibuloplastia,  
gingibektomia, zintzilikario erako 
kirugia periodontala, injertoa bilt-
zen duen zintzilikario erako kirugia, 
mintza (birxurga daitekeena edo 
ez). Hidroxiapatita biltzen duen  
albeoloplastia. Hidroxiapatitarekin 
egindako masailezurreko 
birmoldaketa.

ERREHABILITAZIOKO ZERBITZUAK
Sorospen Kutxako titularrek eta onu-
radunek honako zerbitzuak jasotzeko 
eskubidea izango dute 1998ko maiatza-
ren 1etik aurrera:

• Tratamendu fisioterapeutikoa.
• Kirol masajea.
• Erlaxatzeko masajea.
• Elektroterapia.

Zerbitzu horiek eskuratzeko, honako 
zentroetara joan beharko dute:

• Beasain: "Goierri Fisioterapia 
Zentroa"  
Andra Mari Kalea, 11- 1º B  
Tfnoa: 943 881271

• Irun: "Fisiosport" 
Alzarain Plaza, 1-behea 
Tfnoa: 943507234

• Madril: "SOMOS TU FISIO" 
C/Alcala de Jesús Prieto, 5-Local 1A 
Getafe (Madrid) 
Tfno: 911626047

Erabiltzaileak zerbitzu bakoitzeko 18€    
bakarrik ordaindu beharko du. Aurretik, 
ordea, onuraduna dela ziurtatzen duen 
egiaztagiria jaso baharko du Sorospen
Kutxako bulegoetan edo, Irungo 
eta Madrilgo kasuetan, Kutxako  
ordezkariengandik. Aipatutako  
egiaztagiria erreabilitazio zentroan aur-
keztu beharko du joaten den lehen 
aldian.

SOROSPEN KUTXA CAF
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Sorospen Kutxaren laguntzak jaso ahal izateko, ezinbestekoa da 
baldintza orokor eta espezifiko hauek betetzea.

Sorospen Kutxa honetan egiten diren ordainketa guztiak aldez 
aurretik jatorrizko fakturak aurkeztuta egingo dira. Fakturaren 
balioa, fakturaren datatik urte betera amaituko da.

Aurkeztutako fakturaren datan kidea aktibo izatea beharrezkoa 
da, baina ez onuradunak. 

Laguntza eman den unetik zenbatzen hasita, urtea amaitu ondo-
ren laguntzak luzatzeko, eboluzioaren txostena aurkeztu beharko 
da baloratu ahal izateko.

BETE BEHARREKO 
BALDINTZAK
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BETAURREKOAK
Dokumentazio hau aurkeztu beharko 
da:

• Oftanmologoak edo optikari diplo-
madunak egindako errezeta.

• Optikako jatorrizko faktura.

HORTZETAKO PROTESIAK
Jatorrizko faktura aurkeztu beharko 
da eta, bertan, argi eta garbi zehaztu 
beharko da protesia goiko edo beheko 
maxilarrekoa eta osoa edo partziala 
den. Kasu horretan, gainera, pieza 
kopurua ere finkatu beharko da.

Endodontzien eta buxaduren kasuan, 
tratamendua jasotako piezaren zenba-
kia ere zehaztu beharko da.

EZ DIRA ORDAINDUKO ATERATAKO 
HORTZAK EZ HORTZETAKO 
PROTESIEN KASUAN, EZ 
ORTODONTZIAREN KASUAN.

Prestazio guztiak behar bezala jaki-
naraziko ditugun aldaketen mende 
egongo dira.

Prestazio graziagarrietan aurrez ikusi 
gabeko zerbitzu guztiak Sorospen 
Kutxaren Gobernu Batzordeari eskatu 

beharko zaizkio hark azter ditzan. 
Horretarako, eskaera formala eta es-
kuragarri dagoen dokumentazio guztia 
aurkeztu beharko dira. Horrekin lotuta, 
laguntzak jaso ahal izateko, aurretik 
OSAKIDETZA Osasunaren Sistema 
Nazionalak zein beste erakunde 
batzuek eskainitako baliabide guztiak 
agortu beharko direla argitu behar da.

ARRETARAKO ORDUTEGIA:
Irun bulegoa: 11:00etatik 11:30tara 
Tfno. 943613342 - 84703 (barnekoa)
E-mail: csocorrosirun@caf.net

Beasain bulegoa: 10:00etatik 12:30tara.
Aholkulari medikoa: 13:00etatik 
13:30etara (aurretik hitzordua eskatu).
Tfnoa.: 943880364 - 81011 (barnekoa) 
Fax: 943189238 
E-mail: csocorros@caf.net 

Beasainen, 2021eko Abenduaren 31
IDAZKARIA,
Urko Toledo Ibañez

Memoria 2021 · 25



•	Odontologia-Estomatologia: Bi 
titulazio ezberdin dira. Biak dira 
dentistak, baina estomatologoak, 
gainera, medikoa ere bada.

•	Albeoloplastia: Hortzaren hezur 
kokapena konpontzeari deitzen zaio, 
gehienetan, hezur artifizialarekin 
beteta egiten da.

•	Apizektomia: Hortz baten sus-
traiaren punta edo muturra modu 
kirurgikoki kentzeari deitzen zaio.

•	Atache: Loturaren sinonimoa.
•	ATM: Barailako artikulazio tenporala. 

Garezurra masailezurrarekin lotzen 
duen artikulazioa da.

•	Bracket-multibracket-ak: Hortzetara 
eransten diren pieza metalikoak 
edo zeramikoak dira eta hortzak 
ortodontziako elementu ugariekin 
lotzeko erabiltzen gira.

•	Zintzilikarioak: Oiak kirurgikoki 
askatzeari deitzen zaio.

•	Kordala: Judizioko hagina.
• Endodontzia: Desbitalizazioa. 

‘‘Nerbio hiltzea’’. 1, 2, 3 edo konduk-
tu gehiagokoa izan daiteke, hortz 
piezak duen nerbio kopuruaren 
arabera.

• Ferula: Arkada bati aplikatzen zaion 
material plastikozko plantxa edo 
plaka da.

• Ferulizazioa: Hortzak mugitzea 
ekiditen duen sendotzeko sistema 

edo metodoa da.
• Frenektomia: Mihiko edo ezpaineko 

galgatxoa kentzea da.
• Indar ortopedikoak: Masailezurreko 

hezurrean ortodontziako aparailuek 
egiten duten indarra da.

• Ahoko inplantologia: Inplante 
bidez (torlojuak) falta diren pie-
zak ordezkatzeari deitzen zaio. 
Masailezurrean sartzen dira prote-
siak eutsi ditzaten (koroak, fundak, 
zubiak, erauzgarriak).

• Inkrustazioak: Ahotik kanpo hortze-
tako mekaniko batek edo protesiko 
batek egindako enpastea.

• Hortz injertoak: Akats maxilarrak 
hezur artifizialarekin edo berezkoare-
kin ordezkatzea da.

• Espazioa mantentzekoa: Hortzen 
artean jarri ohi den aparailu honek 
erori den esneko hortzaren tartea 
mantentzeko balio du behin betiko 
hagina atera arte.

• Muinoia: Hortzaren sustraia sistema 
metalikoekin berreraikitzeari deitzen 
zaio. Horren bidez, zubi edo koroa 
baten lokailu edo oinarri gisa erabili 
ohi da

• Obturazioa: Enpastea.
• Oklusioak/ATM: Mastekatzean 

sortzen diren molestia muskularren 
edo artikularren tratamendua da. 
Horretarako, haginak landu edo 

HIZTEGI 
TERMINOLOGIKOA
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ferulak jarri ohi dira.
• Odontosekzioa: Hagin batean gaixo 

dagoen sustraia erauzteari deitzen 
zaio (osasun onean daudenak man-
tendu egiten dira).

• Ortodontzia: Hortzetako kokapen 
txarrak aparailu finkoekin edo erauz-
garriekin tratatzeari deitzen zaio.

• Ortopantonografia:  Aho osoaren 
erradiografia panoramikoa da.

• Osteotomia:  Hezur baten zatia edo 
pixka bat kentzeari deitzen zaio.

• Periodontzia: Oien tratamendua eta 
zainketa da.

• Protesi	 finkoa: Falta diren edo 
egoera oso txarrean dauden piezak 
ordezkatzea da. Horretarako, pieza 
naturalei edo inplanteei lotutako 
koriak (azalak) edo zubiak erabiltzen 
dira.

• Protesi hibridoa: Inplantetara 
torloju bidez lotuta dagoen protesia 
(hortz-haginak) da. Dentistak erraz 
desmunta dezake berrikusi eta 
garbitzeko.

• Protesi mistoa: Piezak koroa edo 
zubi finko bidez ordezkatzeari 
deitzen zaio. Horietan lotzen dira 
protesi erauzgarriak.

• Protesi erauzgarria:  Falta diren 
hortzak edo haginak ‘‘kendu eta 
jartzeko’’ aparailu bidez ordezkatzea 
da. Erretxina plastikozkoak 

(akrilikoak) edo egitura metalikokoak 
(eskeletikoa) izan daitezke.

• Pulpotomania: Nerbioa partzialki 
kentzea.

• Kistektomia: Kirurgia bidez kiste 
bat kentzea.

• Erradiografia	pariapikala:		
Hortzetako erradiografia txikia da.

• Arraspatze eta leuntze erradiku-
larra: Hortzetako sustraiak sakon 
garbitzea.

• Gainhortzeria: Ainguratutako pro-
tesi erauzgarria da, inplanteetara 
lotuta dagoena.

•	Tartrektomia: Ahoaren garbiketa = 
profilaxia.

• Terapia birsortzailea: Oietako 
hezurra handitzeari deitzen zaio eta, 
horretarako, ‘‘mintzak’’ erabiltzen 
dira.

• Transepiteliala: Inplantearen eta 
haren protesi edo koroaren arteko 
lokailua da.

• Tratamendu intertzeptiboa: 
Masailezurra zabaltzeko edo 
hortzetako mugimendu txikiak 
egiteko balio duen ortodontziako 
metodoa da.
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