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2806 familia

familia
RT etxea (2816)
NT1 ahaidetasuna
NT2 adopziozko umea
RT adopzioa (2806)
NT2 ume abandonatua
RT haurren babesa (2826)
NT2 ume bakarra
NT2 ume naturala
NT2 umezurtza
RT bizirik dirautenentzako prestazioa (2836)
NT1 belaunaldi arteko gatazka
NT1 ezkontza-ahaidetasuna
NT1 familia berrosatua
NT1 familia ugaritsua
RT etxez etxeko laguntza (2836)
RT jaiotza-politika (2816)
NT1 familia-elkartasuna
RT adinekoak (2816)
RT ezindua (2826)
NT1 familia-politika
RT amatasunagatiko prestazioa (2836)
RT familia-prestazioa (2836)
RT gizarte-baimena (2836)
RT gurasotasun-saria [V4.2] (2836)
RT jaiotza-politika (2816)
NT2 familiaren babesa
RT ama-haurren babesa (2841)
NT1 familia-zama
RT mantenu-betebeharra (2806)
RT zaintza-eskubidea (2806)
NT1 familiaburua
RT etxea (2816)
NT1 familiaren euslea
NT1 guraso bakarreko familia
RT guraso ezkongabea (2806)

familia-egoera
RT egoera zibila (1211)
RT ezkontza-zuzenbidea (2806)
NT1 ezkongabea
RT bakarrik dagoen pertsona (2816)
NT1 ezkontzaz kanpoko lotura
NT1 guraso ezkongabea
RT guraso bakarreko familia (2806)
NT1 pertsona alarguna
RT bakarrik dagoen pertsona (2816)
RT bizirik dirautenentzako prestazioa (2836)
NT1 pertsona banandua
2007-02-05

RT bakarrik dagoen pertsona (2816)
RT epai bidezko banantzea (2806)
NT1 pertsona dibortziatua
RT bakarrik dagoen pertsona (2816)
RT dibortzioa (2806)
RT mantenu-betebeharra (2806)
NT1 pertsona ezkondua
RT ezkontza (2806)
NT1 poligamia

familia-plangintza
RT politika demografikoa (2816)
RT ugalketa-osasuna (2841)
NT1 jaiotza-kontrola
RT jaiotza-politika (2816)
RT jaiotza-tasa (2816)
NT2 abortua
NT3 abortu terapeutikoa
NT3 legez aurkako abortua
NT2 antzutzea
NT2 kontrazepzioa
RT mugimendu feminista (0431)

familia-zuzenbidea
RT nazioarteko zuzenbide pribatua (1231)
RT zuzenbide pribatua (1206)
NT1 adopzio-eskubidea
NT1 adopzioa
RT adopziozko umea (2806)
NT2 nazioarteko adopzioa
NT1 batasun zibila
RT sexu-gutxiengoa (1236)
NT1 bisita-eskubidea
NT1 deitura
NT1 dibortzioa
RT pertsona dibortziatua (2806)
NT1 emantzipazioa
NT1 epai bidezko banantzea
RT pertsona banandua (2806)
NT1 ezkontza
RT ezkontza mistoa (1231)
RT ezkontza-tasa (2816)
RT nazionalitatea (1231)
RT pertsona ezkondua (2806)
NT1 ezkontza-zuzenbidea
RT familia-egoera (2806)
NT1 guraso-ahala
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RT haurren eskubideak (1236)
NT1 gurasoen erantzukizuna
NT1 mantenu-betebeharra
RT betebeharren zuzenbidea (1211)
RT familia-zama (2806)
RT pertsona dibortziatua (2806)
NT1 seme-alabatasuna
RT nazionalitatea (1231)
RT ugalketa artifiziala (2806)
NT1 tutoretza
NT1 zaintza-eskubidea
RT familia-zama (2806)

2007-02-05

RT haurren eskubideak (1236)

ugalketa artifiziala
RT bioetika (2826)
RT organoen salerosketa (2826)
RT seme-alabatasuna (2806)
RT zuzenbide pribatua (1206)
NT1 alogereko ama
NT1 in vitro ernalketa
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2811 migrazio-mugimenduak

barne-migrazioa
NT1 atzera-aurrerako migrazioa
RT garraioaren iraupena (4811)
NT1 baserritik hirirako migrazioa
RT baserriaren eta hiriaren arteko harremanak
(2816)
RT biztanleriaren kontzentrazioa (2816)
NT1 hiri barruko migrazioa
NT1 hiriarteko migrazioa
NT1 landa-migrazioa
RT azpipopulazioa (2816)
NT1 nomadismoa
RT ijitoa (2821)
NT1 sasoiko migrazioa
RT sasoikako langilea (4411)
RT turismoa (2826)

migrazioa
NT1 diaspora
RT biztanleriaren banaketa geografikoa (2816)
NT1 emakumeen migrazioa
NT1 emigrazioa
NT2 intelektualen exodoa
NT1 Erkidegoko migrazioa
NT1 familia-migrazioa
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea (1231)
NT2 migratzaileen umea
RT kultur desberdintasuna (2831)
NT1 immigrazioa
NT1 itzulerako migrazioa
RT langile migratzailea (4411)
NT1 jendeztatzeko migrazioa
NT1 lanbide-migrazioa

2007-02-05

RT kokatze-eskubidea (4406)
RT langileen joan-etorri askea (4406)
RT mugaldeko langilea (4411)
NT1 migratzailea
RT langile migratzailea (4411)
RT langile migratzaileen langabezia (4406)
NT1 migrazio-joera
NT1 migrazio-politika
RT atzerritarra (1231)
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea (1231)
RT egoitza-eskubidea (1231)
NT2 Erkidegoaren migrazio-politika
RT Atzerriari eta Segurtasunari buruzko Politika
Bateratua (1016)
RT pertsonen joan-etorri askea (1231)
NT2 etorkinen gizarteratzea
RT arrazakeria (1236)
RT gizarteratzea (2826)
RT langile migratzailea (4411)
NT2 itzulerarako laguntza
NT2 migrazioen kontrola
RT atzerritarren onarpena (1231)
NT3 legez kanpoko migrazioa
RT itxurazko ezkontza (1231)
NT1 mugaldeko migrazioa
RT mugaldeko langilea (4411)
NT1 mugikortasun geografikoa
RT banaketa geografikoa (1631)
RT pertsonen joan-etorri askea (1231)
NT1 nahitaezko migrazioa
RT errefuxiatua (0816)
RT zirkulazio-askatasuna (1236)
NT2 biztanleriaren lekualdaketa
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2816 demografia eta biztanleria

biztanleriaren banaketa geografikoa
RT banaketa geografikoa (1631)
RT diaspora (2811)
RT giza geografia (3606)
NT1 baserriaren eta hiriaren arteko harremanak
RT baserritik hirirako migrazioa (2811)
NT1 biztanleriaren dentsitatea
RT azpipopulazioa (2816)
RT gainpopulazioa (2816)
NT1 biztanleriaren kontzentrazioa
RT baserritik hirirako migrazioa (2811)
NT1 egoitza
RT legezko helbidea (1211)
NT2 bigarren egoitza
RT aisia (2826)
NT2 egoitza-mugikortasuna
NT1 hiri-biztanleria
RT hiri-erkidegoa (2846)
RT hiri-habitata (2846)
RT hirialdea (2846)
RT urbanizazioa (2846)
NT1 landa-biztanleria
RT landa-aglomerazioa (2846)
RT landa-erkidegoa (2846)
RT landa-habitata (2846)
RT nekazarien klasea (2821)
RT nekazaritzako biztanleria aktiboa (5616)
NT2 nekazari-etxea

biztanleriaren dinamika
NT1 azpipopulazioa
RT biztanleriaren dentsitatea (2816)
RT landa-eskualdea (1616)
RT landa-migrazioa (2811)
NT1 belaunaldi-berritzea
NT1 biztanleria zahartzea
NT1 biztanleriaren hazkundea
NT1 despopulazioa
NT1 gainpopulazioa
RT biztanleriaren dentsitatea (2816)

biztanleriaren osaera
NT1 adinaren araberako banaketa
RT per capita errenta (1626)
NT2 adinekoak
RT adinarengatiko bereizkeria (1236)
RT adinekoentzako laguntza (2836)
2007-02-05

RT etxez etxeko laguntza (2836)
RT ezinduentzako baliabideak (2826)
RT familia-elkartasuna (2806)
RT gerontologia (2841)
RT langile zaharra (4411)
RT osasun-txartela (2841)
RT zainketengatiko esleipena [V4.2] (2836)
NT3 adinekoen mendekotasuna
RT gerontologia (2841)
NT2 gaztea
RT adinarengatiko bereizkeria (1236)
RT adingabearen zigor-erantzukizuna (1216)
RT gazteria-politika (2826)
RT langile gaztea (4411)
NT2 haurra
RT adingabeen lana (4406)
RT haurren heriotza-tasa (2816)
RT haurren zaintza (2826)
RT zainketengatiko esleipena [V4.2] (2836)
NT2 heldua
NT2 lehen haurtzaroa
NT1 biztanleria autoktonoa
RT gutxiengoen babesa (1236)
RT talde etnikoa (2821)
NT1 etxea
RT familia (2806)
RT familiaburua (2806)
NT2 bakarrik dagoen pertsona
RT ezkongabea (2806)
RT pertsona alarguna (2806)
RT pertsona banandua (2806)
RT pertsona dibortziatua (2806)
NT2 etxekoandrea
RT etxeko ekonomia (1621)
NT1 sexuaren araberako banaketa
RT per capita errenta (1626)
NT2 emakumea
NT2 gizona

demografia
RT banaketa geografikoa (1631)
RT gizarte-zientziak (3611)
NT1 analisi demografikoa
NT2 aurreikuspen demografikoa
NT2 biztanle-zentsua
NT2 estatistika demografikoa
RT estatistika (1631)
NT2 munduko biztanleria
NT1 ezkontza-tasa
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RT ezkontza (2806)
NT1 heriotza-tasa
RT heriotza (2826)
RT suizidioa (2826)
NT2 bizi-itxaropena
NT2 haurren heriotza-tasa
RT haurra (2816)
NT2 lanbidearen ziozko heriotza-tasa
RT lan-istripua (4416)
RT lanbide-gaixotasuna (4416)
NT1 jaiotza-tasa

2007-02-05

RT jaiotza-kontrola (2806)
NT2 amatasuna
RT ama-haurren babesa (2841)
RT ugalketa-osasuna (2841)
NT2 ugalkortasuna
NT1 politika demografikoa
RT familia-plangintza (2806)
NT2 jaiotza-politika
RT familia ugaritsua (2806)
RT familia-politika (2806)
RT jaiotza-kontrola (2806)
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2821 gizarte-esparrua

analisi soziologikoa
RT gizarte-zientziak (3611)
RT soziologia (3611)
NT1 gizarte-adierazlea
RT adierazle ekonomikoa (1631)
NT1 gizarte-eragina
NT1 gizarte-inkesta
RT estatistika ekonomikoa (1631)
RT inkesta ekonomikoa (1631)
NT1 iritzi-zundaketa
RT boto-asmoa (0416)
RT zundaketa (1631)

gizarte- eta kultura-taldea
RT kultur desberdintasuna (2831)
RT kultur nortasuna (2831)
NT1 erlijio-taldea
RT erlijio-askatasuna (1236)
RT erlijio-integrismoa (2831)
RT erlijioarengatiko bereizkeria (1236)
NT2 budista
RT budismoa (2831)
NT2 hinduista
RT hinduismoa (2831)
NT2 judua
RT judaismoa (2831)
NT2 kristaua
RT kristautasuna (2831)
NT2 musulmana
RT islamismoa (2831)
NT1 talde etnikoa
RT bereizkeria etnikoa (1236)
RT biztanleria autoktonoa (2816)
RT etnien arteko gatazka (0431)
NT2 ijitoa
RT nomadismoa (2811)
NT1 talde linguistikoa
RT hizkuntza-politika [V4.2] (3611)
RT hizkuntzarengatiko bereizkeria (1236)

gizarte-egitura

2007-02-05

RT gizarte- eta lanbide-kategoria (4411)
NT1 gizarte-desberdintasuna
RT atzerapen digitala [V4.2] (3231)
NT1 gizarte-klasea
RT klase arteko borroka (2826)
NT2 azpiproletarioak
RT behartsuentzako laguntza (2836)
RT pobretasuna (1626)
NT2 beheko klasea
NT2 goiko klasea
NT2 klase ertaina
NT2 klase gidaria
RT oligarkia (0406)
NT2 langileen klasea
RT behargina (4411)
RT langile-mugimendua (0431)
NT2 nekazarien klasea
RT landa-biztanleria (2816)
RT nekazari-mugimendua (0431)
NT1 gizarte-maila
NT1 gizarte-mugikortasuna
RT lanbide-mugikortasuna (4411)
NT1 intelektuala
NT1 laugarren mundua
RT pobretasuna (1626)
RT pobretzea (1626)

gizarte-egoera
NT1 baldintza sozioekonomikoa
NT2 bizi-baldintza
RT bizi-kostua (1611)
RT bizi-maila (1626)
RT oinarrizko beharrizanak (1611)
NT2 bizi-kalitatea
RT bizi-maila (1626)
RT ingurumenaren kalitatea (5206)
RT oinarrizko beharrizanak (1611)
NT2 gizarte-ongizatea
RT gizarte-segurantza (2836)
RT ongizatearen estatua (0406)
NT1 gizarte-araua
RT gizarte-klausula (2021)
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2826 gizarte-bizitza

aisia
RT bigarren egoitza (2816)
RT garapen pertsonala (2826)
RT kulturaren zabalkundea (2831)
RT ludoteka (3221)
NT1 aisiarako eremua
NT2 parke zoologikoa
RT animalien babesa (5206)
RT animalien ongizatea (5631)
RT espezie babestua (5211)
NT1 animaliekin egiten den ikuskizuna
RT animalien babesa (5206)
NT1 jokoa
RT jostailuen industria (6846)
NT2 ausazko jokoa
NT2 joko automatikoa
RT industria elektroteknikoa (6826)
NT2 joko-establezimendua
NT1 kirola
RT dopatzea (2826)
RT gorputz-hezkuntza (3211)
NT2 ehiza
RT ehizari buruzko arauak (5206)
NT2 kirol profesionala
NT2 kirol-arrantza
RT ur gezako arrantza (5641)
NT2 kirol-erakundea
NT2 kirol-ikuskizuna
RT kirol-ikuskizunetako indarkeria (2826)
NT3 olinpiar jokoak
NT2 kirol-instalazioa
RT kirol-gaia (6846)
NT1 oporrak
RT ordaindutako oporrak (4416)
NT2 oporrak txandakatzea
NT1 turismoa
RT atzerritarren onarpena (1231)
RT bainu-ura (5211)
RT sasoiko migrazioa (2811)
RT turismo-eskualdea (1616)
RT Turismoaren Mundu Erakundea (7606)
RT zerbitzuen industria (6846)
NT2 atzerritarren turismoa
NT2 bidaia
NT3 bidaiaria
RT garraio-erabiltzailea (4811)
NT2 bidaia-agentzia
NT2 erlijio-turismoa
RT erlijioa (2831)
NT2 gastronomiaren industria
2007-02-05

RT janari prestatua (6026)
RT janarien industria (6031)
RT taldeentzako sukaldaritza (6031)
NT3 sukaldaritzako lanbidea
NT2 kanpina
RT kanpin-ibilgailua (4811)
NT2 landa-turismoa
NT2 masa-turismoa
RT talde-bidaia (4811)
NT2 ostalaritzaren industria
NT3 ostalaritzako lanbidea
NT2 turismo-azpiegitura
RT azpiegitura ekonomikoa (1606)
NT2 turismo-politika
RT eskualdeen garapena (1616)
RT turismo-eskualdea (1616)
NT3 turismoko estatistika
NT2 turismoko lanbidea
NT2 turismoko trukea

gizarte-arazoa
NT1 alkoholismoa
RT edari alkoholduna (6021)
RT errepideko segurtasuna (4806)
RT garraioaren segurtasuna (4806)
NT1 analfabetismoa
RT alfabetatzea (3206)
RT hezkuntzarako eskubidea (1236)
NT1 delitugintza
RT birgizarteratzea (2826)
RT birlaneratzea (4406)
RT delitugintzaren aurkako borroka (2826)
RT kriminologia (3611)
RT lapurreta (1216)
RT segurtasun publikoa (0431)
NT2 bandalismoa
NT2 gazteen delitugintza
RT adingabeen jurisdikzioa (1226)
RT zainpeko hezkuntzako ikastetxea (1216)
NT2 kirol-ikuskizunetako indarkeria
RT kirol-ikuskizuna (2826)
NT1 dopatzea
RT kirola (2826)
NT1 estremismoa
RT erlijio-integrismoa (2831)
NT1 etxeko istripua
RT eraikinen segurtasuna (2846)
NT1 etxerik gabeko pertsona
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RT etxebizitzarako eskubidea (1236)
RT gizarte-ekipamendua (2836)
RT pobretasuna (1626)
NT1 gazteen atsekabea
RT gazte-mugimendua (0431)
NT1 gizarte-bazterketa
RT Akordio Soziala (2826)
RT gizarteratzea (2826)
RT parte-hartze soziala (2826)
NT1 indarkeria
RT kriminologia (3611)
RT pertsonen aurkako delitua (1216)
NT2 etxeko indarkeria
NT2 gazte-indarkeria
NT3 eskolako indarkeria
NT1 kaleko haurra
NT1 kriminalitatea
RT damutua (1216)
RT krimenaren aurkako borroka (2826)
RT kriminologia (3611)
RT lapurreta (1216)
RT pertsonen bahiketa (1216)
RT pirateria (1216)
RT segurtasun publikoa (0431)
NT2 krimen antolatua
NT3 mafia
NT1 pornografia
NT2 haur-pornografia
RT haurren babesa (2826)
RT pedofilia (1216)
NT1 prostituzioa
RT haurren babesa (2826)
RT haurren eskubideak (1236)
RT sexu-indarkeria (1216)
NT1 sexu-mutilazioa
RT ugalketa-osasuna (2841)
NT1 suizidioa
RT eutanasia (1236)
RT heriotza (2826)
RT heriotza-tasa (2816)
RT nork bere burua askatasunez gobernatzea
(1236)
NT1 tabakismoa
NT1 toxikomania
RT droga-trafikoa (1216)
RT sorgorgarria (2841)
RT substantzia psikotropikoa (2841)
RT toxikologia (2841)

gizarte-bizitza
RT gizarte-zientziak (3611)
RT soziologia (3611)
NT1 bioetika
RT biologia (3606)
RT enbrioia eta umekia (3606)
2007-02-05

RT etika (3611)
RT eugenesia (3606)
RT eutanasia (1236)
RT ingeniaritza genetikoa (6411)
RT lanbide-deontologia (4426)
RT organo-transplantea (2841)
RT ugalketa artifiziala (2806)
NT2 organoen salerosketa
RT enbrioia eta umekia (3606)
RT legez kontrako trafikoa (2006)
RT odol-transfusioa (2841)
RT organo-transplantea (2841)
RT ugalketa artifiziala (2806)
NT1 elkarte-bizitza
RT elkarte-mugimendua (0431)
RT erakunde-jarduna (0431)
RT gizarte-ekonomia (1621)
NT2 borondatezko gizarte-langileak
RT ordainik gabeko lana (4406)
NT2 elkartea
NT3 Europako elkartea
NT2 kultur erakundea
RT kultur lankidetza (0811)
RT kultur politika (2831)
NT2 ongintzako erakundea
RT emaria (0811)
RT irabaziak lortzeko xederik gabeko sozietatea
(4016)
RT laguntza pribatua (0811)
RT nazioarteko boluntarioa (0811)
RT ordainik gabeko lana (4406)
NT1 garapen pertsonala
RT aisia (2826)
RT lanbide-heziketa (4406)
NT1 giza harremanak
NT1 gizarte-aldaketa
NT1 gizarte-garapena
NT1 gizarte-gatazka
RT arraza-gatazka (1236)
NT2 klase arteko borroka
RT gizarte-klasea (2821)
NT1 gizarte-portaera
NT1 gizartera egokitzea
RT kultur desberdintasuna (2831)
NT1 heriotza
RT heriotza-tasa (2816)
RT hilerria (2846)
RT suizidioa (2826)
NT1 kultur saria
RT kultur politika (2831)
NT1 moral publikoa
RT klase politikoaren moraltasuna (0431)
RT ordena publikoa (0431)
NT1 ohorezko saria
NT1 parte-hartze soziala
RT gizarte-bazterketa (2826)
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RT gizarte-mugimendua (0431)
RT parte-hartze politikoa (0431)
NT2 emakumeen parte-hartzea
RT emakumeen eskubideak (1236)
RT mugimendu feminista (0431)
NT2 gizarteko rola
NT1 senidetzea
RT Europako Udalerrien Kontseilua (7626)
NT1 sozietate sekretua

gizarte-politika
RT gizarte-laguntza (2836)
RT osasun-sistemaren doakotasuna (2841)
NT1 birgizarteratzea
RT delitugintza (2826)
NT1 delitugintzaren aurkako borroka
RT delitugintza (2826)
NT1 emakumeen egoera
RT emakumeen eskubideak (1236)
RT gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
(1236)
RT mugimendu feminista (0431)
RT sexu-bereizkeria (1236)
NT1 Europako gizarte-politika
RT Erkidegoaren politika (1016)
RT Europako Gizarte Funtsa (1021)
RT herritarren Europa (1016)
RT koordinazio-metodo irekia [V4.2] (1011)
NT2 Akordio Soziala
RT gizarte-bazterketa (2826)
RT tratu-berdintasuna (1236)
NT2 Europako Gizarte Gutuna
NT2 Europako gizarte-aurrekontua
NT2 Europako gizarte-esparrua
NT2 Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen
Europar Batasuneko Gutuna
RT etiketa soziala (4006)
RT Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Gutuna (1016)
RT gizarte-eskubideak (1236)
RT lan-zuzenbidea (4426)
NT1 ezindua
RT birlaneratzea (4406)
RT elbarritasunagatiko bereizkeria (1236)
RT ezinduentzako laguntza (2836)
RT familia-elkartasuna (2806)
RT hezkuntza berezia (3211)
RT lan-istripua (4416)
RT langile minusbaliatua (4411)
RT osasun-txartela (2841)

2007-02-05

RT tratu-berdintasuna (1236)
RT zainketengatiko esleipena [V4.2] (2836)
NT2 ezindu fisikoa
NT2 ezindu psikikoa
RT buru-gaixotasuna (2841)
NT2 ezinduen autonomia
NT2 ezinduen gizarteratzea
RT langile minusbaliatua (4411)
NT2 ezinduentzako baliabideak
RT adinekoak (2816)
NT1 gazteria-politika
RT Erkidegoaren programa (1016)
RT gaztea (2816)
NT1 gizarte-aurrekontua
RT osasun-sistemaren kostua (2841)
NT1 gizarte-ituna
RT gizarte-elkarrizketa (4426)
NT1 gizarte-kostua
RT gastu publikoa (2441)
RT osasun-sistemaren kostua (2841)
NT1 gizarte-langilea
RT gizarte-lana (2836)
RT gizarte-zerbitzua (2836)
NT1 gizarte-zuzenbidea
RT lan-arloko jurisdikzioa (1226)
NT2 dumping soziala
RT deslokalizazioa [V4.2] (4006)
RT etiketa soziala (4006)
RT lehiaren murrizketa (4031)
NT1 gizarteratzea
RT etorkinen gizarteratzea (2811)
RT gizarte-bazterketa (2826)
NT1 haurren babesa
RT adingabeen lana (4406)
RT haur-pornografia (2826)
RT haurren eskubideak (1236)
RT pedofilia (1216)
RT prostituzioa (2826)
RT ume abandonatua (2806)
NT1 haurren zaintza
RT haurra (2816)
RT haurren eskubideak (1236)
NT1 irauteko gutxieneko diru-sarrera
RT bizi-maila (1626)
RT errenta (1626)
RT langabezia (4406)
RT pobretasuna (1626)
NT1 krimenaren aurkako borroka
RT droga-trafikoa (1216)
RT kriminalitatea (2826)
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2831 kultura eta erlijioa

arteak
RT arte-hezkuntza (3211)
NT1 arte ederrak
RT argazki-industria (6846)
RT inprimaketa (3226)
NT2 arkitektura
RT eguzki-arkitektura (6626)
RT hirigintza (2846)
NT2 eskultura
NT2 pintura
NT1 arte-lanbidea
NT1 herri-artea
RT herri-kultura (2831)
NT1 ikus-arteak
NT2 zinematografia
RT ikus-entzunezko materiala (3226)
RT zinemaren industria (3226)
NT1 ikuskizunak
NT1 literatura
NT1 literatura-lanbidea
NT1 musika
RT ikus-entzunezkoen industria (3226)
RT musika-tresna (6846)

erlijioa
RT erlijio-askatasuna (1236)
RT erlijio-gatazka (1236)
RT erlijio-turismoa (2826)
RT erlijioarengatiko bereizkeria (1236)
RT laikotasuna (0406)
NT1 ateismoa
NT1 budismoa
RT budista (2821)
RT zuzenbide budista (1206)
NT1 eliza
NT2 kontzilioa
NT1 erlijio berria
NT1 erlijio primitiboa
NT1 erlijio-erakundea
NT1 erlijio-integrismoa
RT erlijio-askatasuna (1236)
RT erlijio-taldea (2821)
RT estremismoa (2826)
NT1 erlijio-sekta
NT1 hinduismoa
RT hinduista (2821)
RT zuzenbide hindua (1206)
NT1 islamismoa
2007-02-05

RT musulmana (2821)
RT zuzenbide musulmana (1206)
NT1 judaismoa
RT judua (2821)
RT zuzenbide hebrearra (1206)
NT1 kleroa
NT1 kristautasuna
RT kristaua (2821)
NT2 anglikanismoa
RT zuzenbide kanonikoa (1206)
NT2 katolizismoa
RT zuzenbide kanonikoa (1206)
NT2 ortodoxia
RT zuzenbide kanonikoa (1206)
NT2 protestantismoa
RT eliz zuzenbide protestantea (1206)
NT1 liburu santua
NT1 mitologia
NT1 teologia

kultur politika
RT gizarte- eta kultura-ekipamendua (2846)
RT hezkuntza-politika (3206)
RT kultur erakundea (2826)
RT kultur lankidetza (0811)
RT kultur saria (2826)
NT1 artegintza
RT ikus-entzunezkoen ekoizpena (3226)
RT zinema-ekoizpena (3226)
NT1 jabetza literario eta artistikoa
RT egile-eskubideak (6416)
NT1 kultur agerpena
RT Erkidegoaren babesa (1016)
NT2 Europako kultur agerpena
NT1 kultur harremanak
RT atzerritar ikaslea (3216)
RT hezkuntza konparatua (3206)
RT kultur lankidetza (0811)
RT zientzia-trukea (0811)
NT2 gazte-trukea
NT1 kultur ondarea
RT arkeologia (3611)
NT2 arkitektura-ondarea
NT2 arte-merkataritza
RT esportazioen kontrola (2006)
RT legez kontrako trafikoa (2006)
NT2 artelana
NT2 bandera
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RT Estatuaren ikurra (0406)
NT2 himnoa
RT Estatuaren ikurra (0406)
NT2 kultur ondasuna
NT2 monumentua
NT2 ohiturak eta tradizioak
NT2 toki historikoa
NT1 kultur salbuespena
RT egile-eskubideak (6416)
RT ikus-entzunezkoen ekoizpena (3226)
RT Munduko Merkataritza Antolakundea (2021)
RT zinema-ekoizpena (3226)
NT1 kultur sustapena
NT1 kulturaren industria
RT komunikazioaren industria (3226)
RT kultura (2831)
NT1 kulturaren zabalkundea
RT aisia (2826)
RT informazioaren zabalkundea (3221)
NT1 mezenasgoa
RT babesa (2031)
NT1 museoa
NT1 ondarearen babesa
NT1 oroipena

kultura

2007-02-05

RT etnologia (3611)
RT irakaskuntza-maila (3211)
RT komunikazioaren industria (3226)
RT kultur geografia (3606)
RT kulturaren industria (2831)
NT1 akulturazioa
NT1 eskualdeen kultura
RT hizkuntza-politika [V4.2] (3611)
NT1 herri-kultura
RT herri-artea (2831)
NT1 kultur desberdintasuna
RT gizarte- eta kultura-taldea (2821)
RT gizartera egokitzea (2826)
RT gutxiengo nazionala (1236)
RT langile migratzailea (4411)
RT migratzaileen umea (2811)
NT1 kultur mugimendua
NT1 kultur nortasuna
RT gizarte- eta kultura-taldea (2821)
RT gutxiengoen babesa (1236)
NT2 europar nortasuna
RT Europako integrazioa (0811)
NT1 kultura-aniztasuna
RT elebitasuna (3611)
RT hizkuntza-politika [V4.2] (3611)
NT1 zibilizazioa
RT etika (3611)
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2836 gizarte-babesa

gizarte-baimena
RT familia-politika (2806)
RT ordaindutako oporrak (4416)
NT1 amatasun-lizentzia
NT1 gaixotasun-lizentzia
NT1 gizonentzako guraso-lizentzia
NT1 legezko zaintzagatiko lizentzia

gizarte-laguntza
RT gizarte-politika (2826)
NT1 adinekoentzako laguntza
RT adinekoak (2816)
RT gerontologia (2841)
NT1 behartsuentzako laguntza
RT azpiproletarioak (2821)
RT errenta txikia (1626)
RT mikrokreditua (2416)
RT pobretasuna (1626)
NT1 etxez etxeko laguntza
RT adinekoak (2816)
RT familia ugaritsua (2806)
NT1 ezinduentzako laguntza
RT ezindua (2826)
NT1 gizarte-ekipamendua
RT ekipamendu kolektiboa (2846)
RT etxerik gabeko pertsona (2826)
RT gizarte- eta kultura-ekipamendua (2846)
NT1 gizarte-lana
RT gizarte-langilea (2826)
NT1 gizarte-mutualitatea
RT gizarte-ekonomia (1621)
NT1 gizarte-urgazpena
RT errentaren bermea (1606)
NT1 gizarte-zerbitzua
RT gizarte-langilea (2826)

gizarte-segurantza
RT errentaren birbanaketa (1626)
RT gizarte-ongizatea (2821)
RT gizarte-transferentziak (1626)
RT pertsona erretiratua (4406)

2007-02-05

NT1 gaixotasunarengatiko estaldura osoa
RT osasun-zerbitzu nazionala (2841)
NT1 gizarte-kotizazioa
RT alokairuen kostua (4026)
RT atxikipena (4421)
NT1 gizarte-prestazioa
NT2 amatasunagatiko prestazioa
RT familia-politika (2806)
NT2 bizirik dirautenentzako prestazioa
RT pertsona alarguna (2806)
RT umezurtza (2806)
NT2 erretiro-pentsioa
RT erretiroa hartzeko baldintza (4406)
RT pertsona erretiratua (4406)
NT3 pentsio osagarria
NT3 pentsio-eskubideen transferentzia
NT3 pentsioen metaketa
RT errenten metaketa (1626)
NT2 ezintasun-asegurua
RT lanerako ezintasuna (4416)
NT2 familia-prestazioa
RT familia-politika (2806)
NT2 gaixotasun-asegurua
RT osasun-sistemaren kostua (2841)
NT2 gurasotasun-saria [V4.2]
RT familia-politika (2806)
NT2 heriotzagatiko kalte-ordaina
NT2 laguntzako prestazioa
NT2 lan-istripuetarako asegurua
RT lan-istripua (4416)
NT2 langabezia-asegurua
RT langabea (4411)
RT langabezia (4406)
NT2 prestazio osagarria
NT2 zainketengatiko esleipena [V4.2]
RT adinekoak (2816)
RT ezindua (2826)
RT haurra (2816)
NT1 gizarte-segurantzaren harmonizazioa
RT legerien hurbilketa (1011)
NT1 gizarte-segurantzaren zuzenbidea
RT lan-arloko jurisdikzioa (1226)
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2841 osasuna

NT3 hiesa
RT odol-transfusioa (2841)
NT1 gaixotasun kardiobaskularra
NT1 gaixotasun kronikoa
NT1 gaixotasun tropikala
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
NT1 giltzurrunetako gaixotasuna
NT1 larruazaleko gaixotasuna
NT1 minbizia
RT substantzia kantzerigenoa (5216)
RT ugalketa-osasuna (2841)
NT1 nerbio-sistemako gaixotasuna
NT1 nutrizioko gaixotasuna
NT2 malnutrizioa
NT1 odoleko gaixotasuna
NT1 sortzetiko gaixotasuna
NT1 traumatismoa
NT1 zoonosia
RT animalia-gaixotasuna (5631)
RT zooteknia (5631)

farmazia-industria
RT bioindustria (6411)
RT farmazia-arloko legeria (2841)
RT industria kimikoa (6811)
NT1 albaitaritzako produktua
RT albaitaritza (5631)
NT2 albaitaritzako sendagaia
NT1 farmaziako produktua
RT farmakologia (3606)
RT farmazia-arloko legeria (2841)
RT farmazia-gastuak (2841)
RT medikuntza (2841)
NT2 bitamina
RT elikagai osagarria (6026)
NT2 hormona
NT2 produktu homeopatikoa
NT2 sendagaia
RT sendabelarra (6006)
NT3 antibiotikoa
NT3 salmenta askeko sendagaia
NT3 sendagai generikoa
NT2 substantzia psikotropikoa
RT toxikomania (2826)
NT3 estimulatzailea
NT3 lasaigarria
NT3 sorgorgarria
RT toxikomania (2826)
NT2 txertoa
RT txertaketa (2841)

gaixotasuna
NT1 alergia
NT1 arnasbideetako gaixotasuna
NT1 buru-gaixotasuna
RT buru-osasuna (2841)
RT ezindu psikikoa (2826)
RT psikiatria (2841)
NT1 digestio-aparatuko gaixotasuna
NT1 epidemia
RT epidemiologia (2841)
RT gaixotasun-transmisorea (2841)
NT1 gaixotasun endemikoa
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
NT1 gaixotasun endokrinoa
NT2 diabetesa
NT1 gaixotasun infekziosoa
NT2 sexu-transmisiozko gaixotasuna
RT ugalketa-osasuna (2841)
2007-02-05

medikuntza-zientziak
RT biologia-zientziak (3606)
NT1 anatomia
NT1 epidemiologia
RT epidemia (2841)
RT higiene publikoa (2841)
NT2 gaixotasun-transmisorea
RT epidemia (2841)
RT intsektuen aurkako borroka (5206)
NT1 immunologia
NT1 kirurgia
NT2 kirurgia estetikoa
NT1 medikuntza
RT farmaziako produktua (2841)
RT lan-medikuntza (4416)
RT medikuntzako informatika (3236)
RT medikuntzako irakaskuntza (3211)
NT2 auzitegiko medikuntza
NT2 datu medikoak
RT datu pertsonalak (3236)
NT2 diagnostiko medikoa
NT2 larrialdietako medikuntza
RT lehen sorospenak (2841)
RT osasunerako arriskua (2841)
NT2 medikuntza naturala
RT ordezko medikuntzako lanbidea (2841)
RT osasun-arloko lanbidea (2841)
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NT2 medikuntza nuklearra
NT2 medikuntzako espezialitatea
NT3 ginekologia
NT3 medikuntza orokorra
RT medikuntza-zentroa (2841)
NT3 neurologia
NT3 odontologia
RT osasun-arloko lanbidea (2841)
NT3 pediatria
NT3 psikiatria
RT buru-gaixotasuna (2841)
RT ospitale psikiatrikoa (2841)
RT psikologia (3611)
NT2 osasun-azterketa
NT2 peritu-azterketa medikoa
RT asegurua (2431)
NT1 medikuntzako ikerketa
NT1 terapeutika
RT osasunaren zainketa (2841)
NT1 toxikologia
RT substantzia toxikoa (5216)
RT toxikomania (2826)

NT1 janarien bidezko intoxikazioa
RT janarien kutsadura (5216)
NT1 janarien segurtasuna
RT arretaren printzipioa (6416)
RT Elikagaien Segurtasuneko Europar
Agintaritza (1006)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT osasunerako arriskua (2841)
RT trazabilitatea (6416)

nutrizioa
RT elikadura-gastua (2026)
RT elikagai osagarria (6026)
RT jan-ohitura (2026)
RT janari-kontsumoa (2026)
NT1 elikadura-baliabidea
NT1 elikadura-politika
NT1 giza elikadura
NT1 janari-beharrizana
RT oinarrizko beharrizanak (1611)
NT1 janari-eskasia
RT uzta galtzea (5616)
NT2 desnutrizioa
RT pobretasuna (1626)
NT2 gosea
RT elikagai-laguntza (0811)
NT1 janari-higienea
RT produktu galkorra (6026)
NT1 janariei buruzko legeria
RT albaitaritzako legeria (5606)
RT animalia-gaixotasuna (5631)
RT janari-ekoizpena (6031)
RT janarien gehigarria (6036)
RT janarien industria (6031)
RT janarien kimika (6031)
RT legeria fitosanitarioa (5606)
RT osasun-arloko legeria (2841)
RT produktu galkorra (6026)
RT substantzia kantzerigenoa (5216)
NT2 janariei buruzko araua
NT2 janarien ikuskapena
RT osasun-kontrola (2841)
2007-02-05

osasun-arloko lanbidea
RT lanbide liberala (4411)
RT medikuntza naturala (2841)
RT medikuntzako irakaskuntza (3211)
RT odontologia (2841)
NT1 albaitaria
NT1 dentista
NT1 emagina
NT1 kirurgialaria
NT1 lanbide paramedikoa
RT irakaskuntza paramedikoa (3211)
RT lanbide liberala (4411)
NT2 farmazialaria
NT1 medikua
RT nazioarteko boluntarioa (0811)
NT1 ordezko medikuntzako lanbidea
RT medikuntza naturala (2841)
NT1 osasun-arloko langileak

osasun-politika
RT osasun-hezkuntza (3211)
NT1 osasun-estatistika
NT1 osasun-gastuak
NT2 farmazia-gastuak
RT farmaziako produktua (2841)
NT2 ospitaleratze-gastuak
NT1 osasun-sistema
NT2 gizarte-medikuntza
NT2 medikuntza itundua
NT2 medikuntza pribatua
NT2 osasun-sistemaren doakotasuna
RT gizarte-politika (2826)
NT2 osasun-zerbitzu nazionala
RT gaixotasunarengatiko estaldura osoa (2836)
NT1 osasun-sistemaren antolaketa
NT2 ama-haurren babesa
RT amatasuna (2816)
RT familiaren babesa (2806)
NT2 botika
RT farmakologia (3606)
NT2 buru-osasuna
RT buru-gaixotasuna (2841)
RT larritasun psikikoa (4416)
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NT2 eskola-medikuntza
NT2 farmazia-arloko legeria
RT farmakologia (3606)
RT farmazia-industria (2841)
RT farmaziako produktua (2841)
NT3 botika-zaintza
RT Sendagaietarako Europako Agentzia (1006)
NT3 farmaziako nomenklatura
NT2 gaixoen garraioa
NT2 gerontologia
RT adinekoak (2816)
RT adinekoen mendekotasuna (2816)
RT adinekoentzako laguntza (2836)
NT2 istripuen prebentzioa
RT garraio-istripua (4806)
NT2 lehen sorospenak
RT ezbeharrak jotakoentzako laguntza (0811)
RT garraio-istripua (4806)
RT gizakiak eragindako hondamendia (5216)
RT hondamendi naturala (5216)
RT larrialdietako medikuntza (2841)
NT2 medikuntza eta kirurgiako materiala
NT2 medikuntza-zuzenbidea
NT3 gaixoen eskubideak
RT lanbide-sekretua (4426)
RT norbanakoaren eskubidea (1236)
NT4 akats medikoa
RT erantzukizuna (1211)
RT lanbide-sekretua (4426)
NT4 bizi-testamentua
RT eutanasia (1236)
NT2 odol-transfusioa
RT hiesa (2841)
RT organoen salerosketa (2826)
NT2 organo-transplantea
RT bioetika (2826)
RT organoen salerosketa (2826)
NT2 osasun publikoa
RT behien entzefalopatia espongiformea (5631)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
NT3 higiene publikoa
RT epidemiologia (2841)
NT3 osasun-arloko legeria
RT animalia-gaixotasuna (5631)
RT janariei buruzko legeria (2841)
RT osasun-ziurtagiria (2011)

2007-02-05

RT oztopo teknikoa (2021)
NT4 osasun-kontrola
RT janarien ikuskapena (2841)
RT kontrol fitosanitarioa (5606)
NT3 osasunerako arriskua
RT albaitaritzako ikuskapena (5606)
RT janarien segurtasuna (2841)
RT larrialdietako medikuntza (2841)
RT segurtasun nuklearra (6621)
RT substantzia arriskutsua (5216)
NT3 ugalketa-osasuna
RT amatasuna (2816)
RT familia-plangintza (2806)
RT minbizia (2841)
RT sexu-hezkuntza (3211)
RT sexu-mutilazioa (2826)
RT sexu-transmisiozko gaixotasuna (2841)
RT sexualitatea (3611)
NT2 osasun-txartela
RT adinekoak (2816)
RT ezindua (2826)
NT2 osasunaren zainketa
RT terapeutika (2841)
NT3 erizaintzako sendaketa
NT3 etxez etxeko urgazpena
NT3 zainketa aringarriak
NT2 ospitaleratzea
NT3 psikiatrikoan sartzea
RT estatu-indarkeria (0431)
NT2 prebentzio-medikuntza
NT3 txertaketa
RT txertoa (2841)
NT2 telemedikuntza
RT telematika (3236)
NT1 osasun-sistemaren kostua
RT gaixotasun-asegurua (2836)
RT gizarte-aurrekontua (2826)
RT gizarte-kostua (2826)
NT1 osasun-zerbitzua
NT2 medikuntza-zentroa
RT medikuntza orokorra (2841)
NT2 ospitale psikiatrikoa
RT psikiatria (2841)
NT2 ospitalea
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2846 hirigintza eta eraikuntza

aglomerazioa
RT hiriko ekonomia (2846)
NT1 hiri-aglomerazioa
NT2 hiria
NT3 bizitegi-eremua
NT3 hiri berria
NT3 hiri ertaina
NT3 hiri inguruko aldea
NT3 hiri satelitea
NT3 hiri txikia
NT3 hirialdea
RT eskualde ekonomikoa (1616)
RT hiri-biztanleria (2816)
RT hiri-erkidegoa (2846)
NT4 hirialde behartsua
RT auzo-polizia (0431)
RT hurbileko justizia (1221)
NT4 oinezkoen gunea
RT oinezkoa (4816)
NT3 hiriburua
NT3 megalopolia
NT3 metropolia
NT1 landa-aglomerazioa
RT landa-biztanleria (2816)
RT landa-eskualdea (1616)

NT1 etxebizitza osasungaitza
NT1 etxebizitza-kooperatiba
NT1 etxebizitza-zuzenbidea
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
NT2 alogerei buruzko arauak
NT2 neurrizko alogera
NT1 familia bakarreko etxebizitza
NT1 gizarte-laguntzako etxebizitza

etxebizitza-politika
NT1 etxebizitza-beharrizana
RT etxebizitzarako eskubidea (1236)
RT oinarrizko beharrizanak (1611)
NT1 etxebizitza-esleipena
NT1 habitataren hobekuntza

eraikuntza-politika
NT1 eraikinen segurtasuna
RT etxeko istripua (2826)
NT1 eraikitzeko baimena
RT hirigintza-arauak (2846)
RT katastroa (1211)
NT1 eraikuntza-arauak
RT hirigintza-arauak (2846)
NT1 eraikuntzarako laguntza
RT higiezin-kreditua (2416)
RT jabetza eskuratzea (1211)
NT1 eraikuntzaren kostua
NT1 higiezinekin espekulatzea
RT hiri- eta landa-jabetzaren merkatua (2846)
NT1 higiezinen merkatua
NT1 higiezinen sustapena

etxebizitza
RT maizter-botatzea (1221)
NT1 etxebizitza kolektiboa
RT jabekidetasuna (1211)
2007-02-05

habitata
RT giza geografia (3606)
NT1 hiri-habitata
RT hiri-bidea (4816)
RT hiri-biztanleria (2816)
NT1 landa-habitata
RT landa-bidea (4816)
RT landa-biztanleria (2816)
NT1 txabola-auzoa
RT legez aurkako eraikuntza (2846)

higiezin-errentamendua
RT alogera (2031)
NT1 aloger-kontratua
RT landa-errentamenduko kontratua (5616)
NT2 aloger-kontratuaren iraunaldia
NT2 berreskuratzeko eskubidea
NT2 merkataritzako errentamendua

hirigintza
RT arkitektura (2831)
RT lekuaren kudeaketa (5206)
RT planoa (3221)
NT1 berdegunea
RT lekuaren kudeaketa (5206)
RT paisaiaren babesa (5206)
NT1 ekipamendu kolektiboa
RT gizarte-ekipamendua (2836)
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NT2 aparkalekua
RT automobila (4816)
RT ibilgailuen zirkulazioa (4816)
NT2 autobus-geltokia
NT2 eraikin publikoa
NT2 gizarte- eta kultura-ekipamendua
RT gizarte-ekipamendua (2836)
RT kultur politika (2831)
NT2 hilerria
RT heriotza (2826)
NT3 hilerri militarra [V4.2]
RT armada (0821)
NT1 hiri- eta landa-jabetzaren merkatua
RT higiezinekin espekulatzea (2846)
RT landa-jabetza (5616)
RT lurraren jabetza (1211)
NT1 hiri-arazoa
NT1 hiri-azpiegitura
RT azpiegitura ekonomikoa (1606)
NT2 energia elektrikoaren hornidura
NT2 gas-hornidura
RT gasa (6606)
NT2 herri-bideen zerbitzua
NT2 ur-hornidura
RT antolamendu hidraulikoa (6831)
RT baliabide hidraulikoa (5211)
NT1 hiri-berrikuntza
NT1 hiri-erkidegoa

2007-02-05

RT hiri-biztanleria (2816)
RT hirialdea (2846)
NT1 hirigintza-arauak
RT eraikitzeko baimena (2846)
RT eraikuntza-arauak (2846)
RT katastroa (1211)
NT1 hirigintzako lanbidea
NT1 hirigintzako plana
NT1 hiriko ekonomia
RT aglomerazioa (2846)
RT ekonomia (1621)
NT1 hiriko eraikuntza
NT2 legez aurkako eraikuntza
RT txabola-auzoa (2846)
NT1 industria-lurra
RT lurraren jabetza (1211)
RT ondasun higiezinen jabetza (1211)
NT1 landa-erkidegoa
RT landa-biztanleria (2816)
RT landa-eskualdea (1616)
NT1 lur eraikigarria
RT lurraren jabetza (1211)
RT ondasun higiezinen jabetza (1211)
NT2 lurren zatiketa
NT1 lursailaren prezioa
RT lurraren prezioa (5616)
NT1 urbanizazioa
RT hiri-biztanleria (2816)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

18/43

Eurovoc-Euskaraz

Gai-eremuko terminologia: 28 GIZARTE-GAIAK
aberriratua
USE itzulerako migrazioa(2811)
aberriratzea
USE itzulerako migrazioa(2811)
aborigen-tribua
USE biztanleria autoktonoa(2816)
aborigena
USE biztanleria autoktonoa(2816)

adopziozko familia
USE adopzioa(2806)
adopziozko seme-alabatasuna
USE adopzioa(2806)

abortu terapeutikoa (2806)
abortua (2806)
adierazle demografikoa
USE estatistika demografikoa(2816)
adin txikikoen babesa
USE haurren babesa(2826)
adin-taldea
USE adinaren araberako banaketa(2816)
adinaren araberako banaketa (2816)
adinekoak (2816)
adinekoen egoitza
USE gizarte-ekipamendua(2836)
adinekoen mendekotasuna (2816)
adinekoentzako laguntza (2836)
adinen piramidea
USE adinaren araberako banaketa(2816)
adingabeak babesteko zentroa
USE haurren babesa(2826)
adingabeen babesa
USE haurren babesa(2826)
adingabeen defentsaria
USE haurren babesa(2826)
adingabeen harrera
USE zaintza-eskubidea(2806)
adingabeen kontrako tratu txarrak
USE haurren babesa(2826)
adingabeen prostituzioa
USE prostituzioa(2826)
adingabeen zaintza
USE zaintza-eskubidea(2806)
adintsua
USE adinekoak(2816)
administrazio-eraikina
USE eraikin publikoa(2846)
adopzio-eskubidea (2806)
adopzioa (2806)
2007-02-05

adopziozko umea (2806)
adostasunezko lotura
USE ezkontzaz kanpoko lotura(2806)
adulterioa
USE ezkontza(2806)
agiri-ondarea
USE kultur ondarea(2831)
aglomerazioa (2846)
ahaidetasuna (2806)
aisia (2826)
aisiarako eremua (2826)
aisiaren gizartea
USE aisia(2826)
aisiaren politika
USE aisia(2826)
aita
USE ahaidetasuna(2806)
aita ezkongabea
USE guraso ezkongabea(2806)
akats medikoa (2841)
Akordio Soziala (2826)
aktorea
USE arte-lanbidea(2831)
akulturazioa (2831)
akupuntorea
USE ordezko medikuntzako lanbidea(2841)
akupuntura
USE medikuntza naturala(2841)
alarguntasun-pentsioa
USE bizirik dirautenentzako prestazioa(2836)
alarguntasuna
USE pertsona alarguna(2806)
albaitaria (2841)
albaitaritzako produktua (2841)
albaitaritzako sendagaia (2841)
aldaketa soziala
USE gizarte-aldaketa(2826)
alderdi sozioekonomikoa
USE baldintza sozioekonomikoa(2821)
alderrai ibiltzea
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USE etxerik gabeko pertsona(2826)
aldiria
USE hiri inguruko aldea(2846)

alergia (2841)
alkoholismoa (2826)
alkoholismoaren aurkako borroka
USE alkoholismoa(2826)
aloger-kontratua (2846)
aloger-kontratuaren iraunaldia (2846)
alogerei buruzko arauak (2846)
alogereko ama (2806)
alogeren izozketa
USE alogerei buruzko arauak(2846)
alokairuen kotizazioa
USE gizarte-kotizazioa(2836)
Alzheimerren gaixotasuna
USE nerbio-sistemako gaixotasuna(2841)
ama
USE ahaidetasuna(2806)
ama ezkongabea
USE guraso ezkongabea(2806)
ama-eskola
USE haurren zaintza(2826)
ama-haurren babesa (2841)
amatasun-lizentzia (2836)
amatasun-sorospena
USE amatasunagatiko prestazioa(2836)
amatasuna (2816)
amatasunagatiko prestazioa (2836)
amatasunaren babesa
USE ama-haurren babesa(2841)
amen babesa
USE ama-haurren babesa(2841)
analfabetismoa (2826)
analisi demografikoa (2816)
analisi klinikoa
USE diagnostiko medikoa(2841)
analisi soziologikoa (2821)
anatomia (2841)
anbulantzia
USE gaixoen garraioa(2841)
anbulatorioa
USE medikuntza-zentroa(2841)
anemia
USE nutrizioko gaixotasuna(2841)
anestesia
USE kirurgia(2841)
2007-02-05

anglikanismoa (2831)
animaliekin egiten den ikuskizuna (2826)
animalien borroka
USE animaliekin egiten den ikuskizuna(2826)
animalien lasterketa
USE animaliekin egiten den ikuskizuna(2826)
animismoa
USE erlijio primitiboa(2831)
anorexia
USE nutrizioko gaixotasuna(2841)
antibiotikoa (2841)
antikontzeptiboa
USE kontrazepzioa(2806)
antisorgailua
USE kontrazepzioa(2806)
antisorkuntza
USE kontrazepzioa(2806)
antzerkia
USE ikuskizunak(2831)
antzinateko gauza
USE artelana(2831)
antzinateko gauzen trafikoa
USE arte-merkataritza(2831)
antzutzea (2806)
apaiza
USE kleroa(2831)
aparejadorea
USE hirigintzako lanbidea(2846)
aparkalekua (2846)
aparkatzeko gunea
USE aparkalekua(2846)
apartamentu-eraikina
USE etxebizitza kolektiboa(2846)
apustua
USE ausazko jokoa(2826)
ardurapeko ahaidea
USE familia-zama(2806)
ardurapeko pertsona
USE familia-zama(2806)
ardurapeko seme-alabak
USE familia-zama(2806)
argazkigintza
USE ikus-arteak(2831)
argazkilaria
USE arte-lanbidea(2831)
argindar-hornidura
USE energia elektrikoaren hornidura(2846)
aristokrazia
USE goiko klasea(2821)
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arkitekto teknikoa
USE hirigintzako lanbidea(2846)
arkitektoa
USE hirigintzako lanbidea(2846)

arkitektura (2831)
arkitektura-moldaketa
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
arkitektura-ondarea (2831)
arkitektura-oztopoak kentzea
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
armarria
USE bandera(2831)
arnasbideetako gaitza
USE arnasbideetako gaixotasuna(2841)
arnasbideetako gaixotasuna (2841)
arte ederrak (2831)
arte grafikoak
USE arte ederrak(2831)
arte plastikoak
USE arte ederrak(2831)
arte-erakusketa
USE kultur agerpena(2831)
arte-instalazioa
USE artelana(2831)
arte-lanbidea (2831)
arte-merkataritza (2831)
arte-objektua
USE artelana(2831)
arte-objektuen esportazioa
USE arte-merkataritza(2831)
arteak (2831)
artegintza (2831)
artelana (2831)
artelanen esportazioa
USE arte-merkataritza(2831)
artelanen salerosketa
USE arte-merkataritza(2831)
artista
USE arte-lanbidea(2831)
asma
USE arnasbideetako gaixotasuna(2841)
astialdia
USE aisia(2826)
ateismoa (2831)
ateneoa
USE kultur erakundea(2826)
atseden-etxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)
2007-02-05

atsekabe soziala
USE gizarte-arazoa(2826)

atzera-aurrerako migrazioa (2811)
atzerritarren turismoa (2826)
aurreikuspen demografikoa (2816)
aurrerapen soziala
USE gizarte-garapena(2826)
aurretiazko jarraibideak jasotzea
USE bizi-testamentua(2841)
ausazko jokoa (2826)
autobus-geltokia (2846)
autopsia
USE auzitegiko medikuntza(2841)
autorea
USE literatura-lanbidea(2831)
auzitegiko medikuntza (2841)
auzo behartsua
USE hirialde behartsua(2846)
auzo sentibera
USE hirialde behartsua(2846)
auzoa
USE hiri inguruko aldea(2846)
auzoen senidetzea
USE senidetzea(2826)
auzunea
USE hiri inguruko aldea(2846)
azaleko gaixotasuna
USE larruazaleko gaixotasuna(2841)
azpipopulazioa (2816)
azpiproletarioak (2821)
aztarnategi arkeologikoa
USE toki historikoa(2831)
babes ofizialeko etxebizitza
USE gizarte-laguntzako etxebizitza(2846)
baby sitting-a
USE haurren zaintza(2826)
baimendu gabeko eraikuntza
USE legez aurkako eraikuntza(2846)
bainuetxea
USE medikuntza naturala(2841)
bakarrik dagoen pertsona (2816)
baldintza sozioekonomikoa (2821)
balleta
USE ikuskizunak(2831)
bandalismoa (2826)
bandera (2831)
barbiturikoa
USE lasaigarria(2841)
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barne-migrazioa (2811)
barruko migrazioa
USE barne-migrazioa(2811)
basektomia
USE antzutzea(2806)
baserri-turismoa
USE landa-turismoa(2826)
baserriaren eta hiriaren arteko harremanak (2816)
baserritik hirirako migrazioa (2811)
batasun zibila (2806)
batez besteko bizialdia
USE bizi-itxaropena(2816)
bazterketaren aurkako borroka
USE gizarteratzea(2826)
begirune publikoa
USE moral publikoa(2826)
behartsuentzako laguntza (2836)
beheko klasea (2821)
beilatokia
USE heriotza(2826)
belaunaldi arteko gatazka (2806)
belaunaldi-berritzea (2816)
belaunaldi-berriztapena
USE belaunaldi-berritzea(2816)
berdegunea (2846)
berezko heriotza
USE heriotza(2826)
berreskuratzeko eskubidea (2846)
bidaia (2826)
bidaia antolatua
USE bidaia(2826)
bidaia-agentzia (2826)
bidaiaria (2826)
bidaztia
USE bidaiaria(2826)
bideo-jokoa
USE joko automatikoa(2826)
bigarren belaunaldiko migratzailea
USE migratzaileen umea(2811)
bigarren egoitza (2816)
bihotzeko gaixotasuna
USE gaixotasun kardiobaskularra(2841)
bilakaera demografikoa
USE biztanleriaren dinamika(2816)
bioetika (2826)
biosegurtasuna
USE osasun-kontrola(2841)
2007-02-05

birgizarteratzea (2826)
bisita-eskubidea (2806)
bitamina (2841)
bizi-baldintza (2821)
bizi-baldintzen hobekuntza
USE bizi-baldintza(2821)
bizi-itxaropena (2816)
bizi-kalitatea (2821)
bizi-luzetasuna
USE bizi-itxaropena(2816)
bizi-testamentua (2841)
biziera
USE bizi-baldintza(2821)
bizileku finkorik gabeko pertsona
USE etxerik gabeko pertsona(2826)
bizilekua
USE egoitza(2816)
bizimodua
USE bizi-baldintza(2821)
bizimoldea
USE bizi-baldintza(2821)
bizirik daudenentzako prestazioa
USE bizirik dirautenentzako prestazioa(2836)
bizirik dirautenentzako prestazioa (2836)
bizitegi-eremua (2846)
bizitokia
USE etxebizitza(2846)
bizitzaren iraupena
USE bizi-itxaropena(2816)
bizitzeko eraikina
USE etxebizitza(2846)
biztanle-zentsua (2816)
biztanleria aborigena
USE biztanleria autoktonoa(2816)
biztanleria autoktonoa (2816)
biztanleria indigena
USE biztanleria autoktonoa(2816)
biztanleria zahartzea (2816)
biztanleria-berritzea
USE belaunaldi-berritzea(2816)
biztanleriaren banaketa geografikoa (2816)
biztanleriaren dentsitatea (2816)
biztanleriaren dinamika (2816)
biztanleriaren egitura
USE biztanleriaren osaera(2816)
biztanleriaren hazkundea (2816)
biztanleriaren kontzentrazioa (2816)
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biztanleriaren lekualdaketa (2811)
biztanleriaren mugimendua
USE biztanleriaren dinamika(2816)
biztanleriaren osaera (2816)
biztanleriaren piramidea
USE adinaren araberako banaketa(2816)
biztanleriari buruzko aurreikuspena
USE aurreikuspen demografikoa(2816)
boluntarioen erakundea
USE ongintzako erakundea(2826)
borondate aurreratuak jasotzea
USE bizi-testamentua(2841)
borondatezko erakundea
USE ongintzako erakundea(2826)
borondatezko gizarte-langileak (2826)
bortxazko heriotza
USE heriotza(2826)
botika (2841)
botika-zaintza (2841)
braille-a
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
budismoa (2831)
budista (2821)
bularreko haurra
USE lehen haurtzaroa(2816)
bulimia
USE nutrizioko gaixotasuna(2841)
burges-klasea
USE klase ertaina(2821)
burgesia
USE klase ertaina(2821)
buru-alienatua
USE ezindu psikikoa(2826)
buru-gaixoa
USE ezindu psikikoa(2826)
buru-gaixotasuna (2841)
buru-osasuna (2841)
Codex Alimentarius
USE janariei buruzko araua(2841)
dantza
USE ikuskizunak(2831)
dantzaldia
USE ikuskizunak(2831)
dantzaria
USE arte-lanbidea(2831)
datu medikoak (2841)
deitura (2806)
dekorazio-arteak
2007-02-05

USE arte ederrak(2831)

delitugintza (2826)
delitugintzaren aurkako borroka (2826)
delitugintzaren prebentzioa
USE delitugintzaren aurkako borroka(2826)
demografia (2816)
dentista (2841)
desinfektatzailea
USE farmaziako produktua(2841)
desnutrizioa (2841)
despopulazioa (2816)
diabetesa (2841)
diagnostiko goiztiarra
USE prebentzio-medikuntza(2841)
diagnostiko medikoa (2841)
dialektoa
USE eskualdeen kultura(2831)
dialisia
USE giltzurrunetako gaixotasuna(2841)
diaspora (2811)
dibortzioa (2806)
dietetika
USE giza elikadura(2841)
digestio-aparatuko gaixotasuna (2841)
diru-esleipen osagarria
USE prestazio osagarria(2836)
dokumentu-ondarea
USE kultur ondarea(2831)
domina
USE ohorezko saria(2826)
dopatzea (2826)
Dopatzearen aurkako Hitzarmena
USE dopatzea(2826)
dopatzearen aurkako kontrola
USE dopatzea(2826)
dopatzearen aurkakoa
USE dopatzea(2826)
dopatzeko metodoak
USE dopatzea(2826)
dopina
USE dopatzea(2826)
droga
USE sorgorgarria(2841)
droga-kontsumoa
USE toxikomania(2826)
droga-mendekotasuna
USE toxikomania(2826)
drogaren aurkako borroka
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USE toxikomania(2826)
drogazaletasuna
USE toxikomania(2826)

dumping soziala (2826)
ebakuntza kirurgikoa
USE kirurgia(2841)
eginkizun soziala
USE gizarteko rola(2826)
egitatezko banantzea
USE epai bidezko banantzea(2806)
egitura sozioekonomikoa
USE baldintza sozioekonomikoa(2821)
egoera sozioekonomikoa
USE baldintza sozioekonomikoa(2821)
egoitza (2816)
egoitza geriatrikoa
USE gizarte-ekipamendua(2836)
egoitza nagusia
USE egoitza(2816)
egoitza-mugikortasuna (2816)
ehiza (2826)
ehorzketa
USE heriotza(2826)
ehorztetxea
USE heriotza(2826)
ekipamendu kolektiboa (2846)
ekipamendu terapeutikoa
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
ekzema
USE larruazaleko gaixotasuna(2841)
elbarritasun-pentsioa
USE ezintasun-asegurua(2836)
elbarritasun-sorospena
USE ezintasun-asegurua(2836)
elbarritasunagatiko prestazioa
USE ezintasun-asegurua(2836)
elektroentzefalografia
USE diagnostiko medikoa(2841)
elektrokardiografia
USE diagnostiko medikoa(2841)
elikadura
USE nutrizioa(2841)
elikadura-baliabidea (2841)
elikadura-politika (2841)
elikaduraren nahastea
USE nutrizioko gaixotasuna(2841)
elikadurari buruzko arauak
USE janariei buruzko legeria(2841)
elikagaien analisia
2007-02-05

USE janarien ikuskapena(2841)
elikagaien kontrola
USE janarien ikuskapena(2841)
elikagaien segurtasuna
USE janarien segurtasuna(2841)
elitea
USE goiko klasea(2821)

eliza (2831)
elkarrekiko apustua
USE ausazko jokoa(2826)
elkarte-bizitza (2826)
elkarte-jarduera
USE elkarte-bizitza(2826)
elkartea (2826)
emagina (2841)
emakume alarguna
USE pertsona alarguna(2806)
emakume haurduna
USE amatasuna(2816)
emakume migratzailea
USE emakumeen migrazioa(2811)
emakumea (2816)
emakumeen baldintzak
USE emakumeen egoera(2826)
emakumeen egoera (2826)
emakumeen migrazioa (2811)
emakumeen parte-hartzea (2826)
emakumeen prostituzioa
USE prostituzioa(2826)
emantzipazioa (2806)
emaztea
USE pertsona ezkondua(2806)
emigratua
USE migratzailea(2811)
emigratzailea
USE migratzailea(2811)
emigrazioa (2811)
enbrioiak ematea
USE ugalketa artifiziala(2806)
energia elektrikoaren banaketa
USE energia elektrikoaren hornidura(2846)
energia elektrikoaren hornidura (2846)
enpresaren kotizazioa
USE gizarte-kotizazioa(2836)
epai bidezko banantzea (2806)
epidemia (2841)
epidemiologia (2841)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

24/43

Eurovoc-Euskaraz

eraikin publikoa (2846)
eraikinaren modernizazioa
USE habitataren hobekuntza(2846)
eraikinen birgaikuntza
USE hiri-berrikuntza(2846)
eraikinen osasungarritasuna
USE eraikinen segurtasuna(2846)
eraikinen segurtasuna (2846)
eraikinen zaharberrikuntza
USE hiri-berrikuntza(2846)
eraikitzeko baimena (2846)
eraikitzeko lizentzia
USE eraikitzeko baimena(2846)
eraikuntza basatia
USE legez aurkako eraikuntza(2846)
eraikuntza klandestinoa
USE legez aurkako eraikuntza(2846)
eraikuntza-araua
USE eraikuntza-arauak(2846)
eraikuntza-arauak (2846)
eraikuntza-politika (2846)
eraikuntzarako laguntza (2846)
eraikuntzarako prima
USE eraikuntzarako laguntza(2846)
eraikuntzaren kostua (2846)
eraikuntzaren sustapena
USE eraikuntzarako laguntza(2846)
eraikuntzari buruzko arauak
USE eraikuntza-arauak(2846)
eraikuntzari buruzko legeria
USE eraikuntza-arauak(2846)
erakunde ongilea
USE ongintzako erakundea(2826)
erakundetu gabeko bikotea
USE ezkontzaz kanpoko lotura(2806)
erditzea
USE amatasuna(2816)
eremu anglofonoa
USE talde linguistikoa(2821)
eremu frankofonoa
USE talde linguistikoa(2821)
eremu germanofonoa
USE talde linguistikoa(2821)
eremu urbanizatua
USE hirialdea(2846)
erien eskubideak
USE gaixoen eskubideak(2841)
erietxe psikiatrikoa
USE ospitale psikiatrikoa(2841)
2007-02-05

erietxea
USE ospitalea(2841)
eritegia
USE ospitalea(2841)
erizaina
USE osasun-arloko langileak(2841)

erizaintzako sendaketa (2841)
Erkidego barruko migrazioa
USE Erkidegoko migrazioa(2811)
Erkidegoaren migrazio-politika (2811)
Erkidegoko migratzailea
USE Erkidegoko migrazioa(2811)
Erkidegoko migrazioa (2811)
erlijio berria (2831)
erlijio primitiboa (2831)
erlijio-erakundea (2831)
erlijio-fundamentalismoa
USE erlijio-integrismoa(2831)
erlijio-gutxiengoa
USE erlijio-taldea(2821)
erlijio-integrismoa (2831)
erlijio-sekta (2831)
erlijio-taldea (2821)
erlijio-turismoa (2826)
erlijioa (2831)
ernalketa artifiziala
USE ugalketa artifiziala(2806)
eroa
USE ezindu psikikoa(2826)
erradiodiagnostikoa
USE diagnostiko medikoa(2841)
erradiografia
USE diagnostiko medikoa(2841)
erradioterapia
USE medikuntza nuklearra(2841)
erradiotoxikologia
USE toxikologia(2841)
errebala
USE hiri inguruko aldea(2846)
erreforma soziala
USE gizarte-aldaketa(2826)
errentamendu-kontratua
USE aloger-kontratua(2846)
errentamendu-kontratuaren iraunaldia
USE aloger-kontratuaren iraunaldia(2846)
erretiro-pentsioa (2836)
errezetarik gabeko sendagaia
USE salmenta askeko sendagaia(2841)
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erromesaldia
USE erlijio-turismoa(2826)
eskaner medikoa
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
eskimala
USE biztanleria autoktonoa(2816)
esklerosi anizkoitza
USE nerbio-sistemako gaixotasuna(2841)

eskola-medikuntza (2841)
eskolako indarkeria (2826)
eskualde-ezaugarria
USE bandera(2831)
eskualdeen kultura (2831)
eskualdeen ondarea
USE eskualdeen kultura(2831)
eskultorea
USE arte-lanbidea(2831)
eskultura (2831)
esoterismoa
USE erlijio-sekta(2831)
espediente medikoa
USE datu medikoak(2841)
esperma ematea
USE ugalketa artifiziala(2806)
esperma-bankua
USE ugalketa artifiziala(2806)
estadioa
USE kirol-instalazioa(2826)
estatistika demografikoa (2816)
estimulatzailea (2841)
estimulatzaileen erabilera
USE dopatzea(2826)
estolderia
USE herri-bideen zerbitzua(2846)
estomatologia
USE odontologia(2841)
estomatologoa
USE dentista(2841)
estremismoa (2826)
etika medikoa
USE bioetika(2826)
etorkina
USE migratzailea(2811)
etorkinen gizarteratzea (2811)
etorkinen integrazioa
USE etorkinen gizarteratzea(2811)
etxea (2816)
etxebitzitza-blokea
2007-02-05

USE etxebizitza kolektiboa(2846)

etxebizitza (2846)
etxebizitza apala
USE gizarte-laguntzako etxebizitza(2846)
etxebizitza eraberritzea
USE habitataren hobekuntza(2846)
etxebizitza kolektiboa (2846)
etxebizitza osasungaitza (2846)
etxebizitza-beharrizana (2846)
etxebizitza-esleipena (2846)
etxebizitza-kooperatiba (2846)
etxebizitza-politika (2846)
etxebizitza-zuzenbidea (2846)
etxebizitzarako laguntza
USE familia-prestazioa(2836)
etxebizitzaren modernizazioa
USE habitataren hobekuntza(2846)
etxebizitzen alogera
USE higiezin-errentamendua(2846)
etxebizitzen eraikuntza
USE etxebizitza-politika(2846)
etxebizitzen errentamendua
USE higiezin-errentamendua(2846)
etxebizitzen sustapena
USE eraikuntzarako laguntza(2846)
etxeko indarkeria (2826)
etxeko istripua (2826)
etxeko istripuen prebentzioa
USE etxeko istripua(2826)
etxeko segurtasuna
USE etxeko istripua(2826)
etxekoandrea (2816)
etxerik gabeko pertsona (2826)
etxetik lanerako bidaiak
USE atzera-aurrerako migrazioa(2811)
etxez etxeko laguntza (2836)
etxez etxeko urgazpena (2841)
Europako domina
USE ohorezko saria(2826)
Europako elkartea (2826)
Europako Gizarte Gutuna (2826)
Europako gizarte-aurrekontua (2826)
Europako gizarte-esparrua (2826)
Europako gizarte-politika (2826)
Europako kultur agerpena (2831)
Europako saria
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USE kultur saria(2826)
Europako urtea
USE Europako kultur agerpena(2831)

europar nortasuna (2831)
ezaugarria
USE bandera(2831)
ezindu fisikoa (2826)
ezindu psikikoa (2826)
ezindua (2826)
ezinduen autonomia (2826)
ezinduen gizarteratzea (2826)
ezinduentzako aparatua
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
ezinduentzako baliabideak (2826)
ezinduentzako erraztasunak
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
ezinduentzako garraio-zerbitzua
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
ezinduentzako ibilgailua
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
ezinduentzako instalazio eta zerbitzuak
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
ezinduentzako laguntza (2836)
ezintasun-asegurua (2836)
ezkonahaidetasuna
USE ezkontza-ahaidetasuna(2806)
ezkongabea (2806)
ezkongabetasuna
USE ezkongabea(2806)
ezkongea
USE ezkongabea(2806)
ezkonlaguna
USE pertsona ezkondua(2806)
ezkontidea
USE pertsona ezkondua(2806)
ezkontideak banantzea
USE epai bidezko banantzea(2806)
ezkontidearen aurkako indarkeria
USE etxeko indarkeria(2826)
ezkontza (2806)
ezkontza-ahaidetasuna (2806)
ezkontza-araubidea
USE ezkontza-zuzenbidea(2806)
ezkontza-egoera
USE familia-egoera(2806)
ezkontza-kontratua
USE ezkontza-zuzenbidea(2806)
ezkontza-tasa (2816)
2007-02-05

ezkontza-zuzenbidea (2806)
ezkontzako itunak
USE ezkontza-zuzenbidea(2806)
ezkontzaz kanpoko lotura (2806)
ezkontzaz kanpoko seme-alabatasuna
USE seme-alabatasuna(2806)
ezkontzazko seme-alabatasuna
USE seme-alabatasuna(2806)
ezkutuko migrazioa
USE legez kanpoko migrazioa(2811)
eztanda demografikoa
USE biztanleriaren hazkundea(2816)
familia (2806)
familia bakarreko etxea
USE familia bakarreko etxebizitza(2846)
familia bakarreko etxebizitza (2846)
familia batzea
USE familia-migrazioa(2811)
familia berriro elkartzea
USE familia-migrazioa(2811)
familia berrosatua (2806)
familia gurasobakarra
USE guraso bakarreko familia(2806)
familia nuklearra
USE familia(2806)
familia ugaritsua (2806)
familia-egoera (2806)
familia-elkartasuna (2806)
familia-ingurunea
USE familia(2806)
familia-migrazioa (2811)
familia-plangintza (2806)
familia-plangintzako programa
USE familia-plangintza(2806)
familia-plusa
USE familia-prestazioa(2836)
familia-politika (2806)
familia-prestazioa (2836)
familia-sorospena
USE familia-prestazioa(2836)
familia-unitatea
USE etxea(2816)
familia-zama (2806)
familia-zuzenbidea (2806)
familiaburua (2806)
familiako burua
USE familiaburua(2806)
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familiaren babesa (2806)
familiaren euslea (2806)
familiari laguntzeko politika
USE familia-politika(2806)
fanatismoa
USE estremismoa(2826)
farmazia
USE botika(2841)
farmazia-arauak
USE farmazia-arloko legeria(2841)
farmazia-arloko legeria (2841)
farmazia-bulegoa
USE botika(2841)
farmazia-ekoizpena
USE farmazia-industria(2841)
farmazia-gastuak (2841)
farmazia-industria (2841)
farmaziako espezifikoa
USE farmaziako produktua(2841)
farmaziako nomenklatura (2841)
farmaziako prestakina
USE farmaziako produktua(2841)
farmaziako produktua (2841)
farmazialaria (2841)
fatxaden zaharberrikuntza
USE habitataren hobekuntza(2846)
fetixismoa
USE erlijio primitiboa(2831)
fisioterapeuta
USE lanbide paramedikoa(2841)
folklorea
USE eskualdeen kultura(2831)
framazona
USE sozietate sekretua(2826)
framazoneria
USE sozietate sekretua(2826)
frankofonia
USE talde linguistikoa(2821)
gainpopulazioa (2816)
gaixo terminala
USE heriotza(2826)
gaixoen duintasuna
USE gaixoen eskubideak(2841)
gaixoen eskubideak (2841)
gaixoen garraioa (2841)
gaixotasun bakterianoa
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
gaixotasun birikoa
2007-02-05

USE gaixotasun infekziosoa(2841)

gaixotasun endemikoa (2841)
gaixotasun endokrinoa (2841)
gaixotasun infekziosoa (2841)
gaixotasun kardiobaskularra (2841)
gaixotasun kronikoa (2841)
gaixotasun kutsakorra
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
gaixotasun parasitarioa
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
gaixotasun psikikoa
USE buru-gaixotasuna(2841)
gaixotasun transmitigarria
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
gaixotasun tropikala (2841)
gaixotasun-arriskua
USE osasunerako arriskua(2841)
gaixotasun-asegurua (2836)
gaixotasun-baja
USE gaixotasun-lizentzia(2836)
gaixotasun-bektorea
USE gaixotasun-transmisorea(2841)
gaixotasun-gastuak
USE osasun-gastuak(2841)
gaixotasun-lizentzia (2836)
gaixotasun-sorospena
USE gaixotasun-asegurua(2836)
gaixotasun-transmisorea (2841)
gaixotasuna (2841)
gaixotasuna transmititzen duen agentea
USE gaixotasun-transmisorea(2841)
gaixotasuna transmititzen duen intsektua
USE gaixotasun-transmisorea(2841)
gaixotasunarengatiko estaldura osoa (2836)
gaixotasunen prebentzioa
USE prebentzio-medikuntza(2841)
gaizki tratatutako adingabea
USE haurren babesa(2826)
Gallup inkesta
USE iritzi-zundaketa(2821)
garapen pertsonala (2826)
garun-ihesa
USE intelektualen exodoa(2811)
gas-hornidura (2846)
gastronomiaren industria (2826)
gaztaroa
USE gaztea(2816)
http://www.bizkaia.net/eurovoc

28/43

Eurovoc-Euskaraz

gazte-indarkeria (2826)
gazte-trukea (2831)
gaztea (2816)
gazteen asaldura
USE gazteen atsekabea(2826)
gazteen atsekabea (2826)
gazteen delitugintza (2826)
gaztelaniaren eremua
USE talde linguistikoa(2821)
gaztelaniaz hitz egiten den herrialdeak
USE talde linguistikoa(2821)
gazteria-politika (2826)
gela
USE etxebizitza(2846)
geriatria
USE gerontologia(2841)
gerontologia (2841)
gerrako alarguna
USE pertsona alarguna(2806)
gerriko berdea
USE berdegunea(2846)
giltzurrunetako gaixotasuna (2841)
gimnasioa
USE kirol-instalazioa(2826)
ginekologia (2841)
giza elikadura (2841)
giza harremanak (2826)
Gizarte Segurantzako kontsultategia
USE medikuntza-zentroa(2841)
gizarte- eta kultura-ekipamendua (2846)
gizarte- eta kultura-taldea (2821)
gizarte- eta osasun-zentroa
USE medikuntza-zentroa(2841)
gizarte-adierazlea (2821)
gizarte-aldaketa (2826)
gizarte-alderdia
USE gizarte-egoera(2821)
gizarte-araua (2821)
gizarte-arazoa (2826)
gizarte-asegurua
USE gizarte-segurantza(2836)
gizarte-aurreikuspena
USE gizarte-segurantza(2836)
gizarte-aurreikuspeneko sistema
USE gizarte-segurantza(2836)
gizarte-aurrekontua (2826)
gizarte-babesa
2007-02-05

USE gizarte-segurantza(2836)

gizarte-baimena (2836)
gizarte-bazterketa (2826)
gizarte-bizitza (2826)
gizarte-desberdintasuna (2821)
gizarte-egitura (2821)
gizarte-egoera (2821)
gizarte-ekipamendua (2836)
gizarte-eragina (2821)
gizarte-funtzioa
USE gizarteko rola(2826)
gizarte-garapena (2826)
gizarte-gastua
USE gizarte-kostua(2826)
gizarte-gatazka (2826)
gizarte-geruzak
USE gizarte-egitura(2821)
gizarte-ikerketa
USE analisi soziologikoa(2821)
gizarte-ingurunea
USE gizarte-klasea(2821)
gizarte-inkesta (2821)
gizarte-integrazioa
USE gizarteratzea(2826)
gizarte-ituna (2826)
gizarte-klase behartsua
USE laugarren mundua(2821)
gizarte-klasea (2821)
gizarte-kostua (2826)
gizarte-kotizazioa (2836)
gizarte-laguntza (2836)
gizarte-laguntzailea
USE gizarte-langilea(2826)
gizarte-laguntzako etxebizitza (2846)
gizarte-lana (2836)
gizarte-langilea (2826)
gizarte-legeria
USE gizarte-zuzenbidea(2826)
gizarte-maila (2821)
gizarte-marjinazioa
USE gizarte-bazterketa(2826)
gizarte-medikuntza (2841)
gizarte-mugikortasuna (2821)
gizarte-mutualitatea (2836)
gizarte-ongizatea (2821)
gizarte-plana
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USE gizarte-politika(2826)
gizarte-plangintza
USE gizarte-politika(2826)

gizonen prostituzioa
USE prostituzioa(2826)

gizarte-politika (2826)
gizarte-portaera (2826)
gizarte-prestazioa (2836)
gizarte-protokoloa
USE Akordio Soziala(2826)
gizarte-segurantza (2836)
gizarte-segurantzako afiliazioa
USE gizarte-kotizazioa(2836)
gizarte-segurantzako alta
USE gizarte-kotizazioa(2836)
gizarte-segurantzako araubidea
USE gizarte-segurantza(2836)
gizarte-segurantzako araubideen harmonizazioa
USE gizarte-segurantzaren harmonizazioa(2836)
gizarte-segurantzako kotizazioa
USE gizarte-kotizazioa(2836)
gizarte-segurantzako kuota
USE gizarte-kotizazioa(2836)
gizarte-segurantzaren harmonizazioa (2836)
gizarte-segurantzaren zuzenbidea (2836)
gizarte-sistema
USE gizarte-egitura(2821)
gizarte-statusa
USE gizarte-maila(2821)
gizarte-urgazpena (2836)
gizarte-zamak
USE gizarte-kotizazioa(2836)
gizarte-zerbitzua (2836)
gizarte-zuzenbidea (2826)
gizartean birtxertatzea
USE birgizarteratzea(2826)
gizartean integratzea
USE gizarteratzea(2826)
gizartean sartzea
USE gizarteratzea(2826)
gizartean txertatzea
USE gizarteratzea(2826)
gizarteko rola (2826)
gizartera egokitzea (2826)
gizarteratzea (2826)
gizateriaren ondarea
USE kultur ondarea(2831)
gizon alarguna
USE pertsona alarguna(2806)
gizona (2816)
2007-02-05

gizonentzako guraso-lizentzia (2836)
goiko klasea (2821)
gor-mutua
USE ezindu fisikoa(2826)
gorpu-errausketa
USE heriotza(2826)
gorpua
USE heriotza(2826)
gorpuak errausteko labea
USE heriotza(2826)
gorputegia
USE heriotza(2826)
gorputzetik kanpoko ernalketa
USE in vitro ernalketa(2806)
gosea (2841)
gosearen aurkako borroka
USE gosea(2841)
gosetea
USE gosea(2841)
guraso bakarreko familia (2806)
guraso bakarreko familientzako laguntza
USE familia-prestazioa(2836)
guraso ezkongabea (2806)
guraso-ahala (2806)
guraso-ahala kentzea
USE guraso-ahala(2806)
guraso-asegurua
USE legezko zaintzagatiko lizentzia(2836)
gurasoak
USE ahaidetasuna(2806)
gurasoen erantzukizuna (2806)
gurasotasun biologikoa
USE seme-alabatasuna(2806)
gurasotasun-saria [V4.2] (2836)
gurasotasun-sorospena
USE gurasotasun-saria [V4.2](2836)
Gutun Soziala
USE Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen
Europar Batasuneko Gutuna(2826)
gutxiegizko elikadura
USE desnutrizioa(2841)
gutxieneko gizarte-sarrera
USE irauteko gutxieneko diru-sarrera(2826)
gutxieneko gizarte-sarrera bermatua
USE irauteko gutxieneko diru-sarrera(2826)
gutxieneko sarrera bermatua
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USE irauteko gutxieneko diru-sarrera(2826)
gutxiengo etnikoa
USE talde etnikoa(2821)

habitata (2846)
habitataren hobekuntza (2846)
haluzinogenoa
USE sorgorgarria(2841)
haragien ikuskapena
USE janarien ikuskapena(2841)
hartutako immunoeskasiaren sindromea
USE hiesa(2841)
haur soldadua
USE haurren babesa(2826)
haur-jolastokia
USE aisiarako eremua(2826)
haur-parkea
USE aisiarako eremua(2826)
haur-pornografia (2826)
haurdunaldia
USE amatasuna(2816)
haurdunaldia etetea
USE abortua(2806)
haurdunaldiaren borondatezko etendura
USE abortua(2806)
haurra (2816)
haurren aurkako indarkeria
USE haurren babesa(2826)
haurren babesa (2826)
haurren babesetxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)
haurren heriotza-tasa (2816)
haurren zaintza (2826)
haurrentzako laguntza
USE haurren babesa(2826)
haurtxoa
USE lehen haurtzaroa(2816)
haurtzaindegia
USE haurren zaintza(2826)
haurtzaroa
USE haurra(2816)
haustura
USE traumatismoa(2841)
hazkunde demografikoa
USE biztanleriaren hazkundea(2816)
hebrearra
USE judua(2821)
heldua (2816)
hemofilia
2007-02-05

USE odoleko gaixotasuna(2841)

heriotza (2826)
heriotza-tasa (2816)
heriotzagatiko kalte-ordaina (2836)
heriotzagatiko sorospena
USE heriotzagatiko kalte-ordaina(2836)
heriotzaren ziozko kalte-ordaina
USE heriotzagatiko kalte-ordaina(2836)
herri-artea (2831)
herri-bidea
USE herri-bideen zerbitzua(2846)
herri-bideak mantentzea
USE herri-bideen zerbitzua(2846)
herri-bideen artapena
USE herri-bideen zerbitzua(2846)
herri-bideen zerbitzua (2846)
herri-jaia
USE herri-kultura(2831)
herri-kultura (2831)
herria
USE landa-aglomerazioa(2846)
herrialde alemandunak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde anglofonoak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde frankofonoak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde frantsesdunak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde gaztelaniadunak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde hispanofonoak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde ingelesdunak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde lusofonoak
USE talde linguistikoa(2821)
herrialde portugesdunak
USE talde linguistikoa(2821)
herrixka
USE landa-aglomerazioa(2846)
hiesa (2841)
higiene psikikoa
USE buru-osasuna(2841)
higiene publikoa (2841)
higiezin-errentamendua (2846)
higiezin-sustatzailea
USE higiezinen sustapena(2846)
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higiezinekin espekulatzea (2846)
higiezinen alogera
USE higiezin-errentamendua(2846)
higiezinen errentamendua
USE higiezin-errentamendua(2846)
higiezinen merkatua (2846)
higiezinen sustapena (2846)
hil-autoa
USE heriotza(2826)
hildakoa
USE heriotza(2826)
hilerri militarra [V4.2] (2846)
hilerria (2846)
hileta-elizkizuna
USE heriotza(2826)
hileta-errituak
USE heriotza(2826)
hileta-ohiturak
USE heriotza(2826)
hileta-zerbitzuak
USE heriotza(2826)
hiletak
USE heriotza(2826)
hilkortasun-tasa
USE heriotza-tasa(2816)
hilkutxa
USE heriotza(2826)
hilobia
USE heriotza(2826)
hilobiratzea
USE heriotza(2826)
hiltzea
USE heriotza-tasa(2816)
hiltzeko laguntza pasiboa
USE heriotza(2826)
hilzorikoa
USE heriotza(2826)
hilzorikoen eskubideak
USE gaixoen eskubideak(2841)
himnoa (2831)
hinduismoa (2831)
hinduista (2821)
hiri barruko migrazioa (2811)
hiri berria (2846)
hiri ertaina (2846)
hiri handia
USE metropolia(2846)
hiri inguruko aldea (2846)
2007-02-05

hiri satelitea (2846)
hiri txikia (2846)
hiri- eta landa-jabetzaren merkatua (2846)
hiri-aglomerazioa (2846)
hiri-antolamendua
USE hirigintza(2846)
hiri-antolamenduko politika
USE hirigintza(2846)
hiri-antolamendurako plana
USE hirigintzako plana(2846)
hiri-arazoa (2846)
hiri-azpiegitura (2846)
hiri-berrikuntza (2846)
hiri-biztanleria (2816)
hiri-eremua
USE hirialdea(2846)
hiri-erkidegoa (2846)
hiri-errentamendua
USE higiezin-errentamendua(2846)
hiri-garapena
USE urbanizazioa(2846)
hiri-habitata (2846)
hiri-hazkundea
USE urbanizazioa(2846)
hiri-ingurua
USE hirialdea(2846)
hiri-ingurunea
USE hiri-habitata(2846)
hiri-kontzentrazioa
USE urbanizazioa(2846)
hiri-lurzorua
USE lur eraikigarria(2846)
hiri-plangintza
USE hirigintzako plana(2846)
hiria (2846)
hirialde behartsua (2846)
hirialdea (2846)
hiriaren erdialdea
USE hiri-aglomerazioa(2846)
hiriarteko migrazioa (2811)
hiriburua (2846)
hirigintza (2846)
hirigintza-arauak (2846)
hirigintzako arauak
USE hirigintza-arauak(2846)
hirigintzako arautegia
USE hirigintza-arauak(2846)
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hirigintzako lanbidea (2846)
hirigintzako lizentzia
USE eraikitzeko baimena(2846)
hirigintzako plana (2846)
hirigintzako zuzenbidea
USE hirigintza-arauak(2846)
hirigintzaren kudeaketa
USE hirigintza(2846)
hirigintzari buruzko legeria
USE hirigintza-arauak(2846)
hirigunea
USE hiri-aglomerazioa(2846)
hiriko ekonomia (2846)
hiriko eraikuntza (2846)
hirugarren belaunaldiko migratzailea
USE migratzaileen umea(2811)
historia klinikoa
USE datu medikoak(2841)
historiaurreko aztarnategia
USE toki historikoa(2831)
hizkuntza-eremua
USE talde linguistikoa(2821)
hizkuntza-gutxiengoa
USE talde linguistikoa(2821)
hizkuntza-ondarea
USE kultur ondarea(2831)
hizkuntza-zona
USE talde linguistikoa(2821)
homeopatia
USE medikuntza naturala(2841)
hooligan-a
USE kirol-ikuskizunetako indarkeria(2826)
hormona (2841)
hortz-mekanikaria
USE lanbide paramedikoa(2841)
hotela
USE ostalaritzaren industria(2826)
hotelaria
USE ostalaritzako lanbidea(2826)
hoteleko gela
USE ostalaritzaren industria(2826)
idazlea
USE literatura-lanbidea(2831)
igerilekua
USE kirol-instalazioa(2826)
ijitoa (2821)
ikus-arteak (2831)
ikuskizunak (2831)
2007-02-05

immigratzailea
USE migratzailea(2811)

immigrazioa (2811)
immunologia (2841)
in vitro ernalketa (2806)
indarkeria (2826)
indiarra
USE biztanleria autoktonoa(2816)
indigena
USE biztanleria autoktonoa(2816)
industria-lurra (2846)
industria-lurzorua
USE industria-lurra(2846)
ingelesez hitz egiten den herrialdeak
USE talde linguistikoa(2821)
intelektuala (2821)
intelektualen exodoa (2811)
irauteko gutxieneko diru-sarrera (2826)
irentzea
USE sexu-mutilazioa(2826)
iritzi publikoari buruzko inkesta
USE iritzi-zundaketa(2821)
iritzi-zundaketa (2821)
islamiarra
USE musulmana(2821)
islamismoa (2831)
istripuen prebentzioa (2841)
itsua
USE ezindu fisikoa(2826)
itsuentzako gailua duen zebra-pasagunea
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
itzulerako migrazioa (2811)
itzulerarako laguntza (2811)
izatezko bikotea
USE ezkontzaz kanpoko lotura(2806)
izatezko familia
USE ezkontzaz kanpoko lotura(2806)
jabetza artistiko eta literarioa
USE jabetza literario eta artistikoa(2831)
jabetza literario eta artistikoa (2831)
jaioberria
USE lehen haurtzaroa(2816)
jaioberrien heriotza-tasa
USE haurren heriotza-tasa(2816)
jaiotza aurreko heriotza-tasa
USE haurren heriotza-tasa(2816)
jaiotza ondoko heriotza-tasa
USE haurren heriotza-tasa(2816)
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jaiotza-kontrola (2806)
jaiotza-politika (2816)
jaiotza-tasa (2816)
jaiotzagatiko esleipena
USE amatasunagatiko prestazioa(2836)
jaiotzagatiko prestazioa
USE amatasunagatiko prestazioa(2836)
jaiotzak bakantzea
USE jaiotza-kontrola(2806)
janari-baliakizunak
USE elikadura-baliabidea(2841)
janari-beharrizana (2841)
janari-erreserba
USE elikadura-baliabidea(2841)
janari-eskasia (2841)
janari-higienea (2841)
janari-testa
USE janarien ikuskapena(2841)
janariei buruzko araua (2841)
janariei buruzko legeria (2841)
janarien analisia
USE janarien ikuskapena(2841)
janarien bidezko intoxikazioa (2841)
janarien ikuskapena (2841)
janarien kontrola
USE janarien ikuskapena(2841)
janarien segurtasuna (2841)
janariengatiko intoxikazioa
USE janarien bidezko intoxikazioa(2841)
jatetxea
USE gastronomiaren industria(2826)
jendez hustea
USE despopulazioa(2816)
jendeztatzeko migrazioa (2811)
joan-etorriko migrazioa
USE atzera-aurrerako migrazioa(2811)
jokalekua
USE kirol-instalazioa(2826)
joko automatikoa (2826)
joko elektrikoa
USE joko automatikoa(2826)
joko elektronikoa
USE joko automatikoa(2826)
joko-establezimendua (2826)
joko-etxea
USE joko-establezimendua(2826)
jokoa (2826)
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jolas-makina
USE ausazko jokoa(2826)
jolas-parkea
USE aisiarako eremua(2826)
josteta
USE aisia(2826)

judaismoa (2831)
judua (2821)
kafetegi-jatetxea
USE gastronomiaren industria(2826)
kafetegia
USE gastronomiaren industria(2826)
kaleko haurra (2826)
kanpina (2826)
kantaria
USE arte-lanbidea(2831)
karitate-erakundea
USE ongintzako erakundea(2826)
karitatea
USE behartsuentzako laguntza(2836)
kasinoa
USE joko-establezimendua(2826)
katolizismoa (2831)
keinu-hizkuntza
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
kinesiterapeuta
USE lanbide paramedikoa(2841)
kiniela
USE ausazko jokoa(2826)
kirol amateurra
USE kirola(2826)
kirol ez-profesionala
USE kirola(2826)
kirol profesionala (2826)
kirol-agerraldia
USE kirol-ikuskizuna(2826)
kirol-antolakundea
USE kirol-erakundea(2826)
kirol-arrantza (2826)
kirol-ekipamendua
USE kirol-instalazioa(2826)
kirol-elkartea
USE kirol-erakundea(2826)
kirol-erakundea (2826)
kirol-etxea
USE kirol-instalazioa(2826)
kirol-federazioa
USE kirol-erakundea(2826)
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kirol-ikuskizuna (2826)
kirol-ikuskizunetako indarkeria (2826)
kirol-instalazioa (2826)
kirol-instituzioa
USE kirol-erakundea(2826)
kirol-kluba
USE kirol-erakundea(2826)
kirol-lehiaketa
USE kirol-ikuskizuna(2826)
kirol-pabiloia
USE kirol-instalazioa(2826)
kirola (2826)
kirolari amateurra
USE kirola(2826)
kirolari ez-profesionala
USE kirola(2826)
kirolari profesionala
USE kirol profesionala(2826)
kiroldegia
USE kirol-instalazioa(2826)
Kiroleko Dopatzearen aurkako Europako Gutuna
USE dopatzea(2826)
kiropraktikoa
USE ordezko medikuntzako lanbidea(2841)
kirurgia (2841)
kirurgia estetikoa (2841)
kirurgiako materiala
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
kirurgiako tresnak
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
kirurgialaria (2841)
klase arteko borroka (2826)
klase ertaina (2821)
klase gidaria (2821)
klerikoa
USE kleroa(2831)
kleroa (2831)
klinika
USE ospitalea(2841)
klinikako laguntzailea
USE osasun-arloko langileak(2841)
klitorodektomia
USE sexu-mutilazioa(2826)
kokagune berria
USE jendeztatzeko migrazioa(2811)
kokagune historikoa
USE toki historikoa(2831)
kolera
2007-02-05

USE gaixotasun infekziosoa(2841)
kolunbarioa
USE hilerria(2846)
kondekorazioa
USE ohorezko saria(2826)

kontrazepzioa (2806)
kontzertua
USE ikuskizunak(2831)
kontzilioa (2831)
krimen antolatua (2826)
krimenaren aurkako borroka (2826)
kriminalitatea (2826)
kristaua (2821)
kristautasuna (2831)
kultur agerpena (2831)
kultur desberdintasuna (2831)
kultur erakundea (2826)
kultur etxea
USE kultur erakundea(2826)
kultur gunea
USE kultur erakundea(2826)
kultur harremanak (2831)
kultur integrazioa
USE akulturazioa(2831)
kultur lehiaketa
USE kultur saria(2826)
kultur mugimendua (2831)
kultur nortasuna (2831)
kultur ondarea (2831)
kultur ondarearen artapena
USE ondarearen babesa(2831)
kultur ondarearen babesa
USE ondarearen babesa(2831)
kultur ondarearen zaintza
USE ondarearen babesa(2831)
kultur ondasuna (2831)
kultur ondasunen itzulketa
USE kultur ondasuna(2831)
kultur ondasunen salmenta
USE arte-merkataritza(2831)
kultur politika (2831)
kultur salbuespena (2831)
kultur saria (2826)
kultur suspertzea
USE kultur agerpena(2831)
kultur sustapena (2831)
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kultur trukea
USE kultur harremanak(2831)

lanerako ezintasunagatiko prestazioa
USE ezintasun-asegurua(2836)

kultura (2831)
kultura-aniztasuna (2831)
kultura-bitasuna
USE kultura-aniztasuna(2831)
kulturaren hiri europarra
USE Europako kultur agerpena(2831)
kulturaren industria (2831)
kulturaren zabalkundea (2831)
lagundutako ugalketa
USE ugalketa artifiziala(2806)
laguntza medikoa
USE osasunaren zainketa(2841)
laguntza medikoaren bidezko ernalketa
USE ugalketa artifiziala(2806)
laguntza medikoaren bidezko ugalketa
USE ugalketa artifiziala(2806)
laguntzako prestazioa (2836)
laguntzarako diru-esleipena
USE zainketengatiko esleipena [V4.2](2836)
lan-istripuetarako asegurua (2836)
lanaren ziozko heriotza-tasa
USE lanbidearen ziozko heriotza-tasa(2816)
lanaren ziozko migrazioa
USE lanbide-migrazioa(2811)
lanbide paramedikoa (2841)
lanbide-migrazioa (2811)
lanbidearen ziozko heriotza-tasa (2816)
landa-aglomerazioa (2846)
landa-aldeak jendez hustea
USE landa-migrazioa(2811)
landa-aldeetako exodoa
USE landa-migrazioa(2811)
landa-biztanleria (2816)
landa-erkidegoa (2846)
landa-habitata (2846)
landa-ingurunea
USE landa-habitata(2846)
landa-migrazioa (2811)
landa-turismoa (2826)
landerren babesetxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)
landerretxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)
laneko istripuagatiko kalte-ordaina
USE lan-istripuetarako asegurua(2836)

langabezia-asegurua (2836)
langabezia-prestazioa
USE langabezia-asegurua(2836)
langabezia-sorospena
USE langabezia-asegurua(2836)
langileen klasea (2821)
Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen Europar
Batasuneko Gutuna (2826)
larrialdietako medikuntza (2841)
larruazaleko gaitza
USE larruazaleko gaixotasuna(2841)
larruazaleko gaixotasuna (2841)
larruazaleko negela
USE larruazaleko gaixotasuna(2841)
lasaigarria (2841)
laugarren mundua (2821)
lege-medikuntza
USE auzitegiko medikuntza(2841)
legenarra
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
legez aurkako abortua (2806)
legez aurkako eraikuntza (2846)
legez aurkako immigrazioa
USE legez kanpoko migrazioa(2811)
legez ezkondu gabeko bikotea
USE ezkontzaz kanpoko lotura(2806)
legez kanpoko migrazioa (2811)
legezko abortua
USE abortua(2806)
legezko zaintzagatiko lizentzia (2836)
lehen egoitza
USE egoitza(2816)
lehen haurtzaroa (2816)
lehen laguntzak
USE lehen sorospenak(2841)
lehen sorospenak (2841)
lesioa
USE traumatismoa(2841)
leukozitemia
USE odoleko gaixotasuna(2841)
leukozitosia
USE odoleko gaixotasuna(2841)
leuzemia
USE odoleko gaixotasuna(2841)
liburu santua (2831)
liburu soinuduna
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USE ezinduentzako baliabideak(2826)
literatur saria
USE kultur saria(2826)

literatura (2831)
literatura-lanbidea (2831)
literatura-ondarea
USE kultur ondarea(2831)
lo-eragilea
USE lasaigarria(2841)
lohiria
USE hiri inguruko aldea(2846)
lorategi publikoa
USE berdegunea(2846)
loteria
USE ausazko jokoa(2826)
lotoa
USE ausazko jokoa(2826)
lur eraikigarria (2846)
lur-ematea
USE heriotza(2826)
lurperatzea
USE heriotza(2826)
lurrarekin espekulatzea
USE higiezinekin espekulatzea(2846)
lurren zatiketa (2846)
lursailaren prezioa (2846)
mafia (2826)
mahomatarra
USE musulmana(2821)
malaria
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
malnutrizioa (2841)
mantenu-betebeharra (2806)
mantenu-pentsioa
USE mantenu-betebeharra(2806)
mantenua
USE mantenu-betebeharra(2806)
masa-turismoa (2826)
masaje-emailea
USE lanbide paramedikoa(2841)
masoia
USE sozietate sekretua(2826)
masoien logia
USE sozietate sekretua(2826)
masoneria
USE sozietate sekretua(2826)
mediku espezialista
USE medikua(2841)
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medikua (2841)
medikuaren laguntza
USE osasunaren zainketa(2841)
medikuntza (2841)
medikuntza eta kirurgiako materiala (2841)
medikuntza itundua (2841)
medikuntza naturala (2841)
medikuntza nuklearra (2841)
medikuntza orokorra (2841)
medikuntza orokorreko medikua
USE medikua(2841)
medikuntza pribatua (2841)
medikuntza-zentroa (2841)
medikuntza-zerbitzua
USE osasun-zerbitzua(2841)
medikuntza-zientziak (2841)
medikuntza-zuzenbidea (2841)
medikuntzako aparatua
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
medikuntzako espezialitatea (2841)
medikuntzako ikerketa (2841)
medikuntzako materiala
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
medikuntzako tratamendua
USE terapeutika(2841)
medikuntzako tresna
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
medikuntzako tresneria
USE medikuntza eta kirurgiako materiala(2841)
megalopolia (2846)
merkataritzako errentamendua (2846)
metodo antikontzeptiboa
USE kontrazepzioa(2806)
metropoli-aldea
USE metropolia(2846)
metropoli-eremua
USE metropolia(2846)
metropolia (2846)
mezenasa
USE mezenasgoa(2831)
mezenasgoa (2831)
migratzailea (2811)
migratzaileen umea (2811)
migrazio-fluxua
USE migrazio-joera(2811)
migrazio-joera (2811)
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migrazio-mugimendua
USE migrazio-joera(2811)

migrazio-politika (2811)
migrazio-tasa
USE migrazioa(2811)
migrazioa (2811)
migrazioen kontrola (2811)
mikosia
USE larruazaleko gaixotasuna(2841)
mikrokirurgia
USE kirurgia(2841)
minbizia (2841)
minbiziaren aurkako borroka
USE minbizia(2841)
minusbaliatu fisikoa
USE ezindu fisikoa(2826)
minusbaliatu psikikoa
USE ezindu psikikoa(2826)
minusbaliatua
USE ezindua(2826)
minusbaliatuentzako arrapala
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
minusbaliatuentzako arreta
USE ezinduentzako laguntza(2836)
minusbaliatuentzako baliabideak
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
minusbaliatuentzako instalazio eta zerbitzuak
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
minusbaliatuentzako komunak
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
minusbaliatuentzako laguntza
USE ezinduentzako laguntza(2836)
minusbaliatuentzako telefonoa
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
mitologia (2831)
monumentua (2831)
monumentuen artapena
USE ondarearen babesa(2831)
moral publikoa (2826)
moraltasun publikoa
USE moral publikoa(2826)
mugaldeko migrazioa (2811)
mugikortasun geografikoa (2811)
mugikortasun murriztuko pertsona
USE ezindu fisikoa(2826)
multikulturalismoa
USE kultura-aniztasuna(2831)
munduko biztanleria (2816)
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museoa (2831)
musika (2831)
musikaria
USE arte-lanbidea(2831)
musulmana (2821)
nahaste hormonala
USE gaixotasun endokrinoa(2841)
nahitaezko migrazioa (2811)
narkotikoa
USE sorgorgarria(2841)
naturismoa
USE medikuntza naturala(2841)
nazio-ezaugarria
USE bandera(2831)
nazio-himnoa
USE himnoa(2831)
nazioarteko adopzioa (2806)
nazioarteko kriminalitatea
USE krimen antolatua(2826)
negozio-bidaia
USE bidaia(2826)
negozio-lokalen errentamendua
USE merkataritzako errentamendua(2846)
nekazari-etxea (2816)
nekazarien klasea (2821)
nekazaritza-turismoa
USE landa-turismoa(2826)
nerabea
USE gaztea(2816)
nerabezaroa
USE gaztea(2816)
nerbio-sistemako gaixotasuna (2841)
nerbio-sistemaren endekapenezko gaixotasuna
USE nerbio-sistemako gaixotasuna(2841)
nerbio-sistemaren nahastea
USE nerbio-sistemako gaixotasuna(2841)
nerbioetako gaixotasuna
USE nerbio-sistemako gaixotasuna(2841)
neurologia (2841)
neurrizko alogera (2846)
Nobel saria
USE ohorezko saria(2826)
noblezia
USE goiko klasea(2821)
nomada
USE nomadismoa(2811)
nomadismoa (2811)
nutrizioa (2841)
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nutrizioko gaixotasuna (2841)
obesitatea
USE nutrizioko gaixotasuna(2841)
obozitoak ematea
USE in vitro ernalketa(2806)
obra-lizentzia
USE eraikitzeko baimena(2846)
obstetrizia
USE ginekologia(2841)
odol-bankua
USE odol-transfusioa(2841)
odol-transfusioa (2841)
odola ematea
USE odol-transfusioa(2841)
odoleko gaitza
USE odoleko gaixotasuna(2841)
odoleko gaixotasuna (2841)
odolezko heriotza
USE heriotza(2826)
odontologia (2841)
odontomekanikaria
USE lanbide paramedikoa(2841)
ohiko egoitza
USE egoitza(2816)
ohitura onak
USE moral publikoa(2826)
ohiturak eta tradizioak (2831)
ohorezko saria (2826)
oinarrizko laguntza
USE medikuntza orokorra(2841)
Oinarrizko Osasun Laguntzako Zentroa
USE medikuntza-zentroa(2841)
oinezkoen gunea (2846)
oinezkoentzako alderdia
USE oinezkoen gunea(2846)
oinezkoentzako bidea
USE oinezkoen gunea(2846)
olerkaria
USE literatura-lanbidea(2831)
olinpiar jokoak (2826)
OLT
USE osasun-arloko langileak(2841)
ondare bibliografikoa
USE kultur ondarea(2831)
ondarearen babesa (2831)
ondarearen zaharberrikuntza
USE ondarearen babesa(2831)
ondasun-banantzea
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USE epai bidezko banantzea(2806)

ongintzako erakundea (2826)
ongintzako establezimendua
USE gizarte-ekipamendua(2836)
opera
USE ikuskizunak(2831)
operazio kirurgikoa
USE kirurgia(2841)
oporrak (2826)
oporrak txandakatzea (2826)
optikaria
USE lanbide paramedikoa(2841)
ordezko medikuntza
USE medikuntza naturala(2841)
ordezko medikuntzako lanbidea (2841)
organo-bankua
USE organo-transplantea(2841)
organo-transplantea (2841)
organoak ematea
USE organo-transplantea(2841)
organoen erauzketa
USE organo-transplantea(2841)
organoen salerosketa (2826)
organoen trafikoa
USE organoen salerosketa(2826)
oroipena (2831)
ortodoxia (2831)
osasun genesikoa
USE ugalketa-osasuna(2841)
osasun psikikoa
USE buru-osasuna(2841)
osasun publikoa (2841)
osasun publikoaren antolaketa
USE osasun-sistemaren antolaketa(2841)
osasun-araua
USE osasun-arloko legeria(2841)
osasun-arloaren antolaketa
USE osasun-sistemaren antolaketa(2841)
osasun-arloko arauak
USE osasun-arloko legeria(2841)
osasun-arloko lanbidea (2841)
osasun-arloko langileak (2841)
osasun-arloko legeria (2841)
osasun-arloko politika
USE osasun-politika(2841)
osasun-arloko segurtasuna
USE osasun-kontrola(2841)
osasun-arloko sistema
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USE osasun-sistemaren antolaketa(2841)
osasun-arloko zuzenbidea
USE medikuntza-zuzenbidea(2841)

osasun-azterketa (2841)
osasun-babesa
USE osasun-kontrola(2841)
osasun-estaldura unibertsala
USE gaixotasunarengatiko estaldura osoa(2836)
osasun-estatistika (2841)
osasun-etxea
USE medikuntza-zentroa(2841)
osasun-gastuak (2841)
osasun-ikuskapena
USE osasun-kontrola(2841)
osasun-kontrola (2841)
osasun-laguntzagatiko gastuak
USE osasun-gastuak(2841)
osasun-laguntzaile teknikoa
USE osasun-arloko langileak(2841)
osasun-laguntzailea
USE osasun-arloko langileak(2841)
osasun-politika (2841)
osasun-polizia
USE osasun-kontrola(2841)
osasun-prebentzioa
USE osasun-kontrola(2841)
osasun-sistema (2841)
osasun-sistema itundua
USE medikuntza itundua(2841)
osasun-sistema publikoa
USE osasun publikoa(2841)
osasun-sistemaren antolaketa (2841)
osasun-sistemaren doakotasuna (2841)
osasun-sistemaren kostua (2841)
osasun-txartela (2841)
osasun-zerbitzu nazionala (2841)
osasun-zerbitzua (2841)
osasuna
USE osasun-politika(2841)
osasunaren babesa
USE osasun-politika(2841)
osasunaren zainketa (2841)
osasunaren zaintza
USE osasun-kontrola(2841)
osasunerako arriskua (2841)
ospitale itundua
USE medikuntza itundua(2841)
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ospitale psikiatrikoa (2841)
ospitale-gastuak
USE ospitaleratze-gastuak(2841)
ospitale-zentroa
USE ospitalea(2841)
ospitalea (2841)
ospitaleko egonaldia
USE ospitaleratzea(2841)
ospitaleratze-gastuak (2841)
ospitaleratzea (2841)
ostalaria
USE ostalaritzako lanbidea(2826)
ostalaritza
USE ostalaritzaren industria(2826)
ostalaritzako lanbidea (2826)
ostalaritzaren arloa
USE ostalaritzaren industria(2826)
ostalaritzaren industria (2826)
ostatua
USE ostalaritzaren industria(2826)
osteopata
USE ordezko medikuntzako lanbidea(2841)
paludismoa
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
paramedikuntzako langileak
USE lanbide paramedikoa(2841)
parke publikoa
USE berdegunea(2846)
parke tematikoa
USE aisiarako eremua(2826)
parke zoologikoa (2826)
parkinga
USE aparkalekua(2846)
parte-hartze soziala (2826)
pazienteen eskubideak
USE gaixoen eskubideak(2841)
pediatria (2841)
pentsio osagarria (2836)
pentsio-eskubideen transferentzia (2836)
pentsio-funtsa
USE pentsio osagarria(2836)
pentsioa
USE gizarte-prestazioa(2836)
pentsioen metaketa (2836)
peritu-azterketa medikoa (2841)
perituaren osasun-azterketa
USE peritu-azterketa medikoa(2841)
pertsona alarguna (2806)
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pertsona banandua (2806)
pertsona dibortziatua (2806)
pertsona edadetua
USE adinekoak(2816)
pertsona ezkondua (2806)
petrikiloa
USE ordezko medikuntzako lanbidea(2841)
pintorea
USE arte-lanbidea(2831)
pintura (2831)
poligamia (2806)
politika demografikoa (2816)
pornografia (2826)
portugesaren eremua
USE talde linguistikoa(2821)
prebentzio-medikuntza (2841)
prebentziozko osasun-azterketa
USE prebentzio-medikuntza(2841)
presio demografikoa
USE gainpopulazioa(2816)
prestazio osagarria (2836)
prezio mugatuko alogera
USE neurrizko alogera(2846)
produktu homeopatikoa (2841)
profilaxia
USE prebentzio-medikuntza(2841)
proletarioak
USE langileen klasea(2821)
prostituzioa (2826)
protesigilea
USE lanbide paramedikoa(2841)
protestantismoa (2831)
proxenetismoa
USE prostituzioa(2826)
psikiatria (2841)
psikiatrikoan sartzea (2841)
sabelordekoa
USE alogereko ama(2806)
salmenta askeko sendagaia (2841)
sasoiko migrazioa (2811)
segurtasunik eza
USE kriminalitatea(2826)
seme-alabak zaintzeko eskubidea
USE zaintza-eskubidea(2806)
seme-alabatasuna (2806)
seme-alaben aitorpena
USE seme-alabatasuna(2806)
2007-02-05

seme-alabengatiko familia-puntuak
USE familia-prestazioa(2836)
seme-alabengatiko familia-sorospena
USE familia-prestazioa(2836)
senarra
USE pertsona ezkondua(2806)

sendagai generikoa (2841)
sendagaia (2841)
sendagaiak gainbegiratzea
USE botika-zaintza(2841)
sendagaien kontrola
USE botika-zaintza(2841)
sendagaien sailkapena
USE farmaziako nomenklatura(2841)
sendagaien zaintza
USE botika-zaintza(2841)
sendaketa medikoa
USE osasunaren zainketa(2841)
senideentzako pentsioa
USE bizirik dirautenentzako prestazioa(2836)
senidetzea (2826)
seropositiboa
USE hiesa(2841)
sexu-mutilazioa (2826)
sexu-transmisiozko gaixotasuna (2841)
sexuaren araberako banaketa (2816)
sorgorgarria (2841)
sorostegia
USE medikuntza-zentroa(2841)
sortzetiko akatsa
USE sortzetiko gaixotasuna(2841)
sortzetiko anomalia
USE sortzetiko gaixotasuna(2841)
sortzetiko gaixotasuna (2841)
sortzetiko malformazioa
USE sortzetiko gaixotasuna(2841)
sozietate sekretua (2826)
sozietatea (elkartea)
USE elkartea(2826)
subkultura
USE kultur desberdintasuna(2831)
substantzia dopatzaileak
USE dopatzea(2826)
substantzia narkotikoa
USE sorgorgarria(2841)
substantzia psikotropikoa (2841)
suizidioa (2826)
sukaldaria
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USE sukaldaritzako lanbidea(2826)

sukaldaritzako lanbidea (2826)
sukar horia
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
suspertzailea
USE gizarte-langilea(2826)
sustapen soziokulturala
USE kultur agerpena(2831)
tabakismoa (2826)
tabakismoaren aurkako borroka
USE tabakismoa(2826)
tabakoaren aurkako borroka
USE tabakismoa(2826)
taberna-jatetxea
USE gastronomiaren industria(2826)
talde etnikoa (2821)
talde linguistikoa (2821)
taldea
USE elkartea(2826)
tauromakia
USE animaliekin egiten den ikuskizuna(2826)
telefono bidezko inkesta
USE iritzi-zundaketa(2821)
telemedikuntza (2841)
telezaintza
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
teologia (2831)
terapeutika (2841)
toki historikoa (2831)
toki-ezaugarria
USE bandera(2831)
tonbola
USE ausazko jokoa(2826)
totemismoa
USE erlijio primitiboa(2831)
toxikologia (2841)
toxikomania (2826)
traba arkitektonikoak kentzea
USE ezinduentzako baliabideak(2826)
tradizioa
USE ohiturak eta tradizioak(2831)
tranpen bidezko ehiza
USE ehiza(2826)
traumatismoa (2841)
tripanosomiasia
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
tronpen lotura
USE antzutzea(2806)
2007-02-05

tuberkulosia
USE gaixotasun infekziosoa(2841)
turismo-agentzia
USE bidaia-agentzia(2826)

turismo-azpiegitura (2826)
turismo-bidaia
USE bidaia(2826)
turismo-bulegoa
USE bidaia-agentzia(2826)
turismo-ekipamendua
USE turismo-azpiegitura(2826)
turismo-industria
USE turismoa(2826)
turismo-politika (2826)
turismoa (2826)
turismoko estatistika (2826)
turismoko lanbidea (2826)
turismoko trukea (2826)
tutoretza (2806)
txabola-auzoa (2846)
txabolismoa
USE txabola-auzoa(2846)
txaleta
USE familia bakarreko etxebizitza(2846)
txertaketa (2841)
txertoa (2841)
txiroentzako laguntza
USE behartsuentzako laguntza(2836)
udal errolda
USE biztanle-zentsua(2816)
udalerrien senidetzea
USE senidetzea(2826)
ugalketa artifiziala (2806)
ugalketa-osasuna (2841)
ugalkortasun-tasa
USE ugalkortasuna(2816)
ugalkortasuna (2816)
ugaltze-indizea
USE jaiotza-tasa(2816)
ume abandonatua (2806)
ume bakarra (2806)
ume ez-legitimoa
USE ume naturala(2806)
ume naturala (2806)
ume txikia
USE lehen haurtzaroa(2816)
umezaroa
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USE haurra(2816)
umezurtz-etxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)

umezurtza (2806)
umezurztegia
USE gizarte-ekipamendua(2836)
ur-hornidura (2846)
ur-hornikuntza
USE ur-hornidura(2846)
urbanizazioa (2846)
urrituentzako laguntza
USE ezinduentzako laguntza(2836)
urrutiko medikuntza
USE telemedikuntza(2841)
urtaroko migrazioa
USE sasoiko migrazioa(2811)
urteurrena
USE oroipena(2831)
vudu-a
USE erlijio primitiboa(2831)
zahardadezko heriotza
USE heriotza(2826)
zaharra
USE adinekoak(2816)
zaharren babesetxea
USE gizarte-ekipamendua(2836)
zaharren egoitza
USE gizarte-ekipamendua(2836)
zaharrentzako laguntza
USE adinekoentzako laguntza(2836)
zahartzaro-asegurua
USE erretiro-pentsioa(2836)
zahartzaroa
USE adinekoak(2816)
zahartzaroko laguntza
USE adinekoentzako laguntza(2836)
zahartzaroko pentsioa
USE erretiro-pentsioa(2836)
zahartzaroko sorospena
USE erretiro-pentsioa(2836)
zainketa aringarriak (2841)
zainketa medikoak
USE osasunaren zainketa(2841)
zainketengatiko esleipena [V4.2] (2836)
zaintza eta babesa
USE zaintza-eskubidea(2806)
zaintza-eskubidea (2806)
zauria
USE traumatismoa(2841)
2007-02-05

zaurituen garraioa
USE gaixoen garraioa(2841)
zehar-ahaidetasuna
USE ezkontza-ahaidetasuna(2806)
zezen-ikuskizuna
USE animaliekin egiten den ikuskizuna(2826)
zezenketa
USE animaliekin egiten den ikuskizuna(2826)

zibilizazioa (2831)
zinema
USE zinematografia(2831)
zinema-ekoizlea
USE arte-lanbidea(2831)
zinema-zuzendaria
USE arte-lanbidea(2831)
zinemagilea
USE arte-lanbidea(2831)
zinematografia (2831)
zirkua
USE ikuskizunak(2831)
zirkunzisioa
USE sexu-mutilazioa(2826)
zokoratzea
USE gizarte-bazterketa(2826)
zooa
USE parke zoologikoa(2826)
zoonosia (2841)
zozketa
USE ausazko jokoa(2826)
zurztasun-pentsioa
USE bizirik dirautenentzako prestazioa(2836)
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