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EFEO-ko presideteordea

Urteei bizia 
ematea 
Fisioterapiaren 
bidez
Lerro hauen bidez 
zahartzaroari buruzko 
hausnarketa xume bat 
egin nahi dut. Prozesu 
biologiko hori jaiotzen 
garenetik bertatik jartzen 
da martxan, eta gure 
bizitzaren amaierara heldu 
bitartean (heriotza) irauten 
du. Jaiotzen garenetik 
zahartzen gara, eta, agian, 
ez gara errealitate horren 
jakitun bizitzaren, gure 
bizitzaren, gure bizitzen 
bidaia zoragarrian aurrera 
egiten ez dugun bitartean.

Biztanleria zahartzen ari 
da mundu osoan; izan ere, 
bizi-itxaropenak gora egin 
du medikuntzaren eta 
teknologia-berrikuntzaren 
aurrerapenen, eta 
iraupen luzeko zainketak 
hobetzeko baliabideen 
hazkundearen ondorioz. 

Horrek guztiak pertsonak 
gero eta urte gehiago 
bizitzea eta 100 urte 
inguru bizitzea dakar. 

Orain arte 
dena ondo, 
baina, agian, 

honako galdera hauek 
egin beharko genituzke: 
Bizitzari “urteak” emanda 
“bizia” eman diezaiekegu 
urteei? Galdera hori egin 
aurretik, desgaitasunen 
bat izan dezakegun 
urte-kopurua (batez 
ere bizitzako azken 
hamarkada) handitzeari 
buruzko zenbait 
ikerketa zientifikoren 
datuak aztertu ditut.

Munduan 65 urtetik 
gorako mila milioi 
pertsona baino gehiago 
daude, eta horietako 
gehienak diru-sarrera 
baxuko edo ertaineko 
herrialdeetan bizi dira. 
Pertsona horietako askok 
ezin dituzte eskuratu 
bizitza osoa eta duina 
izateko beharrezkoak diren 
oinarrizko baliabideak. 
Egoera hori aintzat 
hartuta, OMEk 2020-2030 
Zahartze Osasungarriaren 
Hamarkada proposatu du. 
Horren bidez, hamarkada 

horretan, estatu kideek 
Zahartze Osasungarria 
sustatzen lagundu 
dezaketen  
gizarte-politikak 
diseinatzen eta ezartzen 
lan egitea lortu nahi da. 
Zer da, baina, Zahartze 
Osasungarria? Pertsonen 
gaitasun funtzionala 
sustatzea eta mantentzea, 
zahartze-prozesu 
osoan ongizate fisikoa, 
psikologikoa eta soziala 
bermatzea. Azpimarratu 
nahi dut zahartzea prozesu 
biologikoa dela, eta ez 
patologikoa. Eta hori diot, 
zeren, oro har, zahartzea 
zerbait negatiboarekin, 
desgaitasunarekin eta 
mendekotasunarekin 
lotzeko joera 
baitago. Gainera, 
pentsamendu horiek 
“adinkeria” (adinagatiko 
diskriminazioa) sustatzen 
duten jokabideak 
sortzen dituzte gure 
gizartean, eta ez dute 
ahalbidetzen ingurune 
lagunkoiak (eta “ingurune 
errukiorrak” esaten ere 
ausartuko nintzateke) 
bultzatzen dituen 
gizartea izateko behar 
den ekosistema sortzea.
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Roberto 
Romero

Aitortzen dut txikitatik 
izan dudala ni baino 
nagusiagoak ziren 
pertsonekin harremanetan 
jartzeko erraztasuna, 
eta betidanik izan 
dudala zahartzearen 
prozesu biologikoa eta 
soziala aztertzeko kezka. 
Fisioterapeuta naiz, oso 
harro nago kolektibo 
horretako kide izateaz, 
eta uste dut une honetan 
aldarrikatu behar dugula 
fisioterapeutok zer egin 
dezakegun guztiontzako 
zahartze osasungarriaren 
sustapenean, 
diskriminazioa alde 
batera utzita. Hasierako 
urteetatik (0-30 urte) has 
gaitezke hezkuntzaren 
bidez, eskoletan ohitura 
osasungarriak sustatuz, 
gurasoak trebatuz 
sedentarismoa murritz 
dadin eta jarduera fisikoa 
sustatzearen garrantzia 
azpimarratuz. Helduaroan 
(30-60 urte) fisioterapiak 

gaixotasun kronikoak 
prebenitu eta  
gaixotasun-prozesua 
atzeratu dezakeela irakats 
dezakegu. Azkenik, 
hirugarren adinean  
(60-100 urte)  
fisioterapia-programak 
proposa ditzakegu. 
Programa horietan, 
eskuzko terapiak, 
terapia fisikoak eta 
ariketa terapeutikoa 
uztar daitezke; izan ere, 
horiek guztiek atzeratu 
egin dezakete Ahultasun 
Sindromea, bai eta, 
askotan leheneratu 
ere. Gainera, bizitzaren 
amaieran lagun dezakegu, 
zainketa aringarrietan 
parte hartuz eta gure 
aletxoa jarriz heriotza 
duina bermatzeko.

Amaitzeko, lanbide 
honetan hasi berriak 
zareten fisioterapeuta 
guztiak animatu nahi 
zaituztet “Zahartze 

Osasungarriaren arloko 
Fisioterapiak” ematen 
dituen aukerak balora 
ditzazuen. Ebidentzian 
oinarritutako  
fisioterapia-programak 
diseinatu behar ditugu 
Zahartze Osasungarriaren 
Programan txerta 
daitezen, eta gai izan 
behar dugu diziplinarteko 
taldeetan ikuspegi 
global (dimentsio fisikoa, 
psikologia eta soziala) 
baten arabera lan egiteko.

Espero dut gero eta 
fisioterapeuta gehiagok 
lan egitea URTEEI BIZIA 
ematen dien Fisioterapia 
ezagutarazteko.
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Lehendakaritza eta Zuzendaritza
Iban Arrien Celaya 
Coordinación Koordinazioa:
Comisión Comunicación, Publicidad y Protocolo
Gauzatzea eta Maketazioa
J&J Creativos
Argazkigintza
ORO
Argitalpena
Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco 
Hiruhilabeteko argitalpena
250

Ale honetan argitaratutako edukien kopia osoa edo partziala egitea 
debekatuta dago, EFEO-ko Gobernu Batzordeko idatzizko berariazko 
baimena eduki gabe.
Elkarberria eta EFEOa ez dira iragarkien eduki eta irudien arduradunak 
egiten, ezta argitaratutako artikuluen edukiena, beraien egileen iritzia 
delako.

Elkargokieei em
ateko dohainezko alea
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Fisioterapiaren
Munduko Eguna

Goiko gorputz-adarretako artrosiaren lemapean, 100 profesionalek 

baino gehiagok patologia horren inguruan jardun zuten eztabaidan 

Gaur egun, artrosia duten pazienteak 
diziplina anitzeko ikuspegitik 
tratatzen dira, eta fisioterapeutak 
funtsezko zeregina du tratamenduan. 
Ariketa terapeutikoa artrosia duen 
pazientearentzat lehen mailako 
tratamendua da, eta fisioterapeutak 
heziketa-lan garrantzitsua du, 
artikulazioen mugimendua hobetzeko 
eta muskuluak sendotzeko.

Pazientearen mina ariketa 
terapeutikoaren bidez arintzean, 
sendagai analgesikoen kopurua 
murriztu daiteke eta, hala, 
pazientearen bizi-kalitatea hobetu, 
batik bat adin aurreratukoena.

Hori dela eta, joan den irailaren 
10ean, Fisioterapiaren Mundu 
Eguneko ekitaldi nagusi gisa, goiko 
gorputz-adarretako artrosiaren 
inguruko online jardunaldi jendetsua 
izan genuen. Hartan, hiru aditu 
izan ziren, eta erpuruaren artrosia 
tratatzeko zenbait tresna azaldu 
zizkiguten, eskuetako gaitz 
ohikoena den aldetik, eta sindrome 
subakromialeko osteoartritisaren 
inguruko informazioa eguneratu 
ziguten, betiere, ariketatik abiatuta 
eginiko terapian oinarrituta, hura baita 
artrosia tratatzeko funtsezko tresna.

Lehen hitzaldia, “Erpuruko 
osteoartritisari heltzea”, Belén 
Sanchok eman zuen, goiko gorputz-
adarreko lesioetako fisioterapeuta 
adituak; hitzaldian esan zuenez, 
eskua eta, zehazki, erpurua 
osteoartritisak gehien kaltetzen duen 
bigarren artikulazioa da, kontuan 
hartuta erpuruak gorputz-adarraren 

funtzionaltasunaren % 50 inguru 
ematen duela.

Hori dela eta, hari heltzeko zenbait 
estrategia baliatzen dira, artikulazioa 
babestu, funtzionaltasuna hobetu eta 
mina gutxitu ahal izateko; haiek guztiak 
ebidentzia zientifikoan oinarritzen dira.

Ondoren, “Osteoartritis 
Akromioklabikularra: bigarren 
mailako aktorea ala protagonista?” 
hitzaldian, Nerea Prada “Ariketa 
terapeutikoa Sorbaldako Patologian” 
graduondoko irakasleak esan zigunez, 

osteoartritis akromioklabikularra 
entitate kliniko oso ohikoa da eta, 
gainera, oso goizetik ageri da: 30 
urtetik aurrera, pertsonen % 90ek 
baino gehiagok izango dute. Hala ere, 
askotan asintomatikoa izaten da, eta 
beste arazo batzuekin nahasten da, 
hala nola errotatzaileen zorroaren 
eta/edo labrumaren lesioekin. Hori 
guztia dela eta, bai diagnostikoan 
bai tratamenduan, askotan bigarren 
mailan geratzen da.

Era berean, gure pazienteekin 
osteoartritis akromioklabikularraren 

elkarberri 75.zb



berriak

inguruan partekatu behar dugun 
informazio garrantzitsuena laburtu 
zuen, kontuan hartuta zer aldaketa 
plantea ditzakegun sintomak 
hobetzeko, eta ariketa espezifikoak 
aukeratzeko orduan gogoan izan 
behar ditugun funtsezko alderdi 
biomekanikoak nabarmendu zituen.

Jardunaldiaren azken zatian, Tito 
Pampín Leongo Unibertsitateko 
irakasle laguntzaileak eta 
sorbaldako adituak “Osteoartritis 
Akromionklabikularraren garrantzia 

sindrome subakromialean” hitzaldia 
eman zuen. Sorbaldako mina, batik 
bat ez-traumatikoa, tradizioan espazio 
subrakromialaren tamaina txikitzeari 
leporatu zaiola azaldu zuen.

Titok, hitzaldian, teoria horren 
inguruko egiak eta mitoak aztertu 
zituen, eta, horretarako, ebidentzia 
zientifikoak horren inguruan 
dakarkigun informazioa bildu eta 
azterlan berrienen emaitzak eremu 
klinikoan dakartzan ondorioak azaldu 
zituen.

Jardunaldia amaitzeko, hizlariek eta 
parte-hartzaileek hitzaldi bakoitzean 
aztertutako gaiei buruzko ikuspuntuak 
partekatu zituzten, bai eta 
Fisioterapiak patologia horietan duen 
eginkizunari buruzkoak ere.

Azkenik, Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialaren izenean, eskerrak 
eman nahi dizkiegu bertaratu zineten 
guztiei eta hizlariei, ekitaldian parte 
hartzeagatik; izan ere, haiek gabe, 
ekitaldiak ez zukeen zentzurik izango.

Espero dugu Fisioterapiaren Mundu 
Egunaren hurrengo edizioetan 
pertsona horiek guztiak berriro gure 
artean egon ahal izatea, bai eta 
bertaratu ezin izan zinetenak ere.

Komunikazio Batzordea

Elkargoak, sare sozialetan duen presentzia areagotzeko, Twitter eta Facebook sare sozialetako kontuez gain, orain 
Instagramekoa ere badu. Instagramek mundu-mailako aintzatespena du, eta oso ospetsua da; izan ere, erabiltzaileari 
aukera ematen dio eduki interesgarrienak partekatzeko, hala nola ikastaroak edo albisteak.

Gure Instagrameko kontuan, asteko agenda bat dago, fisioterapeutentzako jarduera esanguratsuenekin; bertan ikusiko 
dituzue doako ikastaroak, beste erkidego batzuetako online prestakuntzak, fisioterapeuta boluntarioak eskatzen 
dituzten probak eta, daukaten garrantziagatik, agendan gordetzen joango diren biltzarrak.

Era berean, Espainia osoan egiten diren biltzar nagusien agendaren garapena argitaratuko da; elkargokideak ikusi ahalko 
dituzue hitzaldietan, jarduera interesgarrienen zuzeneko emanaldiak eta ekitaldi bakoitzerako # estekak, biltzarra 
barrutik bizitzeko.

Instagram kontua jarraitzera gonbidatzen zaituztegu, fisioterapiaren inguruan gertatzen den guztia ezagutzeko, eta 
Twitterren ere jarraitzera, azken albisteen berri izateko.

Komunikazio Batzordea

EFEOk Instagram 
kontua du
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Desgaitasuna duten
Pertsonen Nazioarteko
Egunaren inguruko
jardunaldia
Desgaitasuna duten Pertsonen 
Nazioarteko Eguna Nazio Batuen 
Batzar Orokorrak deklaratu zuen, 
1992an, 47/3 ebazpenaren bidez. 
Helburua da desgaitasunak dituzten 
pertsonen eskubideak eta ongizatea 
gizartearen eremu guztietan sustatzea, 
eta haien egoeraz kontzientziatzea, 
politika-, gizarte-, ekonomia- eta 
kultura-bizitzako alderdi guztietan.

OMEk herrialde guztiei eskatzen 
die osorik aplikatzeko Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei 
buruzko Konbentzioa, irisgarritasuna 
areagotzeko eta oztopo juridikoak, 
sozialak, ekonomikoak eta bestelakoak 
ezabatzeko eta, horretarako, 
desgaitasuna duten pertsonek eta 
haien ordezkari diren erakundeek 
aktiboki parte hartzeko.

Desgaitasunaren eta Osasunaren 
Funtzionamenduaren Nazioarteko 
Sailkapena OMEren 191 
herrialde kidek onartu zuten, eta 
erreferentziazko sailkapen bat da; 
banako mailan eta populazio-mailan 
funtzionamenduari eta desgaitasunari 
buruzko informazioa izan behar dela 
nabarmentzen du, herrialdeetan 
osasun publikoko esku-hartzeak, 
programak eta politikak planifikatzeko 
eta ebaluatzeko ebidentzia sortzeko. 
Tresna horren bidez, funtzio guztiak 
(fisikoak eta psikologikoak), sistema 
fisiologikoen egoera, eguneroko 
bizitzako jardueretako  

gaitasun/mugak eta erkidegoan parte 
hartzea mugatzen duten murrizketen 
detekzioa balora daitezke. Tresna 
horren bidez, pertsonen gaitasunak 
eta indarguneak azter daitezke, eta 
ez ditu soilik desgaitasunak ardatz 
hartzen, funtzioen mugak ere neurtzen 
ditu, bizi-kalitatea hobetuko duen 
suspertze funtzionala zer modutan lor 
daitekeen ikusteko.

Abenduan 3an Desgaitasunaren 
Nazioarteko Eguna da eta, egun 
horren filosofia kontuan hartuta, 
EFEOko Desgaitasun, Mendekotasun 
eta Gizarte Zerbitzuetako Batzordeak 
agerian jarri nahi du fisioterapia, eta, 
zenbait kausa tarteko eta bizitzako 
zenbait etapatan, desgaitasun-prozesu 
bat bizi duten pertsona guztien 
gaitasun funtzionala eta bizi-kalitatea 
hobetzeko egin daitekeenaren berri 
eman nahi du.

Hori dela eta, atsegin handiz jakinarazi 
nahi dizuegu azaroaren 30erako 
online jardunaldi bat antolatu dugula; 
hartan, bost hizlari izango ditugu, 
jarduera fisikoaren, desgaitasunaren, 
neurologiaren, onkologiaren eta 
osasun mentalaren eremuetan 
entzutetsuak.

Jardunaldia amaitzeko, mahai-solasaldi 
bat izango da, eta, hartan, ebidentzian 
oinarritzen diren eta  
desgaitasun-egoeran dauden 
pertsonei zuzentzen zaizkien 

fisioterapiako esku-hartzeen 
sustapenak duen garrantziaz hitz 
egingo da.

Bestalde, beste zenbait eztabaidagai 
ere izango dira: gure lanbidea  
osasun-arloko gainerako profesionalei 
ezagutzera emateko bide egokia 
zein den eta fisioterapia herritar 
ororentzako baliabide eskuragarria 
izateko nola lagundu dezakegun, 
desgaitasun- edo  
mendekotasun-egoera eragiten duen 
kausa edozein dela ere.

Pertsona orok du fisioterapiako 
tratamenduak jasotzeko eskubidea, 
haien gaitasunak eta indargune 
fisikoak sustatzeko.

Animatu eta parte hartu jardunaldian.

“Fisioterapiatik abiatuta ekarpena 
egitea, gizarte bidezkoago baten alde”.

Asier Arrizabalaga
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Rekkoren 
esperientzia 
fisioterapiaren 
arloan, Yepocapan 
(Guatemala)
Guatemala Erdialdeko Amerikako 
herrialde ederra da; aberatsa da 
historian, kulturan eta naturan. 17 
milioi biztanle inguru ditu, baina, 
desberdinkeria handia bizi duten eta 
garapen-bidean dauden herrialde 
askok bezala, bertako pobrezia-tasa 
% 74,5ekoa da. (Garapenerako Nazio 
Batuen Programa, 2020)

Osasunean gutxien inbertitzen duen 
Latinoamerikako herrialdea da, Haitiren 
ondoren, eta eskualdeko desnutrizio 
kronikoaren tasarik handiena duen 
herrialdea, % 46,5ekoa (NBE, 2019). 
Osasun-sistema oso segmentatuta dago, 

eta ez dago koordinaziorik 
azpisistema publikoaren, 
gizarte-aseguruaren eta 
azpisistema publikoaren 
artean; osasun-
zerbitzuen finantzaketa 
bereziki pribatua da, 
eta populazioaren 
segmentu handi batek 
ez du haietara jotzeko 
aukerarik; ikuspegia 
nagusiki sendatzekoa da, eta ez dago ia 
prebentziorik eta ez da apenas osasuna 
sustatzen; estatuko errektoretzaren 
eginkizuna ahula da; ez dago premietan 
oinarritzen den estrategia nazional 

eraginkorrik, eta ez dago  
gizarte-erabakigarrietara bideratutako 
estatu-politikarik. Eskualdeko  
osasun-adierazle txarrenak dituen 
herrialdean gaude; osasuna salgaitzat 
jotzen da, eta ez eskubidetzat.
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Rekko Guatemala irabazi-asmorik 
gabeko elkarte txiki bat da, eta 
herrialdean duela 25 urte baino gehiago 
dago; gure misioa da osasuneko 
eta hezkuntzako zerbitzu integralak 
hornitzea, gizartean egoera ahulean 
dauden eta baztertuak eta kalteberak 
diren pertsonen ongizatea hobetzeko. 
Antigua Guatemala eta San Pedro 
Yepocapa udalerrietan lan egiten dugu, 
gure osasun-laguntzako zentroetan; 
osasun-arloko oinarrizko zerbitzuak 
ematen ditugu, Lehen Mailako Arretaren 
ikuspegiarekin.

2015ean, Yepocapan 
fisioterapia-arloa zabaldu 
genuen, pazienteei 
bideratua; paziente 
horiek, nagusiki, kafe-
finketako jornalariak ziren, 
merkatariak, familiako 
amak eta, batik bat, arazo 
neurologikoak zituzten 
umeak. Guatemalan, 
osasun publikoak ez du 
zerbitzu hori eskaintzen, eta 
klinika pribatuetan ordain 
ditzaketenek baino ezin 
dute eskuratu.

Jaio aurreko kontrol 
egokirik egiten ez denez 
eta anbulatorio edo 
ospitaleetako arreta 
jasotzen ez duten 
erditzeetan izaten diren 
konplikazioen ondorioz, 
arazo neurologikoak 

dituzten umeen intzidentzia handia da. 
Fisioterapia-arloa irekitzean, honako 
arazo honi egin behar izan genion aurre, 
besteak beste: ume horien senideek 
etxean edukitzen zituzten, “ezkutatuta”; 
batzuetan, egoera tamalgarrietan, 
lotsa sentitzen zutelako, gaixotasuna 
ezagutzen ez zutelako, sinesmen 
magiko-erlijiosoengatik edo zerbitzu 
medikoekiko mesfidantza zutelako.

Fisioterapia-arloari buruzko  
informazio-, sentsibilizazio- eta 

sustapen-lana egin behar izan zen, ume 
horien eta haien senideen bizi-kalitatea 
hobetu zezaketela ulertarazteko. 
Udalerriko gazte-talde antolatu batekin 
bildu ginen, eta arazoa azaldu genien. 
Hitz egin ondoren, argi ikusi zuten: 
ume horiek aurkitu eta familiak bisitatu 
behar genituen. Horrela egin zuten, eta, 
pixkanaka, pazienteak iristen hasi ziren. 
Fisioterapia-arloa ezagutzera eman zen, 
eta paziente eta familien bizi-kalitatea 
hobetu da.

Rekkoren kliniketan, Guatemalako 
langileek ematen dute arreta;  
nazio- eta nazioarte-mailako 
boluntarioak ere izaten ditugu 
laguntzaile, aldi baterako. Laguntza 
emateko interesa duten boluntarioak 
ongi etorriak dira; lan handia dugu 
egiteko, baina, edozein erakundek 
bezala, taldera, proiektura eta 
ingurunera egokitzen diren pertsonak 
bilatzen ditugu.

Honen bidez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko fisioterapeutak gonbidatzen 
ditugu, Rekkorekin Guatemalan 
boluntariotza-esperientzia izan 
nahi badute, harremanetan jartzera, 
desrrollosocial@rekko.org posta 
elektronikoaren bidez, edo gure 
webgunea bisitatzera, www.rekko.org.

José Pérez carbonero
Rekko Guatemalako zuzendaria
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European Respiratory
Societyren (ERS)
Nazioarteko Biltzarra
Irailaren 4tik 6ra bitartean, Bartzelonan, 
European Respiratory Societyren (ERS) 
Nazioarteko Biltzarra izan zen; bertan, 
arnas osasuneko adituen komunitatea 
bildu zen, arnas medikuntzako eta 
zientziako nobedadeak partekatzeko. 
Sozietate zientifiko horren eginkizuna 
da arnas gaixotasunen sufrimendua 
arintzea eta biriketako osasuna 
sustatzea, ikerketaren,  
ezagutza-trukearen eta hezkuntza 
medikoaren eta publikoaren bidez, 
eta mundu osoko milaka profesional 
sanitariok ordezkatzen dute.

Pandemiak azken bi biltzarretan aurrez 
aurreko parte-hartzea mugatu zuen, 
eta aurtengoa pandemiaren osteko 
lehen aurrez aurreko biltzarra izan da; 
hartan, lehen aldiz, aurrez aurre edo 
online bertaratzeko aukera eskaini da. 
Modalitate berri horrek harrera oso 
ona izan du, eta, guztira, mundu osoko 
19.000 profesional baino gehiago 
erregistratu dira; aurrez aurreko aukera 
izan da nagusia, ekitaldia baino lehen 
sold-out kartela jarri baitzen.

Aurtengo programak hainbat saio 
zientifiko eskaini ditu zuzenean 
eta aurrez grabaturik; 400 saio 
baino gehiago, informazio zientifiko 
berriarekin. Aldi berean, azken datu 
zientifiko eta klinikoak biltzen zituzten 
3.500 abstract baino gehiago jaso 
ziren, eta haiek islatzen dute ebidentzia 
zientifikoak datozen urteetan erakutsiko 
duena. Bestalde, interes handiko beste 
jarduera batzuk ere egin ziren, hala nola 
kasu kliniko konplexuetan oinarritutako 
saioak, gida klinikoen aurkezpena 
eta eguneratzea, eztabaidak, ahozko 
aurkezpenak, adituekin egindako saioak, 
hot-topicei buruzko berrikuspenak 
eta abar, Biltzarrak eguneratze 
zientifikorako eskaintzen dituen aukera 
anitzen zati gisa.

Era berean, prestakuntza-mailan, 
zenbait jarduera eskaini zituen, 
bertaratutakoei trebetasun klinikoen 
aurkezpen praktikoetan parte hartzeko 
aukera emateko. Halaber, graduondoko 
ikastaro batzuk antolatu dira, eta, 
haietan, osasun-arloko profesionalek 

haien egungo prozedurak praktika 
kliniko onenekin eta berrienekin 
parekatu eta eguneratu ditzakete. 
Saio magistral eta espezifiko horiek 
hitzaldiak eskaintzen dituzte, eta, 
haietan, parte-hartzaileen eta irakasleen 
arteko elkarreragina eta  
parte-hartzea izaten da. Saio 
horietan, haien ezagutzak jartzen dira 
praktikan eta, horretarako, irakasle 
espezializatuek eta goi-mailakoek 
zuzendutako talde-zereginetan parte 
hartzen dute.

ERSren Biltzarrean, besteak beste, 
pneumologiako, toraxeko kirurgiako, 
erizaintzako, medikuntza intentsiboko, 
epidemiologiako eta psikologiako 
espezialitateak bildu ziren, eta, jakina, 
bihotz-arnasetako fisioterapia ere 
bertan izan zen. Espezialitatea ERS 
barruan dago 1995az geroztik; orduan, 
erkidegoan arnas fisioterapeuten talde 
espezifiko bat sortu zen, biriketako 
osasunaren inguruko profesionalen 
ordezkari. Talde horri Physiotherapy 
9.02 group esaten zaio, eta  
bihotz-arnasetako fisioterapeutak 
ordezkatzen ditu. Fisioterapeuta 
horiek funtsezko zeregina dute arnas 
gaixotasunak dituzten pazienteen 
aireztapena, jarduera funtzionalerako 
gaitasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko. 
Taldea zenbait asistentzia-ingurunetan 
lan egiten duten fisioterapeutek 
eratzen dute, hala nola etxeko arretan, 
biriketako errehabilitazio-programetan, 
ospitaleko solairuan, telemedikuntzan, 
zainketa intentsiboetako unitateetan 
eta abarretan lan egiten dutenek. 
Talde horrek badaki, nahiz eta 
fisioterapia osasun-lanbidearen 
barruan mundu osoan onartuta 
dagoen, ebidentziak izan behar duela 
kalitateko asistentzia bermatuko duen 
bidea eta lehentasuna. Horregatik 
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du helburu kalitateko ebidentzia 
zientifikoa bilatzen laguntzea eta arnas 
gaixotasunak dituzten pazienteen 
tratamenduan teknika espezifikoen 
onurei buruzko datu klinikorik eza 
konpontzea, ikerketaren aldeko 
apustu irmoaren bidez. Hori horrela, 
azken hamarkadotan, talde honetako 
kideek egindako eta partekatutako 
zenbait azterlani esker, ariketaren 
entrenamenduarekin, jariakinen 
garraioarekin eta drainatzearekin, 
teknika lagungarriekin, arnas muskuluak 
entrenatzeko estrategiekin, jokabide 
osasungarriekiko atxikimenduarekin, 
telemedikuntzarekin eta beste 
hainbatekin lotutako teknika askotarako 
probak sortu dira, eta aurrerapena 
ekarri dute bihotz-arnasetako 
fisioterapiaren espezialitaterako. Are 
gehiago, arloa azkar ari da aurrera 
egiten, eta bilakaera horren isla da talde 
horrek azken biltzarretan bildutako 
urteko datuetan islatzen duen jarduera 
zientifikoa. Hori horrela, Bartzelonako 

biltzarrerako, Physiotherapy 9.02 
groupek 239 abstract jaso ditu, eta, 
haiei kalitate zientifikoaren iragazkia 
aplikatu ondoren, 213 komunikazio 
zientifiko aurkeztu dira, zenbait  
saio-motatan antolatuta. Nabarmendu 
behar da saioen zati handi bat 
Covid-19aren ingurukoa izan bada 
ere, zenbait gai klasikok ere (biriketako 
errehabilitazioa, tele-errehabilitazioko 
programak, jarduera fisikoa, etab.) 
betetzen jarraitzen dutela etorkizuneko 
asistentzia-joera berriei buruzko 
ezagutza gehiena. Hori horrela, 
hain ohikoak ez diren baina, hala 
ere, garrantzitsuak diren zenbait gai 
nabarmendu behar dira, hala nola disnea 
neurozientziaren ikuspegitik aztertzea, 
edo auskultazioaren bidez arnas zaratak 
aztertzea. Aldi berean,  
bihotz-arnasetako fisioterapiaren 
inguruko nazioarteko paradigmako 
(Australia, Belgika, Holanda, 
Portugal, Alemania, Brasil, Iran, etab.) 
espezialistarik onenen kontaktuak 

eta interakzio presentzialak aukera 
ematen du komunikazio-kanal irekia 
eta dinamikoa izaten jarraitzeko urte 
osoan, kontuan hartuta hura funtsezko 
elementua dela ikerketan aurrera egiten 
jarraitzeko.

Amaitzeko, ERSren nazioarteko 
biltzarrak aurrera egiten jarraitzen du, 
eta berebiziko bikaintasun zientifikoaren 
erakusleihoa da arnas asistentziaren 
eremu osorako, bihotz-arnasetako 
fisioterapia barne. Espero dugu ERSren 
Nazioarteko Biltzarraren Milango 
2023ko edizioak gure lanbideari 
bultzada ematen jarraitzea, gure 
pazienteek ahalik eta osasun-arreta eta 
-asistentzia onena jaso dezaten.

Ane
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Urriaren 17aren eta 22aren artean, 
Valladoliden, “min kronikoaren aurre-egite 
aktiboaren” nazioarteko lehen topaketa 
egin zen, M. A. Galánen oroimenez.

Biltzarreko lehen hizlarietako bat Inés 
María Losa izan zen, pazienteen elkarteen 
ordezkari. Losak kontsultetan egiaztatu 
ohi dugun gauza bat aipatu zuen: min 
iraunkorra duen pertsonaren profila 
emakumezkoarena da. Esan zuen, era 
berean, gizonek diagnostiko bat lortzeko 
3 urte behar dituztela eta emakumeek, 
berriz, 6 urtean “lortzen” dutela. 
Nire asmoa ez da hainbeste etiketa 
diagnostikoak izan dezakeen eragina 
aztertzea, bai, ordea, atzerapenak jokoan 
jar dezakeena, honako hauei dagokienez: 
hiru urte gehiagoko epe horrek ekar 
ditzakeen ziurgabetasuna, beldurrak, 
hiperfrekuentazioa, bideratzeak, 
medikazioa, alerta…

Johannes Vlaeyen hizlariak planteatu 
zigun teoria eraikitzen dela garrantzitsua 
zer den galdetzen diozunean zeure 
buruari. Deigarria egiten zait, minari 
buruzko estatistika eta ezagutza 
gorabehera, oraindik geure buruari ez 
galdetzea zergatik duten emakumeek 
min handiagoa, neke kroniko handiagoa, 
depresio handiagoa; badakigu, gainera, 
hiru elementu horiek lotuta daudela. 
Baina errealitatea deskribatzeak ez 
du esan nahi errealitatea eraldatzen 
denik, ezta zalantzan jartzen denik ere. 
Minaren inguruko hezkuntzan –tresna 
horren aldeko apustua egiten dut eredu 
biomedikoarekiko paradigma-aldaketa 
gisa– baieztatzen da kulturak pisu 
handia duela, alde batetik, pertzepzioa 
eta, bestetik, beldur-jokabidea eta 
ekiditeko jokabidea eta, azken batean, 
kinesiofobiaren jokabideak zehaztuko 
dituzten sinesmenen eraikuntzan. 
Biltzar honetan deigarria gertatu 
zait kultura aztertzen dugunean 

generoaz ez hitz egitea, erabakitzaile 
soziokultural gisa, mundua ikusteko 
eta interpretatzeko modu zehatz bat 
inposatzen duen erabakitzaile gisa, eta, 
aldi berean, identitate subjektiboaren, 
genero-harreman asimetrikoen eta, 
beraz, emakumeek jasaten duten 
desberdintasun sozialaren erabakitzaile 
gisa.

Concepción Arenalek, XX. mendearen 
hasieran, emakumeek sentitzen 
duten ondoeza etxeko bizitzan duten 
itxialdiaren ondorio gisa identifikatu 
zuen, bai eta garapen intelektualean eta 
profesionalean duten mugen ondorio 
gisa ere. 1963an, Betty Friedan-ek, The 
Feminine Mystique liburuan, ondoez 
hori “izenik gabeko ondoez” izendatu 
zuen. Medikuntzan, ondoez horiek 
MUSen (medikuntzaren bidez azaldu 
ezin diren sintomak) barruan biltzen 
dira.   90eko hamarkadan, “genero-
ondoezei” buruz hitz egiten hasi ginen; 
haiek gizarte-desberdinkeriek mugatzen 
dituzte, eta min iraunkorra haien 
adierazpen klinikoetako bat da.  Hura 
agerian geratzen da maiztasun handiz 
entzuten den “mina dut gorputz osotik” 
adierazpenarekin eta fisioterapian 
“totalgia” deritzogunekin.  

Osasun-arloko genero-ikuspegiak aukera 
ematen du ikusarazteko, alde batetik, 
zein puntutaraino emakumeei eta gizonei 
esleitutako rolek eta botere-harreman 
desorekatuek lotura duten sozialki 
osasunaren inguruan duten portaerekin. 
Bestetik, osasun-langileok zein  
genero-joera izan ditzakegun eta zein 
rolek edo baldintzatzailek oztopa 
gaitzakeen “pertsonarengan (eta haren 
egoeretan) oinarritutako jarduketa” 
garatzeko. Pertsona ez delako organismo 
bat, ez eta sistema konplexu isolatu 
bat ere. Hitzaldian, Andrea Pollik 
epigenetikaren paperari eta inguruneak 

adierazpen genetikoan duen eraginari 
buruzko orientazioa eman zigun.

Honako hau bereizten jakin behar dugu: 
zer den biologikoa eta zer den  
sozio-kulturala. Hala ere, iragazkortasuna 
aurkezten duten elementuak izan arren, 
oinarrizkoa da zer gertatzen zaigun eta 
zergatik gertatzen zaigun zorroztasunez 
eta eraginkortasunez ulertu ahal izateko. 
1990era arteko argitalpen eta entsegu 
kliniko gehienetan ez ziren emakumeak 
sartzen.  Orduan, nola aintzat hartu 
ezagutzen eta ikertzen ez dena? Biltzar 
berean, Antonio Cuestak adierazi zuen 
“neurtzen ez dena ezin dela jakin”. 
Teresa Ruiz Cantero osasun publikoko 
katedradunak ondorioztatu du ikerketa 
aurreklinikoko azterketa eta azterketa 
kliniko gehienak animalia arrekin edo 
gizonekin egin direla, uste izan delako 
gizona dela neurketa-irizpidea, gizatasuna 
definitzen duena. Horrek alterazio 
larria dakar gizonei eta emakumeei 
gertatzen zaiena berdina, desberdina edo 
garrantzirik gabekoa den egiaztatzeko.  
Carmen Vals endokrinoak esandakoan 
oinarrituta (“zientzia falta denean, 
medikalizazioa soberan dago”) honako 
hau esatera ausartuko naiz:  
“genero-analisia falta denean, soberan 
dago androzentrismoa”.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 
dioenaren arabera, osasun publikoan 
genero-ikuspegiak txertatzeak esan 
nahi du emakumearen eta gizonaren 
beharrak politiken eta programen 
garapen-fase guztietan aintzat hartzen 
direla. Behar desberdin horiek eta 
gaixotasunen adierazpenak ez ezagutzea, 
hau da, sexuen araberako morbilitate 
diferentzialarekiko sentikorra ez izatea 
eta generoan sozializazioak duen 
inpaktuarekiko sentikorra ez izatea 
beste diskriminazio-modalitate bat da. 
Garapen handia izan arren, biltzarretan, 

Minaren Aurre-egite Aktiboa: 
paradigma berria joera
zaharrekin
Maitena Monroy Romero - EFEOko 722. elkorgakidea
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ikerketetan, azterketa akademikoetan 
eta praktika klinikoan oraindik sartzen ez 
diren zenbait termino azalduko ditugu. 
Horiek guztiek elkarri lotuta daude.

MORBILITATE DIFERENTZIALA

Morbilitate diferentziala honela definitzen 
dugu: emakumeengan berariazko 
arreta behar duten gaixotasunen 
multzoa, kontsultarako motiboak edo 
arrisku-faktoreak, ohikoagoak direlako 
(anemiak, min kronikoa, GI, gaixotasun 
autoinmuneak...), edo haiengan besterik 
ez direlako gertatzen (gaixotasun 
ginekologiko-obstetrikoen kasua da).  
(MSYP-pg 160). Honako hau da geure 
buruari egin diezaiokegun galdera: 
zein dira emakumeek dituzten arrisku 
sozialeko faktoreak?  Izan ere, arrisku 
sozialek osasun-arloa gainditzen duten 
neurriak behar dituzte; alegia, patologikoa 
normalizatzeari utzi behar zaio (hala 
nola GI), eta gizarte-desberdinkeriari 
dagokiona despatologizatu behar da.

GENERO-JOERAK OSASUNEAN:

Gizonen eta emakumeen tratamenduaren 
arteko aldea da; eragina positiboa, 
negatiboa edo neutroa izan daiteke.

Zuzeneko arretako genero-joera 
generoko estereotipo sozialek eragiten 
dute, gure arreta jasotzen duten 
pertsonei esleitzen dizkiegun ezaugarri 
eta itxaropenekin, esleitzen diegun 
generoaren arabera.  Adibidez, Lisa 
Feldman1 neurozientzialariak adierazi 
zuen 65 urtetik gorako emakumeek 
hilkortasun kardiobaskularreko arrisku 
handiagoa dutela; izan ere, MIA baten 
ondorioz larrialdietara joaten direnean, 
sintomak arrazoi psikologikoekin lotzen 
dira, hala nola antsietatearekin; aitzitik, 
gizonen kasuan, ahalegin diagnostiko 
eta terapeutiko handiagoa egiten da, eta 
horrek gizonen bizirautea ahalbidetzen 
du.  Beste adibide bat: emakume batek, 
itxura ona badu, baina, aldi berean, 
mina badu, zailtasunak izan ditzake 
arreta ematen dioten profesionalek hari 
sinesteko2.

HIZKERA ETA GIZARTERATZEA 

Valladolideko biltzarrean hizkeraren 
garrantzia azpimarratzen zen, gure 
sinesmenak finkatzen dituzten narratibak. 

Hizkera gizakiok dugun funtzio paregabe 
bat da; baliagarri zaigu, komunikatzeko 
ez ezik, pentsamendua antolatzeko, 
errealitatea adierazteko eta, gainera, 
mundua kontzeptualizatzeko modu 
zehatza identifikatzeko ere. 

“Neska hori mari-mutila da” esaten  
badut, honako hau da arrazoia:  
mari-mutil izateari buruz sozialki 
partekatzen ditugun kode batzuk 
dauzkagu.  Edo uste badut emakume 
profesional batek “izaera handia 
duela”, horrek, oro har, langile horren 
izena galaraziko du. Kode horiek 
ez dira ideologiari dagokionez, 
kasu honetan ideologia sexistari 
dagokionez, aseptikoak; izan ere, 
konnotazio positiboak edo peioratiboak 
dakartzate gizona eta emakumea zer 
den irudikatzeari dagokionez. Nola da 
posible horrenbesteko garrantzia ematea 
gure arreta jasotzen duten pertsonekin 
komunikatzeari, baina horren arreta 
gutxi jartzea harekin helarazten dugun 
sexismoan?

SOZIALIZAZIOA GENEROAN

Sozializazioa “prozesu bat da, eta, horren 
bidez, bizitzan zehar, pertsona batek bere 
inguruko elementu soziokulturalak ikasi 
eta barneratu egiten ditu, bere izaeraren 
egituran integratzen ditu, esperientzia eta 
eragile sozial adierazgarrien eraginaren 
bitartez, eta bizi behar duen inguru 
sozialera egokitzen da”. Rocher, G. (1980) 
Introducción a la Sociología, 133 orr. 
(Bartzelona, Herder).

Nor garen ikasteko prozedurak zerikusi 
handia du kultura zehatz baten parte 
sentitzearekin, eta, aldi berean, kultura 
horren parte hautemanak izatearekin ere. 
Arturo Goicoecheak adierazi zuen kultura 
galera eta azpimarratu zuen erlijioa ere 
bagarela. Sozializatzen garen kulturan, 
pertsonek eragin handia dute gure 
subjektibotasunen eraikuntzan, bai eta 
gure bizitzeko moduan, gure bizipenak 
sentitu eta interpretatzeko moduan ere, 
eta, halaber, jokabide-espektatibak ere 
zehazten ditu. Gure buruari hori guztia 
baimentzen diogu genero-estereotipoei 
erantzuten dielako, eta, norberaren 
sexuaren arabera, guk egitea espero 
denari ere. Ezin dira gizaki baten izaera, 
bizipenak eta esperientziak ulertu 
pertsona horrek bizi duen testuinguru 
emozionala, soziala, ekonomikoa eta 

kulturala kontuan hartu gabe. 
Gure buruari galdetuko diogu zer 
sinesmen dugun generoaren inguruan, 
eta zer narratiba kultural, zer diskurtso 
zientifiko eta erlijioso hartu den 
legitimotzat. Eduardo Fondevillak bere 
ponentzia proposatu zuen gure buruari 
ontogeniaren (izana) eta epistemologiaren 
(ezagutzaren teoria) inguruan galdetzeko. 
Spinoza filosofo arrazionalistak, XVII. 
mendean adierazi zuen “hausnarketa 
egiteko behar etikoa daukagula” ikusten 
dugunaren arrazoiak aurkitzeko eta 
hitzen atzeko esanahia ezagutzeko, hau 
da, errealitatea deskribatzeaz haratago, 
hura azaltzeko aukeratzen ditugun 
hitzen esanahia ezagutzeko. Zer dakigun 
generoaren inguruan, zer sinesmen, 
zer identitate ezartzen dituen, nola 
eskuratu ditugun ezagutzak. Gina Rippon3 
neurozientzialariak, El género y nuestros 
cerebros liburuan adierazten du 90eko 
hamarkadatik aurrera, “neurozaborraren” 
(hark jarritako izena) eragina oso 
indartsua dela, eta, horren bidez, erakutsi 
nahi izan da emakume eta gizonen 
burmuina desberdina dela. Cornelia 
Fine neuropsikologoak neurosexismoaz 
hitz egiten du zuzenean. Ez da zerbait 
berria gure iragan zientifikoan; izan ere, 
Darwinek, eboluzioaren aitak, teoria sortu 
zuen emakumeen ahultasun fisiko eta 
espiritualean oinarrituta. 

Sozializazioak hiru eredu sortzen ditu 
generoan, hiru mailatan eragiten dutenak: 
zer garen, zer sentitzen dugun eta zer 
egiten dugun. Eragin hori pixkanaka 
zerrendatuko dugu. 

Alde batetik, gure burmuinaren 
neuroplastikotasunaren berri dugu, eta, 
halaber, horren beraren erabileraren 
mendeko da. Burmuina malgua 
izateak esan nahi du esperientziak eta 
entrenamenduak moldatzen duela, eta, 
azterlan batean ikusi denaren arabera, 
hemisferioen arteko interkonektibitate 
handiago baten ondorioa izan liteke 
emakumeengan. Zientziak egunen batean 
determinismo biologiko hori bermatuko 
balu ere, emakumeok historikoki 
borrokatu behar izan dugu determinismo 
horren aurka; desberdintasuna gertaera 
soziala dela eta ez biologikoa azpimarratu 
dugu, eta, horretarako, espezie gisa, 
gure buruari galdetu beharko genioke 
zergatik duen balio sozial handiagoa 
maskulinoak femeninoak baino. Zergatik 
duen balio handiagoa etsaiari erasotzeak 
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bakea eraikitzeak baino. Bortitza izateak 
zaintzeak baino.

Zer esaten duen erlijio judeokristauak 
emakumeen inguruan, zertarako etorri 
diren mundu honetara…

Zer dion gure kulturak emakumeen 
gorputzaren inguruan, presio estetikoaren 
inguruan, polita izateko egin behar dela…

“Feminitateak, nagusiki, hautemanda eta 
begiratua izateko eraikitako izaki batean 
zentratzen den identitate gisa sortu 
gaitu, eta, ondorioz, gure gorputzarekiko 
etengabeko segurtasunik eza eragiten 
digu, eta, aldi berean, alienazio 
sinbolikoaren egoeran jartzen gaitu”. (Dio 
Bleichmar, 2000:188)

Bestalde, zer esaten du narratiba 
kulturalak burmuinek multiataza egiteko 
gaitasunaren inguruan? “Gizonek 
ezin dituzte bi lan aldi berean egin, 
emakumeek, aldiz, bai” diskurtsoa ez da 
zientifikoa, baina guk ikasitako sinesmen 
parte izatera igaro da eta abiadura 
bizian hedatu da. Gainera, determinismo 
biologikoaren mendeko elementua denez, 
ez dugu ahalegina egin beharrik, modu 
“naturalean” ateratzen baita. Tamalez, 
emakumeen ez dugu aitortzarik lortu 
bizitza eusteagatik. Multiataza egitea, hau 
da, arretarik ez jartzea eta gauza asko aldi 
berean egiteak, eragina du burmuin- eta  
hormona-mailan, bai eta gorputz-mailan 
ere. Burmuin batek ere ezin du 
multiatazarik egin; modu sekuentzialean 
egiten dugu lan. Zereginaren aldaketa 
sekuentzialaren abiaduran baino ezin 
dugu eragin.

Azkenik, ez dute uste izaera 
femeninoaren eraikuntzaren barne 
dagoen sufrimenduak, etsipenak, 
erruak, baldintzarik gabeko maitasunak 
eta zaintza-beharra biologikoa denik; 
aitzitik, “natural” bihurtzen saiatzen 
diren desparekotasuna da. Nolatan 
ez dugu ikusten, gure begien aurrean 
egonda ere? Paradigma batzuk haustea 
(zaila den arren) gure subjektibotasuna 
edo intersubjektibotasuna zalantzan 
jartzea baino errazagoa izan daiteke; 
izan ere, genero estereotipo eta rolak 
giza-boterearen eraikuntza asimetrikoa 
dira, eta langile, eta emakume eta gizon 
gisa eragiten digu. 

GENERO ESTEREOPTIPOAK

Lisa Feldman dio askotan entzuten dela 
“sinesteko ikusi behar dugula, baina 
errealitate afektiboak erakusten digu 
ikusteko sinetsi egin behar dugula”. 
Gerald L. Clore psikologoak «errealismo 
afektibo» izendatu du fenomeno hori, 
munduari buruzko ustezko egitate 
batzuk esperimentatzen ditugulako, 
neurri batean, gure sentipenek sortzen 
dituztelako. Bestalde, gehituko nuke, 
neurri batean, gure aurreiritziek ere 
sortzen dituztela egitate horiek. 

Estereotipoak, gizarte eta une zehatz 
batean, sexu zehatz bati egozten zaizkion 
ezaugarriak, emozioak eta jarduteko 
modu egokiak dira. Hau da, genero 
estereotipoek, izaera aldaezina duten 
arren, historian zehar aldatu egin dira, 
nahiz eta horietako asko nahiko egonkor 
mantendu diren, bereziki, gorputzari 
eta mapa emozionalei lotutakoak (senti 
ditzakegun emozioak). 

A. De Miguel4 filosofoak honako hau 
adierazten du: “Estereotipoak, faltsuak 
diren arren, neurri handi batean 
mundu errealarekiko dugun harremana 
baldintzatzen dute”. 

Estereotipo femeninoek honako hauek 
barne hartzen dituzte: esanekoa, 
maitekorra, leuna, erlazionala, ahula, 
histerikoa, emozionala-hauskorra, 
zainketetara bideratua izatea; eta 
tristurarekin, erruarekin eta lotsarekin 
lotutako sentimenduak erakutsi behar 
ditu. Estereotipo maskulinoak indarra, 
boterea, nagusitasuna, konfiantza eta 
kontrola dira, eta poztasuna,  
amorrua/haserreari lotutako emozioa 
ditu, “izaerari” eta autoritateari lotutakoa.

EMAKUMEEN BIZITZAREN 
PREKARIZAZIOA

“Femeninotzat” jotzen diren lanek —eta 
horietako asko bizitzaren sostengatzaile 
dira— “maskulinotzat” jotzen direnek 
baino balorazio txarragoa eta soldata 
okerragoa jasotzen dituzte.  Lanaren 
banaketa sexuala eta globalizazioa direla 
eta, emakumeei soldata txikiagoa duen 
leku bat “dagozkie” eta lan-malgutasun 
handiagoa behar dute, lana eta familia 
uztartzeko. Horrek guztiak zaintzen 
kate transnazional bat sorrarazi du, 
eta besteak beste, horren ondorioa da 

pobreziaren feminizazioa5. Cáritasen6 
azken txostenaren arabera, “Pandemiak 
arrakala areagotu egin du.  
Gizarte-bazterketa bikoitza baino gehiago 
hazi da sostengatzaile nagusia emakumea 
den etxebizitzetan (...). Gizarte-bazterketa, 
emakumea buru den etxebizitzetan, 
% 18tik (2018an) % 26ra (2021) igo da. 
Eta areagotze hori 2,5 aldiz handiagoa 
da tarte berean gizonei dagozkien zifrak 
aztertzen baditugu (% 15etik % 18ra)”.

BIZI-GAINKARGA

Arreta emateaz gain, lan erreproduktiboaz 
ere arduratzen da emakumea, eta horrek 
guztiak  gainkarga handia gehitzen du 
bizitzaren kalitatean. Zaintza-lanek horiek 
gauzatzeko denbora eskatzen dute, 
baina baita zer eta nola egin pentsatzeko 
gainkarga mentala ere.

Zaintza-lanak gauzatu beharra, 
maitasun erromantikoaren ideala 
eta maitasunagatiko “sakrifizioak” 
emakumeek izan dezaketen ondoez 
lausoaren parte dira. Emakumeek 
besteak zaintzearen edo beren burua 
zaintzearen artean erabaki behar dutelako 
ustea dago. Baina, beren burua zaintzea 
erabakitzekotan, berekoitzat hartzen ditu 
gizarteak. Eta ez hori bakarrik; izan ere, 
presio sozialak pertzepzio hori sustatu 
egiten du, batez ere emakumeak karga 
familiarrak izaten hasten direnean.

Estereotipoa talde bateko kideen 
ezaugarri pertsonalei buruzko uste 
partekatuen multzoa besterik ez 
da. Lippman-ek7 adierazi zuenez, 
estereotipoek aurrezteko funtzio 
ekonomikoa betetzen dute pentsatzeak 
dakarren ahaleginean. Arazoa hasten 
da estereotipo hori kartzela bihurtzen 
denean, eta bertatik ateratzea ezinezko 
zaigunean.

Osasunaren arloan genero-ikuspegia 
txertatu behar dugu. Horretarako, 
ezagutzak lortzeaz gain (hala nola argi 
izatea zein den belauneko protesi bat 
jarri osteko protokoloa, edo iktus baten 
aurrean jarraitu beharrekoa), zientzia eta 
kultura androzentrikoan eskuratu ditugun 
usteak eta ezagutzak eraitsi behar 
ditugu. Izan ere, gizarte zehatz baten 
kide garenez gero, sanitarioek egitate 
zientifiko absolututzat jasotzen ditugu 
uste horiek guztiak; gure esparru teorikoa 
horietan oinarritzen dugu, baita munduan 
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egoteko gure modua ere. Horiek 
horrela, besteen zein gure errealitateari 
parametro androzentriko eta sexista 
batzuetatik aztertu eta interpretatzen 
ditugu. Hori dela eta, genero-ikuspegia 
txertatzean, ezagutzak eskuratzeaz gain, 
begirada kritikoa gureganatuko dugu, 
gerora gure genero-alborapen propioak 
berraztertzeko.

Uste eta ezagutza horiei guztiei esker, 
“atipikotzat” jo ditugu kliniketan 
emakumeen gaixotasunen sintoma 
eta seinaleak. Gainera, Paula Areso 
fisioterapeutak (genero-gaiak azpimarratu 
dituen hizlari bakarra) adierazi zuen 
moduan, emakumeen kontakizunak 
sinesgarritasun txikiagoa du, gizonen 
kontakizunaren bestelako narratiba 
batetik egiten delako. Horrenbestez, 
emakumeen kontakizunak pisu 
kliniko txikiagoa du, edo beti lotzen 
da nahasmendu psikosomatikoekin 
edo, zuzenean, somatizazioekin. 
Ondorioz, horren emaitza praxi txarra 
da (gehiegizko medikalizazioa, ahalegin 
terapeutiko txikiagoa edo atribuzio 
bidezko diagnostikoa). Nire iritziz, hori 
guztia puzzlearen zati bat da, baina 
beste zati bat ere badago: “emakumeen 
kasuan ez dago inoiz argi” edo “emakume 
batek ezetz dioenean baietz esan nahi 
du” islatzen duen ideia, oso hedatuta 
baitago. Narratiba sozialaren parte da: 
emakumeenganako sinesgarritasun eza, 
haiek bizitako esperientziak definitzeko 
eta horiek baliozkotzat jotzeko orduan. 
Dolores Juliano antropologoak adierazi 
zuenez, “entzuten ditugun kontuekiko 
dugun sinesgarritasuna gehiago 
oinarritzen da esan duenari ematen 
diogun garrantzian informazioaren 
edukian bertan baino”8.

ALERTA 

Minaren heziketan lantzen dugun 
elementuetako bat da gizakiak garen 
horretan sortzen den mehatxu-alerta: 
testuinguru jakin batean beste sistema 
batzuekin jardunean dabilen sistema 
konplexua.

Norainoko alerta-maila gehigarria dute 
emakumeek zaintzen bizi-gainkargaren 
eta gainkarga mentalaren ondorioz? 
Kalkuluen arabera, emakumeek astean 
gizonek baino 6:30 ordu gehiago lan 
egiten dute, baina azterlan horrek ez du 
neurtzen benetan emakume askoren 

kexa dena: zaintza-lanetan zer, nola eta 
noiz egin pentsatzeak dakarren gainkarga 
mentala.

Norainoko alerta-maila gehigarria dute 
emakumeek —guztiek, maila txikiagoan 
edo handiagoan— indarkeria matxistaren 
mehatxuaren ondorioz?

Zer espero da emakume batengandik 
jarduera fisikoari dagokionez? Zer-nolako 
babesgabetasun-maila sentiarazi zaigu 
emakumeoi irteteko adina geneukanetik 
bertatik esan badigute “etxera bakarrik ez 
itzultzeko, kalean zoro ugari baitago”?
Mezu horiek “ikara sexual” gisa 
kontzeptualizatu dugun horren parte dira, 
eta indarkeria zuzenetik harago doaz. 
Norainoko alerta-maila bizi dute uda 
honetan emakume gazteek  
ziztada-boladaren ondorioz? Zer esan 
zaie emakumeei gizarte patriarkal batean 
emakume izate hutsagatik gertatu ahal 
zaizkien kontuen aurrean agentzia-
gaitasuna dutela sentiarazteko?

Ebidentzia gero eta handiagoa da 
bizitako abusuei-indarkeriari edo 
minaren errekurrentziari dagokienez. 
Berdintasun Ministerioak 2019an 
eginiko makroinkestak agerian utzi zuen 
2 emakumetik 1ek indarkeria matxista 
motaren bat pairatu duela bizitzan zehar; 
zehazki % 57,3k, hau da, 16 urteko edo 
gehiagoko 11.688.411 emakumek9 10 11.

FUNTZIOA BERRESKURATZEA

Fisioterapeutak garen heinean, gure 
lanaren helburuetako bat funtzionalitatea 
berreskuratzea da. Hala ere, genero-
ondoezaren kasuan, emakume askok 
nahi dutena da normaltasun funtzional 
patriarkalera ez itzultzea, hain zuzen ere. 
Nahi dutena bizi-gainkargaz libratzea da, 
bestearentzat bizitzea alde batera uztea, 
genero estereotipoak ez betetzea. Hortaz, 
esku-hartzea genero-harremanen eredua 
zalantzan jartzera bideratu behar da, bai 
eta eredu horrek subjektibotasunean, 
bizitzako praktiketan eta mundu guztia 
esleitutako tokian kokatzea behar duen 
sistemaren funtzionaltasunean duen 
eragina zalantzan jartzera ere. Bestela, 
gizon ospetsuen ondoan egon gaitezkeela 
sinetsiko dugu, eta ez atzean, biltzarrean 
esan bezala.

Artikulu honen helburua da minaren 
heziketak eskaintzen dituen ekarpenekin 

bat egiten duen ikuspuntua aurkeztea; 
izan ere, nire ustez genero-ikuspuntua 
txertatzeak garatu nahi dugun  
paradigma-aldaketa aurrera eramateko 
beharrezkoa den aberastasuna 
ekarriko digu.  Gure helburua min 
iraunkorreko prozesuetan ahalik eta 
hobekien laguntzea da, artatzen ditugun 
pertsonen osasuna erabat oneratzeko. 
Eta eskerrak eman nahi dizkiet “minaren 
neurobiologiaren heziketan” hezi 
ninduten Amaia Etxebarria eta Gixane 
Orrantia fisioterapeutei, bai eta M.ª Jesús 
Barrenengoa medikuari. Haiei esker 
fibromialgia zuten pertsonekin nola lan 
egiten zuten zuzenean ikusteko zortea 
izan nuen. Haiek egindako ekarpenek 
profesional eta pertsona gisa lagundu 
didate, eta “genero-ondoezaren” eta 
minaren analisian eta esku-hartzean 
txertatzeko aukera izan dut.

Maitena Monroy Romero
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2023ko urtarrilaren
1etik aurrera jakinarazi
behar diren datuak

aholkularitza juridikoa

“Autonomoei buruzko erregulazioa 
eguneratzeko ekainaren 27ko 
504/2022 Errege Dekretua, Gizarte 
Segurantzan enpresak inskribatzeari 
eta langileen afiliazioari, altei, bajei eta 
datu-aldaketei buruzko Erregelamendu 
Orokorra (urtarrilaren 26ko 84/1996 
Errege Dekretuaren bidez onartua) eta 
Gizarte Segurantzaren beste eskubide 
batzuen kotizazio eta likidazioari 
buruzko Erregelamendu Orokorra 
(abenduaren 22ko 2064/1995 
Errege Dekretuaren bidez onartua) 
aldatzen dituena” indarrean sartu 
ondoren, langile autonomoek bitarteko 
elektronikoen bidez 2023ko urriaren 
31 baino lehen Gizarte Segurantzaren 
Diruzaintza Nagusiari honako 
informazio hau helarazi beharko diote:

1. Izen-abizenak, Gizarte 
Segurantzako zenbakia, 
nortasun-agiri nazionalaren 
zenbakia edo horren baliokidea, 
helbidea, jardueraren hasiera-
data, kotizazio-taldea eta 
horren baldintza bereziak; 
eta, laneko istripuei eta 
gaixotasun profesionalei 

dagokien ondoreetarako, 
jarduera ekonomikoa edo 
lanbidea, indarrean dagoen 
primen tarifaren arabera.

2. LAABen sartzeko jarduera 
ekonomikoa edo lanbidea.

3. Jardueraren egoitza, langilearen 
etxebizitza ez izatekotan.

4. Dagokion araubide berezian 
dauden norberaren konturako 
langileek parte hartzen duten 
sozietate edo ondasun-
erkidegoen sozietate-izena eta 
identifikazio fiskaleko zenbakia.

5. Kontseilari edo administrari 
postua izatea edo sozietatean 
beste zerbitzu batzuk ematea.

6. Kapital sozialeko 
parte-hartzearen ehunekoa.

7. Autonomoarekin bizi diren 
senideen izen-abizenak eta 
nortasun-agiri nazionalaren edo 
horren baliokidearen zenbakia.

8. Jarduera osagarri pribatuak 
jasotzen dituzten enpresa 
edo enpresen identifikazio 
fiskaleko zenbakia.

9. Senideak lanean dituen 
autonomoaren izen-abizenak eta 

nortasun-agiri nazionalaren edo 
horren baliokidearen zenbakia.

10. Langile autonomoak bere 
jarduera ekonomiko edo 
profesionalagatik, zuzenean eta/
edo dagokion araubide berezian 
sartzea dakarren sozietatean 
edo ondasun-erkidegoan 
duen partaidetzagatik alta 
ematen duen egutegiko urtean 
lortzea aurreikusten dituen 
etekin ekonomiko garbien 
aitorpena, honako kasu hauetan 
salbu: Gizarte Segurantzako 
norberaren konturako langileen 
edo autonomoen araubide 
berezian sartuta dauden Eliza 
Katolikoko bizitza kontsagratuko 
institutuetako kideak eta Gizarte 
Segurantzako itsasoko langileen 
araubide bereziko bigarren eta 
hirugarren kotizazio-taldeetan 
sartuta dauden norberaren 
konturako langileak.

Aholkularitza
Juridikoa
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EFEOko aholkularitza juridikotik uste 
dugu zuen interesekoa dela 7/2002 
Legeari (abenduaren 12koa, osasun 
arloko aurretiazko borondateena) eta 
11/2016 Legeari (uztailaren 8koa, 
bizitzaren amaierako prozesuan 
pertsonen eskubideak eta duintasuna 
ziurtatzearena) buruzko ezagutza 
batzuk garatzea pairamen larri, 
kroniko eta ezintzailea dagoenean 
Eutanasia Arautzeko martxoaren 
24ko 3/2021 Lege Organikoaren 
urtemuga aprobetxatuz, horren bidez 
hiltzeko laguntzaren prestazio formala 
arautzen baita eta Bizkaiko Medikuen 
Elkargoak Aurretiazko Borondateen 
Bulegoa sortu du, elkargokideei 
eta herritarrei oro har laguntzeko 
Aurretiazko Borondateen Agiria idazten, 
legeztatzen eta erregistratzen.

Aurretiazko Borondateen Agiria idatzizko 
agiri bat da, legezko balioa du eta 
pazientearen historia klinikoari atxikitzen 
zaio; agiri horren bidez, baimena ematen 
zaio talde medikoari nahiz pazientearen 
familiari pertsonak zer nahi duen jakiteko, 
bizitzaren amaierara iritsi eta pazientea 
bere borondatea adierazteko gai ez 
bada: zein tratamendu onartzen dituen, 
zein ez eta nola iritsi nahi duen bere 
bizitzaren amaierara. Horiek horrela, 
pertsonak etorkizunean bete beharreko 
jarraibideak uzten ditu, une horretan bere 
borondatea adierazteko gai ez bada. Agiria 
aldatu eta atzera bota daiteke edozein 
unetan, erabakiak hartzeko gaitasuna 
den bitartean. Erabakiak hartzeko gai 
den bitartean, pertsonaren erabakia 
agirian jasotakoaren gainetik egongo da.
Osasun-langileek, praktika kliniko 
ona erabiliz, funtsezko zeregina dute 
pazienteen Aurretiazko Borondateen 
agiriak sustatzen, autonomiaren printzipio 
etikoa eta zaintzen planifikazio aurreratua 
errespetatzearen adierazpen baitira. 

Zeregin hau bereziki garrantzitsua da 
beren osasun-egoeraren eta aurreikusten 
den eboluzioaren ondorioz hil ala 
biziko erabakiak berandu baino lehen 
hartu behar izan eta gaixoak ordurako 
bere borondatea adierazterik izango 
ez duen egoeratan. Osasun-langileek 
eta, ondorioz, baita fisioterapeutek ere, 
gaixoei honako hau jakinarazi behar die:

•  haien osasun-egoera, 
gaixotasunaren aurreikusitako 
norakoa eta etorkizunean egon 
daitezkeen konplikazioak;

• aukera terapeutikoak, 
bizi-euskarriko eta zainketa 
aringarriko tratamenduak barne 
eta bakoitzaren bizirauteko eta 
berreskuratzeko aukerak;

• erabakiaren ondorioak, 
pazientearen inguruan.

Gogoan izan behar da Aurretiazko 
Borondateak zaintzak planifikatzeko 
lagungarriak direla pazienteentzat nahiz 

profesionalentzat, eta borondate horiek 
kontuan izateko modurik egokiena 
Aurretiazko Borondateen Agiria egin eta 
dagokion Erregistroan erregistratzea dela.
Errazago ulertzeko, Eusko Jaurlaritzako 
esteka ofiziala atxiki da eta azpimarratzen 
da adierazpena egiteko eredu soil 
eta argiak daudela webgunean:

• https://www.euskadi.eus/
informacion/voluntades-anticipadas-
va/web01-a2inform/es/

• https://www.euskadi.eus/
contenidos/informacion/voluntades_
anticipadas/es_def/adjuntos/
Reflexione-reflexione-va.pdf

Azalpen labur hau lagungarria izango 
zaizuelakoan, jaso agur bero bat 
EFEOko aholkularitza juridikotik.

Aholkularitza
Juridikoa

aholkularitza juridikoa

3/2021 Lege Organikoa, 
martxoaren 24koa, Eutanasia 
Arautzekoa + ABB
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Energia aurrezteko
neurriak:
beharrezkoak
2030 Agendako1 betekizunen 
ikuspegitik energia aurrezteko 
neurriek aukera eman dezakete 
Garapen Jasangarriko Helburuak 
(GJH) bizkorrago betetzea. Energia 
aurrezteko kontzientzia globala, lokala 
eta pertsonalizatua eta baliabideen, 
energien eta erregaien erabilera 
arduratsuaren eta eraginkorraren 
kontzientzia ezinbestekoak dira 
jasangarritasunaren irizpide 
gidaria finkatu eta lehentasuna 
emateko eta horrek guztiak 
Fisioterapian ere eragina du.
Behar honen ondorioz, gobernuak 
14/2022 Errege Lege Dekretua 

atera du (abuztuaren 1ekoa, 
garraioaren, beken eta ikasteko 
laguntzen arloko iraunkortasun 
ekonomikoko neurriena, eta aurrezteko, 
energia-eraginkortasunerako eta 
gas naturalarekiko mendekotasun 
energetikoa murrizteko neurriena) eta 
martxoaren 1eko 3/2022 EDLegean, 
martxoaren 29ko 6/2022 EDLegean eta 
ekainaren 25eko 11/2022 EDLegean 
hartutako neurriekin jarraitzen duena.

Aldatzeko proposamenak erantzukizun, 
eraginkortasun, gertutasun, 
berrerabilpen eta birziklatze 
irizpideak ezartzeari lotuta daude. 

Zehatz esateko, garrantzitsuak dira 
OFIMATIKAREN ARLOKO NEURRIAK, 
Fisioterapiako zerbitzuetan eragina 
dutenak alor guztietan eta honako 
neurri hauek gomendatzen dira:

• Mugikorren, tableten… bateriak 
kargatzekoei entxufea ateratzea, 
erabiltzen ez direnean.

• Ordenagailuaren energia 
aurrezteko sistemaren 
konfigurazioa aldatzea.

• Ekipoetako anomalia oro 
berehala jakinaraztea, ongi 
funtziona dezaten eta 
kontsumigarriak murriztu.

aholkularitza juridikoa



• Tokiko inprimagailuak 
deskonektatzea, erabiltzen 
ez direnean.

• Atsedenaldi laburretan 
ordenagailuko pantaila 
itzaltzea eta atsedenaldi 
luzeetan ordenagailua erabat 
itzaltzea edo etenda uztea.

ETA BIDAIETAN gomendatzen da 
ibilgailua soilik egiaz beharrezkoa 
denean baino ez erabiltzea, eta garraio 
kolektiboaren erabilera sustatzea; 
bidaia ibilgailuan egin behar izanez 
gero, gehieneko okupazioarekin 
egitea, duplizitateak saihestea eta 
bidaiak bateratzen saiatzea, ikuspegi 
energetikotik zerbitzua ahalik eta 
eraginkorrena izan dadin. Beste arlo 
profesional batzuei dagokienez, 
energia-kontsumo baxuko produktuak 
eta zerbitzuak erostea sustatu behar 
da eta erabilera arduratsua egitea; era 
berean, auditoria propio eta pertsonala 
egin behar da daukagun energiaren 
erabilera arrazionalari buruz.

Garrantzitsua da kontuan izatea Euskal 
Herriko administrazio publikoek ‘energia 
aurrezteko’ alorrean lagun diezaguketela. 
Denetan garrantzitsuena EEE-Energiaren 
Euskal Erakundea da eta laguntzeko 
telefono bat du (94.6620600). Une 
honetan pizgarrien programa bat du 
energia-iturri berriztagarrien bidezko 
autokontsumoari eta biltegiratzeari 
buruz eta sistema termiko berriztagarriak 
jartzeari buruz ere bai; zehatz esateko, 
une honetan pizgarrien hiru programa 
ditu zerbitzuen sektorea berariaz 
kontuan hartzen dutenak. Esteka ofiziala 
atxiki da, gaiaz gehiago jakiteko: 

Energia-iturri berriztagarrien 
bidezko autokontsumoari 
eta biltegiratzeari buruzko 
pizgarri-programa, - EEE
https://www.eve.eus/
Programa-de-ayudas/2020/
Programa-de-incentivos-ligados-
al-autoconsumo-y-al.aspx

Azpimarratu beharra dago eskabideak 
aurkezteko epea irekita dagoela eta 
2023ko abenduaren 31ra arte ez 
dela amaituko. Laguntzaren xede 
diren jarduerak egin eta fakturatzeko 

gehieneko epemuga laguntza eman 
den ebazpena jakinarazten den 
datatik 18 hilabetekoa izango da.

Aurreko horri guztiari gehitu behar 
zaio laguntza hauetako askok beren 
garrantzia dutela ikuspegi pribatutik 
edo partikularretik ere (pizgarrien 
programa, 4.etik 6.era), eta ez soilik 
enpresari gisa, eta finantza hazkunde 
handiak jaso dituztela Berreskuratze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Plan 
garatzearen ondorioz. EEEren webgune 
ofizialean laguntzak aurkezteko bideo 
bat dago 2021eko azaroaren 10ekoa.

EFEOko aholkularitza juridikotik alor 
honetan are eta kontu handiagoarekin 
ibiltzeko gonbita egiten dizuegu, 
denon mesederako kontzientzia 
jasangarria sortzea sustatze 
aldera eta EEE-Energiaren Euskal 
Erakundeak bere webgune ofizialean 
garatutako laguntzak eta estrategiak 
aldiro berrikustera ere bai. 

Aholkularitza
Juridikoa

1 2030 Agenda Nazio Batuek 2015ean lortutako 
akordio bat da. 193 herrialderen konpromisoa da 
eta denek ikuspegi bera dute 2030erako: mundu eta 
bizitza jasangarria, eta lehentasun berdina: pobrezia 
errotik kentzea. Mundu osoan lerrokatzen ditu 
erakunde publikoen, entitate pribatuen eta gizarte 
eragileen politikak, 17 helbururekin, 169 xederekin 
eta ebaluazio-adierazlerekin, mundu bidezkoagoa, 
ekologikoagoa, emankorragoa eta baketsuagoa izateko.

Aholkularitza juridikoko 
zerbitzuaren helburua da 
aholkularitza juridikoa ematea 
elkargokideei eta Gobernu 
Batzordeari, zuzenean edo 
zeharka fisioterapiaren 
jarduera profesionalari 
lotutako arlo guztietan.

Aholkularitzak zuzenbidearen 
arlo hauek barne hartzen 
ditu: zibila, penala, sanitarioa, 
zehatzailea, administratiboa, 
lanekoa, fiskala, finantzarioa, 
higiezinena, komunitarioa, 
sozietarioa eta merkataritzakoa. 
Hauek dira elkargokideen 
artean egon diren kontsulta-gai 
ohikoenak: fisioterapia-zentroak 
eskualdatzea eta martxan jartzea, 
irakaskuntza, hitzarmenak, LAAB, 
erantzukizun zibileko asegurua, 
DBLO, PFEZ, lana atzerrian, 
Osakidetza, Ordainbideen 
Legea, tarifak, istripuen aurreko 
asegurua, hitzarmen kolektiboa 
eta beste elkargo batera aldatzea.

Zerbitzua doakoa da 
elkargokideentzat, eta 
aholkularitza barne hartzen 
du soilik. Hau da, ez du 
dokumentuak prestatzea, 
edo aholkularia auzitegi, 
organismo, ikuskaritza 
eta abarretan bertaratzea 
barne hartzen. Horrelakorik 
egitekotan, aholkulari juridikoak 
lan horiek fakturatuko 
lituzke, elkargokidearekin 
adostutako zenbatekoan.

Aholkularitza-zerbitzu hori 
erabiltzeko, aldez aurreko 
kontsulta bat hitzartu behar da 
elkargoko idazkaritzara deituta, 
fax bidez edo posta elektronikoz.

Hau da aholkularitza 
juridikoaren ordutegia:
Astelehena: 17:00-21:00
Asteartea: 15:30-19:30 
Ostirala: 9:30-14:00

Letradua: Severino
Setién Álvarez jn.
Tel.: 94 402 01 55

Helbide elektronikoa: setien@cofpv.org

aholkularitza juridikoa
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Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi nahi dizugu:

• EFEOa 2022ko abenduaren 6 eta 8an itxita egongo da.

• Elkargoko intraneten eskuragai dauzkazu elkargoaren ohiko kuota 
murrizteko eskaerak erretiro partziala hartzeagatik, jubilazio edota 
ezintasun iraunkorra egoeragatik, eta langabezian egoteagatik baita ere, 
azken honen eskaera epea 2023ko urtarrilaren 1etik 31ra delarik.

• Jakinarazi nahi dizugu, Eusko Jaurlaritzak ezarritako Pazienteen Segurtasun estrategiak 
direla eta, zentro bakoitzean zuzendaritzak gutxieneko Segurtasun Plan bat egin behar 
duela, aztertzeko zein segurtasun-prozedura eta -pauso eman behar diren zentroan 
pazienteen osasunerako arriskuak murrizteko. Informazio gehiago izatekotan eta 
galderetarako posta elektroniko honetara idatzi dezakezu: seguridadpaciente@cofpv.
org edota Elkargoko egoitzara deitu dezakezu telefono honetara: 944020155.

• Gogoratu Elkargoak lan poltsa bat mantentzen duela, interesa 
duen elkargokide orok eman dezake izena, eta Fisioterapeuta 
lanpostu bat betetzeko beharra duenei ematen zaie.

• Fisioterapia zentroa daukazuen elkargokideoi gogorarazten dizuegu, zentroa EFEOak 
onartua daukala ziurtatzen duen Plaka eska dezakezula; halaber, baimena ere deskarga 
dezakezue gure Webgunean, honela, zure zentroko datuak zabaldu ahal izateko. Fitxa 
hau beteta, sinatuta eta zigilatuta igorri behar diguzu, posta arruntaz, (dagokion Osasun 
Sailaren Lurralde Ordezkaritzak emandako baimenaren fotokopiarekin batera).

EFEOko Administrazioa

iragarkiak

administrazioak
jakinarazten du



Se alquila sala en clínica de fisioterapia situada en 
el centro de Vitoria, a una persona con ganas de 
emprender una consulta por su cuenta. La sala está 
equipada con una camilla hidráulica. Libertad de 
horario, días de la semana y en la forma de trabajar.
Posibilidad de realizar un alquiler mensual o 
a porcentaje acordado con el centro.
La clínica está situada próxima a 
paradas de bus y tranvía.
Interesados/as enviar mail a: info@laespalda.es

VENDO GABINETE DE FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA 
Y MASAJE TERAPÉUTICO POR JUBILACIÓN.
NEGOCIO EN FUNCIONAMIENTO 
CON CARTERA DE CLIENTES.
ESPACIO PARA TRABAJAR DOS PERSONAS.
CONSTA DE: 2 DEPARTAMENTOS, SALA DE 
ESPERA Y BAÑO EQUIPADO CON DUCHA. 
GRANDES VENTANALES, MUY LUMINOSO.
OFICINA EN EL CENTRO DE ALGORTA CERCA 
DEL METRO Y PARADA DE AUTOBÚS.
Rosa Garrido. Móvil 652 73 76 13

Se vende equipo de Ondas de Choque Radiales 
Intelect RPW2 marca Chattanooga, con V-actor, 
kit fascial y kit de columna por 7.000€
Interesados contactar con Arantxa en 
el 679316982 o 944050707

Fisioterapia kabina alokatzen dut Gasteizko 
Zabalgana auzoan, martxan dagoen kontsulta 
batetan. Talde gela erabiltzeko aukera.
Kontaktua 605740210

Desde INDESA 2010, la cual es un Centro especial 
de Empleo con una plantilla de 750 trabajadores/as. 
desean crear algún acuerdo/convenio de colaboración 
con Centros de Fisioterapia de Vitoria-Gasteiz, con 
unas condiciones determinadas, a las que pudieran 
acogerse profesionales interesados/as, que posibilitase 
que su personal pudiese solicitar sesiones con el/
la Fisioterapeuta o el Centro que más le interese, 
ya sea por cercanía al domicilio u otras razones.
En caso de estar interesados/as y para más información, 
podéis contactar vía e-mail con: Director-Gerente: José 
Luis Alonso Quilchano - E-mail: jlalonso@araba.eus

Centro de Nutrición en Bilbao con registro sanitario, y 
con una las consultas libres para nueva incorporación, 
busca fisioterapeuta para formar parte del equipo 
de la clínica o para alquiler de dicho espacio (junto 
a otros 2 espacios ocupados por nutricionistas)
Interesados pueden llamar al 692719503

23
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Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria
Saila: fisoterapia
Kontratu mota: autónomo/a
Ordutegia: jornada completa
Esperientzia: 2 años
Oporretako erregimena: según ley
Baldintza osagarriak: Ser fisioterapeuta autónomo/a 
y tener mínimo 2 años de experiencia laboral.
Harremanetarako datuak:fisioterapiasmf@
gmail.com 628480534

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Residencias Villodas y Ariñez
Saila: Servicios al usuario
Kontratu mota: Una vez superado el periodo 
de prueba indefinido a tiempo parcial
Ordutegia: De 9 a 14 horas
Esperientzia: No es imprescindible
Oporretako erregimena: 30 días naturales al año
Baldintza osagarriak: Vehículo propio
Beste gogoeta batzuk: Se ofrece la 
posibilidad de vivienda el 1º año.
Harremanetarako datuak: luis@arinezvillodas.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: BRICODEPOT OIARTZUN
Saila: FISIOTERAPEUTA
Kontratu mota: AUTONOMO
Ordutegia: 12:30 - 15:30H
Esperientzia: MINIMO 1 AÑO
Oporretako erregimena: INDEPENDIENTE
Baldintza osagarriak: DISPONER DE CAMILLA PORTATIL. 
SON 1 DÍA A LA SEMANA. FISIOLEVEL SE ENCARGA 
DEL MATERIAL. NECESARIO SER AUTONOMO.
Harremanetarako datuak: rociofisiolevel@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta en servicio 
de rehabilitación y consultas privadas
Lantokia: Donostia
Saila: Fisioterapia / Rehabilitación
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: 30 horas / jornada continua en horario de tardes
Esperientzia: Se valorará, no imprescindible
Oporretako erregimena: Según estatuto
Lan Hitzarmena: Según estatuto
Baldintza osagarriak: Imprescindible euskera y estar colegiado
Harremanetarako datuak: Interesados enviar 
CV a “ofertafisiodonosti@gmail.com”

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: BEASAIN
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Baja maternidad
Ordutegia: Continuo de tarde lunes y miércoles, martes 
partido, jueves de mañana viernes continuo de mañana
Esperientzia: Se pide experiencia
Oporretako erregimena: Las correspondientes
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta en consulta 
privada con experiencia previa para cubrir baja de maternidad 
y posible colaboración posterior. Horario lunes miércoles 
de tarde, martes mañana y tarde y viernes continuo.
Harremanetarako datuak: Interesados enviar 
currículum a fisiolizan@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: SAN SEBASTIAN
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: BAJA MATERNIDAD
Ordutegia: 20 HORAS
Esperientzia: 2 AÑOS
Oporretako erregimena: NORMAL
Baldintza osagarriak: TRATAMIENTOS PARA EL 
SUELO PELVICO /PRE PARTO /POST PARTO
Beste gogoeta batzuk: FORMACIÓN CON 
INDIBA ACTIV, PUNCIÓN SECA
Harremanetarako datuak: info@massayinspires.com

lan eskaintzak 
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Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Algorta
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: Tarde de lunes a jueves - Viernes mañana
Esperientzia: 1 año
Oporretako erregimena: 30 días naturales
Baldintza osagarriak: Se valorará formación 
en osteopatía y punción seca.
Beste gogoeta batzuk: Buscamos profesional con 
ganas de crecer juntos, pasión, y deseo por trabajar 
de manera individualizada con cada paciente.
Harremanetarako datuak: Info@akosfisioterapia.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Las Arenas - Getxo
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Posibilidad de Indefinido
Ordutegia: Media jornada (con posibilidad de ampliar)
Esperientzia: Se valorará
Oporretako erregimena: Según convenio
Lan Hitzarmena: Estatuto de los trabajadores
Baldintza osagarriak: En iBalance clinic buscamos 
ampliar equipo, una persona con ganas de trabajar 
y que sepa hacerlo en equipo. Se valorarán 
conocimientos en osteopatia y terapia manual.
Harremanetarako datuak: itsassalvarez@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Barakaldo
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: indefinido
Ordutegia: Lunes a viernes 15:00-21:00
Esperientzia: 1 año
Oporretako erregimena: Estatuto general de trabajadores
Baldintza osagarriak: Se valoran conocimientos 
en fisioterapia invasiva y osteopatia
Beste gogoeta batzuk: Oportunidad de 
aumentar el horario laboral a corto plazo. Buenas 
condiciones para crecer como fisioterapeuta.
Harremanetarako datuak: cv.fisiobaraka@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Barakaldo
Saila: FIsioterapia
Kontratu mota: Contrato por cuenta ajena
Ordutegia: de tardes de 16 a 21h
Esperientzia: Mínima de dos años
Oporretako erregimena: 30 dias anuales
Baldintza osagarriak: ANZOATEGUI fisioterapia quiere 
incorporar a su equipo un/a fisioterapeuta con formación 
en osteopatía con al menos hasta segundo nivel; 
además se valorará muy positivamente el conocimiento 
en otras ramas de la fisioterapia como EPI y punción 
seca; neuromodulación ò fisioterapia ginecológica; 
pediátrica ó deportiva; suelo pelvico ó RPG.
Harremanetarako datuak: Norberto@anzoategui.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Bilbao
Saila: Neuro rehabilitación
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: jornada completa
Esperientzia: neurología
Oporretako erregimena: 22 dias laborables
Baldintza osagarriak: Se valorará formación en neurología
Harremanetarako datuak: Juan Santos - Beatriz 
Amusategui atlaxis@fisioatlaxis.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Bilbao
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: Lunes a viernes, jornada completa o 
media jornada, en ambos casos de tarde
Esperientzia: Valorable pero no imprescindible
Oporretako erregimena: A convenir
Baldintza osagarriak: Buscamos fisioterapeuta para 
formar parte de nuestro equipo a largo plazo, ofrecemos 
estabilidad con contrato largo. Imprescindible tener 
formación en pilates o intención de formarse en ello. Se 
valorarán otras formaciones, especialmente relacionadas 
con el embarazo, suelo pélvico, hipopresivos etc.
Harremanetarako datuak: fisioterapiarekalde@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Koru Fisioterapia
Saila: Rehabilitación
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: Tardes, con posibilidad de ampliar horario
Esperientzia: Ninguna
Oporretako erregimena: 30 dias NATURALES
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta para ampliar el 
equipo actual. Se valorará formación y experiencia en Pilates.
Beste gogoeta batzuk: Se valora formación en Hipopresivos.
Harremanetarako datuak: korufisioterapia@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Hazia fisioterapia
Saila: suelo pelvico
Kontratu mota: indefinido
Ordutegia: tarde
Esperientzia: no necesaria
Oporretako erregimena: un mes
Baldintza osagarriak: Buscamos un/a fisioterapeuta con 
formación en suelo pélvico para trabajar con nosotras. 
Se valorará experiencia impartiendo clases a mujeres 
embarazadas y gimnasia abdominal hipopresiva.
Harremanetarako datuak: Si estás interesad@ 
ponte en contacto con nosotras a través del 
mail (contacto@haziafisioterapia.com)
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Oharra: 2022ko uztailaren 14
eta azaroaren 8 bitartean 
109 kide berri elkartu dira elkargora.
Horrenbestez, Elkargoak 3.337
kide ditu gaur egun. 

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialak ongietorria eman nahi 
die elkargokide berriei
Ongi etorri! 

araba 
1372 Leticia Pena Martínez
4065 Egoitz Arroniz Acebo
4071 Lourdes Pereda Morillo
4074 Irati Martín Gilarte
4101 Ainhoa Martínez de Cestafe  
 Martínez de Aguirre
4102 Xabier Lauzurica  
 Ochoa de Eribe
4111 Marta Sobrino Davila
4120 Nerea Guevara Lajo
4127 Unai Velarde Castro
4132 Leire Urrecho Díaz de Guereñu
4144 Mikel Gómez Moral

bizkaia
1509 Raquel Lassa Lamas
2560 Itsasne Juez Molinuevo
2686 Iraitz Azcarate Jayo
3110 Guadalupe Fernández Vicente
3313 David Gómez  
 Ladrón de Guevara
3810 Idoia Irazabal Aranbarri
4067 Ane San Martín Frutos
4068 Irati Balerdi Blanco
4069 Iñigo Goicoechea Martínez
4070 Nerea Fernández Palacio
4072 Idoia Cantero Huamani
4073 Ane Grande Ibáñez
4077 Gorka Moreno Lekue
4078 Javier Liz  De la Sota
4079 Unai Urkizu Valdivia
4080 Mirari Cabanillas Bilbao
4082 Leire Ceballos Sanz
4086 Aitor Ormazabal Aldalur
4088 Lander Vidal García
4090 Jon Fernández Vidal
4091 Noelia Rodríguez López
4092 Paul Lázaro Irigoien
4095 Iñigo Arrasate Aranguena
4097 Luis Javier Elorriaga Arrugaeta
4099 Natalia Goikoetxea Barragan
4104 Maialen Martínez Alegría
4107 Jon Larruscain Quirós

4108 Rocío Yáñez Rodríguez
4110 Rubén Galocha León
4112 Gonzalo Sánchez De La Rosa
4113 Maddi Berrio- 
 Otxoa Mendizabal
4115 Julen Duarte García
4116 Paul Isasi Garamendi
4117 Jon Ander Rodríguez Álvarez
4118 Narea Bergara Zabala
4119 Olatz Zuazo González
4121 Itsaso García García
4123 Julen Aguirre Bilbao
4124 Andrea Marcos Rodríguez
4125 Ainhoa Elorza Ariztimuño
4126 Aratz Quintana Peña
4129 Ander Ignacio  
 Blanco Partearroyo
4136 Joana Zarraonandia Simeón
4137 Guillermo Ceberio Prieto
4143 Iraia Bengoetxea Totorika
4146 June Ibañez Elorduy
4148 Maddi Bengoetxea Erriondo
4134 Aitziber Ortega Plaza
4135 Luis Ángel Abendaño Villa
4138 Beatriz López de Santa María  
 Santos
4141 Ibon Intxaurraga Etxeandia
4142 Santiago Fernández Liste
4145 Vera Boubeta Torres
4147 Natalia Gutierrez Hoyos
4152 Carmen García Cilla
4157 Maddi Herrero Peleteiro
4158 Alicia Romero de Ávila  
 San Emeterio
4163 Irune Ruipérez Martínez

gipuzkoa
0553 Alberto Barrio Abellán
2402 Maider Lamarain Altuna
4064 Nagore Zubizarreta Flores
4075 Arrate Herrero Onaindia
4076 Intza Egizabal Alkorta
4081 Olatz Azkonobieta  
 Iruretagoiena
4083 María Aldaba Senosiain

4084 Aiora Escudero Mendizabal
4085 Julen Melchor Urbieta Palomo
4089 Beatriz Calvo Cáceres
4093 Ángel Marcos Andrés
4094 Irati Elorza Segurola
4096 Jon Aldasoro Jiménez
4098 David Borado Montes
4100 Sara Martín Molina
4103 Nuria Durán Bagüés
4105 María Müller-Thyssen Uriarte
4106 Ander Iturralde Alzua
4122 Laura Sorarrain Lacunza
4128 Jorge Cárdaba López
4130 Martin Cuevas Legasa
4131 María Formoso Matias
4133 Laura Araña Almeida
4139 Esther Renedo Camara
4149 Oier Etxebeste Fraile
4150 Samuel Garnica Huarte
4151 Irati Ferro García
4153 Gonzalo Mateo Abad
4154 Ander Echezarreta Novo
4155 Udane Moreno Duran
4156 Miren Bastida Zabala
4159 Xabier Galarza Larrarte
4160 Nagore San Sebastian Barriga
4162 Natalia Giménez Mazuelas

beste batzuk
4066 Juan Sancho Fiol
4087 Selene Mozo Rodríguez
4109 Marta Enériz Sáez
4114 Manuel Sánchez López
4140 Daniel Carmona Jiménez
4161 José Félix Escudero Parrales

elkargokide

26 elkarberri 75.zb
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