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Etorkizuneko 
Gure ni 
Fisioterapeutari:

Etorkizunean pentsatu 
aurretik, hausnartu 
dezagun oraina. Nondik 
abiatuko gara?

Koka gaitezen: 
estatu mailan 63.000 
fisioterapeuta baino 
gehiago daude; hau da, 
elkargokide diren osasun 
arloko profesionalen 
% 6,79. Dirudienez, 
etorkizunean ehunekoak 
gora egingo du; izan ere, 
Espainian Fisioterapia 
Gradua 52 unibertsitatetan 
eskaintzen da. Gure 
autonomia-erkidegoan 
hiru daude, bat probintzia 
bakoitzean. Graduatu 
berri diren fisioterapeuten 
artean honako kezka hau 
sor daiteke: lana izango 
dugu? (eta zein izango 
dira baldintzak?). Azterlan 
batean jasotzen denez, 
muskuluetako mina 

duten pazienteen % 13 
joan ohi dira normalean 
fisioterapeutarenera, eta 
% 55, berriz, noizean 
behin. Horrek pentsarazten 
digu herritarrek gure 
lanbidearen eremuak 
ezagutzen dituzten 
heinean, kliniketara 
bertaratzen diren 
pazienteen kopuruak 
gora egingo duela. Eta 
horrek fisioterapeuten 
% 80ri eragingo die, 
kopuru horrek egiten 
baitu lan osasun 
pribatuan. Halaber, azken 
urteotan, asko aurreratu 
dugu gure lanbidearen 
sustapenean, eta, hortaz, 
herritarren ehuneko 
nagusi batek (% 85 inguru) 
traumatologiaren, trafiko-
istripuen eta laneko 
jarreraren ergonomiaren 
eremuko tratamenduekin 
lotzen du gure lana. Hala 
ere, oraindik aurrera egin 
behar dugu neurologiaren, 
arnas fisioterapiaren eta 
anputazioen eremuetan, 

besteak beste. Izan ere, 
herritarren erdiak baino 
gutxiagok ezagutzen 
du arlo horietan 
egiten dugun lana. 

Fisioterapeutaren lanaren 
inguruko ezagutza 
faltaz gain, zailtasun 
ekonomikoak eragiten 
du herritarrak gure 
kliniketara ez etortzea. 
Horregatik, hain zuzen 
ere, ezinbestekoa da 
fisioterapeuten ratioak 
handitzea osasun 
publikoaren eremuan.; 
izan ere, gaur egun 
fisioterapeuta bakarra dago 
10.000 biztanleko, eta 
OMEk gomendatutakotik 
oso urrun gaude, mila 
biztanleko fisioterapeuta 
bat izatea gomendatzen 
baitu. Gaur egun 
6.277 fisioterapeuta 
daude lanean osasun 
publikoaren arloan, hau 
da, fisioterapeuta guztien 
% 10. 2010. urtean 4.649 
fisioterapeuta zeuden, hau 
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da, guztizko kopuruaren 
% 13. Hortaz, osasun 
publikoan lan egiten 
duten fisioterapeuten 
kopuruak behera egin du 
ehunekoari dagokionez, 
eta datu hori garrantzitsua 
eta kezkagarria da.

Halaber, estatu mailako 
fisioterapeuten % 62,4 
emakumeak dira; kontuan 
hartu beharreko alderdia 
da, nire ustez. EFEOn 
ehunekoa handiagoa da, 
euskal fisioterapeuten 
% 69,4 emakumeak 
baitira. Beraz, ondoriozta 
dezakegu fisioterapeuten 
lanbidean emakumezkoen 
presentzia handia dela, 
eta horrek gure izaerari 
atxikitako ezaugarriak 
dakartza; izan ere, 
batzuetan adinagatik 
(gaztea) eta emakumea 
izateagatik profesional 
gisa dugun balioa erakutsi 
behar izan dugu, bereziki 
gizonezko pazienteen 

aurrean, haien ustez 
genuen indarra zela-
eta gure gaitasunak 
zalantzan jartzen 
baitzituzten. Katalunian 
egindako azterlan batean 
ondorioztatu zenez, 
fisioterapeuten % 64k 
sexu-arrazoiengatiko 
jazarpena jasan izan 
dute. Halaber, aurrejoera 
dago emakumezkoen eta 
gizonezkoen sustapenean, 
laneko eremuan ez ezik, 
ikerketaren eremuan ere; 
eta, hortaz, gizonezkoek 
emakumezkoek baino 
artikulu gehiago 
argitaratzen dituzte, 
eta horrek aintzatespen 
handiagoa ematen die.

Horregatik, etorkizuneko 
gure ni fisioterapeutari 
bidean aurrera egiteko 
esango nioke; gogoraraziko 
nioke fisioterapeuta izatea 
atsegingarria dela, eta, 
duela gutxi lankide batek 
esan bezala, “fisioterapia 

lanbidean (besteak beste) 
denbora pazienteen 
arabera neurtzen da eta 
ez orduen arabera”.
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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

aurkibidea

ZURE
SEGURTASUNA, 

GURE
KONPROMISUA

HEMEN: COfpVID pLANa 

Lasai egon ahal zara:
Fisioterapia Zentro
batean sartzen zara



6  elkarberri 76.zb 72022ko urria - abendua

Duela hilabete gutxi, zehazki 
abenduaren 17an, 2022ko azken Batzar 
Nagusia egin genuen Donostian, eta 
jende asko bertaratu eta parte hartu 
zuen. 2023ko aurrekontu orokorrak 
onetsi ziren gehiengoz, eta ekitaldi 
honetarako ildo estrategikoak zehaztu 
ziren.

Iban Arrienek, EFEOren presidenteak, 
lanbidearen egungo egoera eta 
testuinguruari buruzko bere iritzia eman 
zien bertaratuei, eta legealdi honetako 
Elkargoaren Jarduketa Planaren 
zirriborroa zein den jakinarazi eta lortu 
beharreko puntu garrantzitsuenak 

adierazi zituen. “Lanbideagatik eta 
lanbiderako lan egingo dugu, eta 

kolektibo osorako garrantzitsutzat 
jotzen ditugun proiektuak aktibatu”, 
azpimarratu zuen Arrienek. Halaber, 
EFEOrako lan egiten duten pertsona 
guztien profesionaltasun eta 
erantzukizunagatik harro dagoela 
nabarmendu zuen, “horien eguneroko 
lanak ahalbidetzen baitu gauzatu 
beharreko zeregin asko aurrera 
ateratzea”.

Bestalde, Leire Peñak, Gobernu 
Batzordearen idazkariak, Elkargoko 
administrazioak egindako jarduerak 
laburtu zituen. Edorta Ansoleagak, 
berriz, Intrusismo Batzordeko eta 

Aholkularitza Juridikoko jardueren berri 
eman zuen, eta Auzitegi Gorenaren 
sententzia judizialaren garrantzi 
izugarria nabarmendu zuen (2021eko 
azaroaren 3ko 1310/2021 Epaia). 
Zehatz-mehatz azaldu zuen EFEOren 
eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren 
artean izandako bilerako edukia, 
elkargokideen artean gai horrek sortzen 
dituen zalantzak argitzeko.

Urte luzez intrusismo profesionalaren 
aurka egindako lanaren emaitza 
jarri zuen mahai gainean; azkenean, 
profesional sanitarioak ez dituzten 
zentroei administrazio-baimenak 
gaitzesten ari zaizkie eta zerbitzu 
sanitarioei buruzko publizitatea ere 
gaitzesten zaie, benetan ez baitituzte 
zerbitzu horiek ematen.

Andrea Scolarik, Komunikazio, 
Publizitate eta Elkargoko Protokoloaren 
Batzordearen arduradunak, 
Komunikazioko Plan Estrategikoa 

aurkeztu zuen, eta alderdi hauek 
nabarmendu zituen: Elkargoko 
Elkarberri aldizkarirako papera kentzea, 
formatu digitalean argitaratuko baita 
soilik; Elkargoaren sare sozialak eta 
elkargokideen arteko komunikazioa 
sustatzea; urteko kanpaina bat abian 
jartzea, eta, azkenik, erretiratuei urtero 
omenaldia egitea. Halaber, Scolarik 
Kirol, Kirol Egokitu eta Inklusiboaren 
Batzordearen jarduera nabarmenenak 
aurkeztu zituen. Asier Arrizabalagak, 
berriz, Mendekotasun, Desgaitasun 
eta Gizarte Zerbitzuen Batzordearen 
proposamenak azaldu zituen.

Fernando Lázarok, Prestakuntza, 
Irakaskuntza eta Ikerketaren 
Batzordearen arduradunak, urtean zehar 
garatuko diren prestakuntza-proiektuei 
buruzko behar den informazio guztia 
eman zuen. Bestalde, Ane Arbillagak 
ikerketa sustatzeko proposamen berriak 
zein diren azaldu zuen.

EFEOren diruzainak, Edurne Anduezak, 
2023ko Elkargoaren kuoten eta 
matrikulen proposamena jakinarazi 
zuen, eta aho batez onetsi zen.  
Aurrekontuei dagokienez, hauek izan 
ziren alderdi nabarmenenak: Plan 
Estrategikoan jasotako kanpainak, 
proiektuak eta politikak sostengatzea 
eta elkargokideak protagonista dituzten 
lankidetza-proiektuak eta/edo proiektu 
solidarioak diruz laguntzeko partidari 
eustea. 

Komunikazio
BatzordeaBatzar

Nagusia
2023ko Aurrekontu Orokorrak gehiengoz onetsi ziren

berriak
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Fisioterapiako
VII. Euskadi Sarien
banaketa
Fisioterapiako VII. Euskadi Sariak 
aurrez aurre egin ahal izan ziren berriro, 
pandemia zela-eta iaz online entregatu 
behar izan ondoren.

Abagune honetarako bereziki 
hautatutako epaimahai espezializatu 
batek hautatu zituen saritu guztiak, eta 
aurkeztu zituzten lanek maila altua izan 
zuten. Hori dela eta, hautaketa nahiko 
zaila izan zen.

2015ean abiatutako egitasmo 
honen helburu nagusia da gure 
lanbidean egunero-egunero egiten 
dugun lan handia ezagutaraztea, ez 
soilik pazienteekin egunero dugun 
harremanarekin lotutako lana, baizik eta 
baita Fisioterapiaren arloko profesional 
handiek pertsonen bizi-kalitatea eta 
osasuna hobetzeko helburuz ikertzen, 
osasuna sustatzen eta ikasten ematen 
duten denbora ere.

Aurreko aldietan bezala, hauek dira 
fisioterapiaren lanari dagozkion alderdiak 
biltzen dituzten kategoriak:

Ikerketa Saria, fisioterapia garatzeko eta 
finkatzeko ezinbesteko bultzatzailea, 
Ana Listak jaso zuen, lan honi esker: 

“Definición clínica de debilidad de la 
musculatura respiratoria en nuevos 
valores de referencia de las presiones 
respiratorias máximas de población 
española adulta sana: estudio 
multicéntrico”. 

Urteko Fisioterapeuta Onenaren 
Saria, berriz, Belén Sanchok eskuratu 
zuen, goiko gorputz-adarraren arloan, 
bereziki eskuan eta eskumuturrean, 
ekarpen ordainezina egin duelako, 
bai eta prestakuntza-arloan aritzeko 
prestutasunagatik eta lankidetza 
estuagatik ere. Ingalaterrako Eskuaren 
Elkarteko kidea da, Oxfordeko 
Unibertsitatearen ziurtagiria du esku 
artritikoaren tratamenduan, Esku 
Terapeuten Espainiako Elkarteko kidea 
da, nazioarteko kongresuen orraztaile 
zientifikoa eta Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakaslea, besteak beste.

Bestalde, Jon Herrerok irabazi zuen 
Ibilbide Profesional Onenaren Saria; sari 
horrek fisioterapian bizitza osoa jardun 
izana aitortzen du. Fisioterapian eta 
Erizaintzan diplomaduna da, Gizarte-
graduduna, Industria Harremanetako 
goi-mailako teknikaria eta Laneko 
lizentziaduna; beti egon da Osakidetzara 
eta La Fraternidad mutuara lotuta lan-
arloan. Gainera, EFEOri lotua egon da 

beti, legealdi batean bokala izan zen, 
presidenteordea hirutan eta presidentea 
batean, eta 1. elkargokidea izatearen 
ohorea dauka. 

Fisioterafia aintzatesteko borroka 
nekaezina egin du, aktiboki parte hartu 
du CGCF erakundeak hartutako erabaki 
garrantzitsuenetan, eta erakunde 
horretako Batzar Nagusiko kidea izan 
da azken bi hamarkadatan. Halaber, 
lanbidea defendatu du hainbatetan 
Eusko Jaurlaritzaren aurrean eta deialdi 
eta topaketa formal ugari egin ditu 
Euskadiko eta Estatuko osasun-agintari 

gorenen aurrean. Urte asko igaro 
ondoren, berriki hartu du erretiroa, ohore 
guztiekin.

Fisioterapiari buruzko Informazio Lan 
Onenaren Saria Cadena Ser kateko “A 
Vivir Euskadi” programari eman zitzaion, 
2022ko maiatzaren Fisioterapia Lehen 
Mailako Arretan III. Jardunaldi Nazionalen 
berri bikain emateagatik eta hura 
zabaltzeagatik mahai-inguru batekin. 
Sari hori Aloña Velascok jaso zuen, 
programaren zuzendari eta aurkezleak. 

Azkenik, Fisiolagun Saria eman zen. 
Kategoria horretan fisioterapiaren arloan 
jardun gabe fisioterapia sustatzen duten 
euskal enpresak saritzen ditu. Oraingoan, 
Rheinmetall Abadiño enpresak eskuratu 
zuen saria, Fisioterapiaren Prebentziozko 
Barne Zerbitzu bat sortu zuelako doan 
langile guztientzat. 2015ean jarri 
zuten martxan eta beren instalazioak 
berritu ondoren zerbitzu hori emateko 
eremu espezifiko bat jarri zuten. Saria 
Víctor Royuelak jaso zuen, Rheinmetall 
enpresako Giza Baliabideen arduradunak.

Komunikazio
Batzordea
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egin zioten omenaldia.  Bere ezagutzak 
zenbait liburutan jaso zituen, eta horien 
artean ezagunena, Aches and Pains. Lan 
hori itzuli eta profesionalen elkargoetan 
hedatuko da Espainiako Fisioterapeuten 
Kontseiluko presidente Gustavo 
Peseiroren lanari esker. 

Hauek dira LOUIS GIFFORDen ezagutza 
transmititzen duten bere esaldi 
ezagunenetako batzuk:

•  “Mina gizakiok bizi dugun zerbait 
arrunta da, baina laguntza 
eskatzera eramaten gaituen indar 
ahaltsua ere bada” 

• “Minarekin arazo konplexua 
duten pertsona askok bizi-istorio 
konplexua daramate beraiekin” 

• “Gizakion baitan dagoen gauzarik 

puruena egokitzeko gaitasuna dela 
ikusten jakingo duzula espero dut” 

Fisioterapeuten Kontseiluak Aches and 
Pains liburuaren itzulpena amaitzeko 
irrikaz gaude, haren lana hedatu ahal 
izateko.

Hitzaldiei dagokionez, esan daiteke 
guztiz arrakastatsuak izan zirela 
antolakuntzari eta bertaratzeari 
dagokionez. Honako datu nagusi hauei 
esker esan dezakegu hitzaldien emaitza 
ona izan zela: 1.200 fisioterapeuta, 3 
entzunareto, 10 masterclass tailer, 60 

posterren aurkezpena, 60 hitzaldi eta 12 
mahai-inguru. 

Hizlarien artean, EFEOko bi elkargokide 
aipatu nahi ditugu: Goretti Aramburuk 
“Liderazgo en la niebla” (Lidergoa 
ilunpean) hitzaldia eman zuen eta Maite 
Goicoechak “Educación en Neurobiología 
del Dolor” (Hezkuntza Minaren 
Neurobiologian), entzunareto nagusian. 

Biltzarrari buruzko informazio guztia 
EFEOko sare sozialetan aurki daiteke, 
eta bereziki nabarmentzekoa da 1.200 
fisioterapeutek Clara Bergeren Pausa 
Aktiboa egiten duten bideoa.

Borja
Salcedo

Min
Kronikoaren
aurrean
aurre
egiteko
Kongresua

Joan den urriaren 21ean fisioterapiako 
kongresu erraldoia egin zen Valladoliden, 
“Afrontamiento Activo del Dolor Crónico” 
(Min Kronikoari Modu Aktiboan Aurre 
Egitea) izeneko kongresuan. 1.200 
profesional baino gehiago bildu ziren. 
Min kroniko iraunkorrari buruzko hainbat 
estrategia eta eztabaida planteatu ziren. 
Hitzordu hori guztiz berritzailea izan zen, 
eta ez soilik gaia ez delako guztiz ohikoa, 
baizik eta espazio berdinean pazienteak, 
osasun-kudeatzaileak eta fisioterapeutak 
bildu zirelako. Horrek min kronikoa 
farmakorik gabe tratatzeko ibilbide-orri 
komuna sortzea ahalbidetu zuen.

Omenaldiak eta hitzaldiak

Miguel Ángel Galán fisioterapian 
graduatu zen Salamancako 
Unibertsitatean eta Lehen Mailako 
Arretako Ikerketa eta Kudeaketako 
Masterra egin zuen Miguel Hernández 
Unibertsitatean. Lehen Mailako Arreta 
Zerbitzuko fisioterapeuta izan zen 
SACYLen eta Lehen Mailako Arretan 
Min Kronikoari Modu Aktiboan Aurre 
Egiteko Estrategien unitateko burua 
izan zen; unitate hori Espainian 
egon zen lehenengokoa izan zen, 
hain zuzen ere. Pisuergaren hiria eta 
lehen mailako arretako fisioterapia 

ebidentzia zientifikoan oinarritutako 
tratamenduen lehen postuan jartzea 
lortu zuen. Federico Monterorekin 
batera egin zuen lan, Lehen Mailako 
Arretako unitate horretako fisioterapeuta 
dena. Ezaguna izan zen proiektu 
honengatik: “minean eta ariketa fisiko 
terapeutikoan heztea neurogenesia 
eta garuneko neuroplastikotasuna 
lantzeko, tratamenduetan farmakoen 
erabilera ekiditeko”. Ikerketa hori 
komunikabideetan agertu zen, eta Norte 
de Castilla León egunkarian titular hau 
agertu zen:  SACYL implanta la primera 
unidad española para tratar el dolor 
crónico sin fármacos (SACYLek Espainiako 
lehenengo unitatea ezarri du min kronikoa 
farmakorik gabe tratatzeko).

Tamalez, Galán minbiziak jota hil zen 
2021eko urrian, baina berak jarritako 
oinarriei esker fisioterapiako unitate 
gehiago sortu ziren herrialdean; izan 
ere, garrantzitsua da azpimarratzea min 
kronikoaren hurbilketa horrek ebidentzia 
zientifiko sendoa duela, eta sistema 
publikoan kostu-eraginkortasun handia 
duela ikusi da.

Louis Gifford 2014an hil zen, eta minaren 
tratamenduan erreferente izateagatik 
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Desgaitasuna eta Inklusioa
Giza Eskubideen 
Esparruan
2022ko Giza Eskubideen Astearen 
esparruan, Irungo Udalak Desgaitasunari 
eta Inklusioari buruzko topaketa egin 
zuen abenduaren 3an, Desgaituen 
Nazioarteko Eguna ospatzeko ekitaldien 
barruan.

Palmera Montero gunean bi mahai-inguru 
egin ziren, desgaitasunarekin zerikusia 
duten erakundeetako ordezkarien 
eskutik, eta bi gai garrantzitsu jorratu 
zituzten: “Aurreiritziak, inklusiorako 
oztopo” eta “Desgaitasuna giza 
eskubideen alorreko kontu gisa 
ulertzearen ondorioak: aukerak eta 
erronkak”.

Ekimen hori fisioterapeuten kolektibo 
profesionalaren presentzia azaltzeko 
abagunea izan zen, baita ikuspuntuak 
trukatzekoa eta fisioterapiaren zeregina 
ikusgai jartzekoa ere, bereziki kirol-
arloan, diziplina anitzeko eta diziplina 
arteko taldekide gisa.

Elkartu Federazioaren ordezkari 
(Gipuzkoako Desgaitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Koordinatzailea) Juncal 

Cepedaren gogoeta nabarmendu zen; 
izan ere, ideia hau nabarmendu zuen: 
“desgaitasuna duen pertsona gisa kirola 
egitean, askotan erakutsi behar duzu 
hori egiteko gai zarela, baina hori ez 
da gertatzen desgaitasunik ez baduzu”. 
Gainera, zera azpimarratu zuen: “eragile 
eta eremu guztiak hartu behar dira, 
desgaitasuna duen pertsona batek 
bizitza oso eta osasuntsua izan dezan”. 
Horrek gogorarazten digu fisioterapiak 
aldaketarako palanka gisa funtziona 
dezakeela, eta kirola praktikatzea 
errazago bihurtu, oztopoak eraitsiz eta 
beharrezkoak diren laguntzak emanez”.

Hauxe izan zen ekitaldiaren egitaraua:

Mahai-ingurua: Aurreiritziak gizarteratzeko 
oztopo gisa.

• María LLucia, Aurreratu Elkartea, 
Hezkuntza Premia Bereziak 
dituzten Haur eta Gazteen 
Senideen Bidasoko Elkartea.

• Susana López, Gautena, 
Gipuzkoako Autismoa Elkartea.

• Ainhoa Fiz, Atzegi, desgaitasun 

intelektuala duten pertsonen 
aldeko Gipuzkoako elkartea.

Mahai-ingurua: Desgaitasuna giza 
eskubideen kontutzat hartzearen 
ondorioak: aukerak eta erronkak.

• Juncal Cepeda, Elkartu Elkartea, 
Desgaitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Koordinatzailea.

• Euskal Gorrak, Pertsona Gorren 
Elkarteen Euskal Federazioa.

• • Aitor Garciarena eta José Luis 
Madrazo, Aspace, Garuneko 
Paralisiaren Elkartea.

Andrea Marina
Scolari 
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Iaz egin bezala, Balear Uharteetako 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko 
kideek Fisioterapiaren Nazioarteko 
Eguna ospatu zuten dibertsitate 
funtzionalari buruzko online jardunaldi 
batekin. Azaroaren 26a aukeratu zen 
arlo horretan egiten ari diren ikuspegi 
eta aurrerapen berriei buruz hitz 
egiteko, bai maila pediatrikoan, bai 
helduen mailan.

Jardunaldia gogoeta honekin hasi 
zen: “Mugikortasuna gure eguneroko 
bizitzaren berezko beharrizana da. 
Jatea, dutxatzea, aulkitik jaikitzea 
eta antzeko eguneroko keinuak 
gure funtzionaltasunaren parte dira. 
Mugikortasun motaren bat murrizten 
bada, ingurunearekin naturalki 
erlazionatzeko zailtasunak sortuko dira. 
Fisioterapian dibertsitate funtzionalaren 
definizio berria lantzen da, bai eta 
integrazioari norbanakoaren eta 
inguruaren arteko zerbait naturalaren 
bilaketa gisa ere. Horretarako, 
potentzialtasuna eta parte-hartzea 
bilatzen da posibilitatearen ikuspegitik; 
nola osatu berriro lesio edo patologia 
baten ostean. Egintzat jotzen genituen 
eguneroko mugimendu eta keinu guztiak 
asalda ditzake lesio batek. Eguneroko 
jarduerak egiten jarraitu ahal izateko 
modua bilatzea da fisioterapeutaren 
helburu nagusia, maila horretan 
balia daitezkeen baliabideen gidari 
eta transmititzaile gisa. Norbanako 
desberdinen artean funtzionalitate 
anitza ikustea eta bilatzea horien 
integrazio eta inklusioan parte hartzen 
duten profesionalen arteko helburu 
kolektiboaren parte dira.

EFEOk eskertu eta zoriondu egin 
nahi du Balear Uharteetako Elkargoa, 

dibertsitate funtzionalaren esparruan 
gure zereginaren alde egiteagatik eta 
ikusarazteagatik. Hurrengo edizioetan 
ikusiko dugu elkar!

Andrea Marina
Scolari
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Desgaitasunaren Nazioarteko 
Eguna (abenduak 3) zela eta, 
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialak “Fisioterapiaren Garrantzia 
Desgaitasunaren eta Mendekotasunaren 
Esparruan” jardunaldia egin zuen online.

Desgaitasunaren Nazioarteko Eguna 
Nazio Batuen Batzar Nagusiak deklaratu 
zuen 1992an, 47/3 Ebazpenaren bidez. 
Helburua da desgaitasunak dituzten 
pertsonen eskubideak 
eta ongizatea sustatzea 
gizarteko eta garapeneko 
arlo guztietan, baita bizitza 
politiko, sozial, ekonomiko 
eta kulturaleko alderdi 
guztietan haien egoerari 
buruz kontzientzia hartzea 
ere.

OMEk herrialde guztiei eskatzen 
die Desgaitasuna duten Pertsonen 
Eskubideen Konbentzioa osorik 
aplikatzeko, irisgarritasuna areagotzeko 
eta oztopo juridiko, sozial eta 
ekonomikoak eta bestelakoak kentzeko; 
hori lortzeko desgaitasuna duten 
pertsonen eta ordezkatzen dituzten 
erakundeen parte-hartze aktiboa behar 
da.

EFEOren Desgaitasun, Mendekotasun 
eta Gizarte Zerbitzuen Batzordeak 
ikusgai jarri nahi izan zuen fisioterapia. 
Horrela, arrazoi desberdinengatik 
eta bizitzako etapa desberdinetan 
desgaitasun-prozesu bat bizi dezaketen 
pertsona guztien gaitasun funtzionala 
eta bizi-kalitatea hobetzeko egin 
daitekeenaren berri eman zen. 
200 pertsona inguruk eman zuten 
izena honako hauen parte-hartzeaz 
gozatzeko: Eva Isidoro Cabañas, Aitor 
Martín Odriozola, Adrián Escriche, 
Daniel Catalán eta Iván José Fuentes. 

Jardunaldiaren helburu 
nagusia izan zen osasuna 
asaldatzen duten, eta, aldi 
berean, denboran irauten 
duten desgaitasun- eta 
mendekotasun-egoerak 
eragiten dituzten prozesuak 
dituzten xede-biztanleriak 
ezagutaraztea.

Lehenengo hitzaldia Eva Isidoro 

Cabañasek eman zuen. Bertan, kirol 
egokituaren onurak ezagutzearen 
garrantziari buruz hitz egin zuen, eta 
fisioterapeutek beren fisioterapia-
programetan modu naturalean sartu 
ahal izatearen balioa azpimarratu 
zuen. Kirol egokituak mugimenduari 
mesede handia egiten dio, gizarte-
harremanak sustatzen ditu, ongizate 
psikologikoa areagotzen du eta ariketa 
fisikoa egiteko aukera ematen du, kirola 
egiten duen pertsona 
bakoitzaren beharrizan eta 
gaitasunetara egokituta.  
Ohiko esku-hartze 
programen osagarri ezin 
hobea izan daiteke.

Bigarren hitzaldian Aitor 
Martín Odriozolak iktusari 
buruz hitz egin zuen, 
eta modu argi eta zehatzean adierazi 
zuen erreferentziazko gida klinikoek 
adierazten dutena ebidentzia gehien 
duten fisioterapiako esku-hartzeei 

buruz. Horrez gain, iktus bat izan 
duten pertsonengan fisioterapiako 
esku-hartzeak ebaluatu dituzten 
ikerketa zientifikorik garrantzitsuenak 
errepasatu zituen. 

Hirugarren hitzaldian, Adrián Escrichek 
minbizia izateko prebalentziaren 
areagotzeari eta intzidentziari buruzko 
datuak erakutsi zituen, bai eta horrek 
populazioaren zati handi baten 
osasunean sortzen duen eraginari 
buruzkoak ere. Halaber, datuak 
erakutsi zituen eta ebidentziaren bidez 
arrazoitu zuen zer garrantzitsua den 
fisioterapeutek prozesu onkologikoaren 
fase bakoitzari egokitutako ariketa 
terapeutiko pertsonalizatua preskribatu 
ahal izatea. Prozesu onkologikoetan 
erabiltzen diren farmakoen eta 
terapien ondorioak arintzeko 
ariketa terapeutikoak dituen onurak 
nabarmendu zituen. 
Laugarren hitzaldia Daniel Catalánek 

eman zuen, fisioterapiak osasun 
mentalean duen garrantziaren berri 
eman zuen aitzindarietako batek. 
Catalanek ikerketa-korronte bat sustatu 

Desgaitasuna eta
Mendekotasuna

zuen Espainian, osasun mentaleko 
alterazioak dituzten populazioetan, 
fisioterapiako esku-hartzeak 
ebaluatzeko. Eskizofrenian, anorexian, 
depresioan eta nahasmendu bipolarrean 
ebidentzia gehien duten fisioterapiako 
esku-hartzeen berrikusketa aurkeztu 

zuen, eta bereziki 
Kontzientzia Korporal 
Basalaren Terapiaren eta 
Ariketa Terapeutikoaren 
onurak nabarmendu 
zituen. 

Jardunaldiarekin 
amaitzeko, Iván 
José Fuentesek 

azken hamarkadan prebalentzia 
eta intzidentzia gehien izan duten 
gaixotasun neurodegeneratiboen berri 
eman zuen. Parkinson-en gaixotasuna, 
endekapenezko narriadura eta 
Alzheimer-en gaixotasun duten gaixoei 

ariketa terapeutikoa 
preskribatzearen 
onurei buruzko 
ikerketa zientifikorik 
garrantzitsuenen berri 
eman zuen. Nabarmendu 
zuen fisioterapiako 
esku-hartzeetan 

garrantzitsua dela ariketa dualak 
kontuan edukitzea eta taldekako 
fisioterapia-programak diseinatzea 
motibazioa, arreta eta ikasketa 
sustatzeko, baina, bereziki, 
parte-hartzaileak motibatzeko eta 
ariketa fisikoarekiko duten atxikidura 
hobetzeko. 

Jardunaldi horrek hasiera eman zion 
Desgaitasun eta Mendekotasunen 
Batzordeak Andrea Scolarirekin batera 
koordinatutako programazioari. 

Martxoaren 28an Fisioterapia eta 
Errealitate Birtualari buruzko online 
jardunaldia egingo da, eta bertan 
Estatuko zein nazioarteko erreferenteek 
hartuko dute parte.

Asier
Arrizabalaga
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Fisioterapiako Ezagutzaren 
Transferentziari buruzko I. 
Jardunaldia eta tailerrak

elkarrizketa

Deustuko Unibertsitateak eta Euskal 
Herriko Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialak joan den abenduaren 
16an antolatu zituzten jardunaldi 
horiek, fisioterapiaren hainbat 
diziplinatako azken aurrerapen 
zientifikoak zabaltzeko eta 
praktikatzeko helburuarekin.

Jardunaldi horietan hainbat arlotan 
espezializatutako hizlariek parte 
hartu zuten eta arrakasta handia 
izan zuten. Gainera,  lankide bat 
elkarrizketatzeko aukera aprobetxatu 
genuen, ekitaldiari buruzko bere 
ikuspegia eman ziezagun.

ELKARRIZKETA

Maite Ordoñez 
fisioterapeuta-laguntzailea da 
Fisioterapian Ezagutza Transferitzeko 
I. Jardunaldi eta Tailerretan. 

Egun on, Maite. EFEOko  
elkargokidea zara, zein da zure 
elkargokide-zenbakia? 

331. elkargokidea naiz. 

Beteranoetakoa zara, beti 
egin duzu lan Euskadin? 

Ikasketak Soriako 
Unibertsitatean egin nituen, 
eta geroztik beti egin dut 
lan Euskadin; zehazki, 
Donostiako poliklinikan.

Hauek izan dira EFEOk eta 
Deustuko Unibertsitateko osasun-
zientzietako sailak batera antolatzen 
dituzten lehenengo jardunaldiak. 
Nola izan duzu horien berri? 

@EFEOCOFPV sare 
sozialetan jarraitzen dut, 
eta haien Instagrameko 
profilean ikusi nuen.

Gosarietako parte sozialari esker aspaldi 
ikusi ez dituzuen fisioterapeutekin 
berriro elkartzeko aukera izan duzue, 
uste al duzu garrantzitsua izan dela 
COVID-19aren osteko normaltasun 
berrira itzultzea eta aurrez aurreko 
biltzarrak berreskuratzea? 

Guztiz egokia izan da aurrez 
aurrekora itzultzea. Pandemian 
online ikusteko aukera egon 
zen, eta benetan luxua izan zen 
prestatzen jarraitu ahal izatea 
egoera horretan, baina aurrez 
aurrekoaren kalitatea nahiago 
dut; izan ere, galderak egiteko 
aukera dago eta hitzaldia 
pertsonalizatuagoa da.

Ezagutzen al zenuen fisioterapia 
irakasten den Deustuko Osasun 
Zientzietako Fakultatea? 

Zer iruditu zaizu? 
Bai, banekien Deustun 
Fisioterapiako Gradua ikas 
zitekeela modu pribatuan, 
Donostiako Campusean; izan 
ere, bertako bi ikasle izan 
ditugu kontsultan praktika 
klinikoak egiten.  Hala ere, 
Campusean nengoen lehenengo 
aldia izan zen, zehazki, 
Larramendi eraikinean. Onerako 
harritu nau. Instalazioetan 
denetik dago eta oso 
berritzailea da. Gainera, modu 
egoistan pentsatuta, ikastaroak 
ematen dituen eta material eta 
instalazio berri-berriak dituen 
zentroa dugu etxe ondoan, 
eta horrek ziur bultzada 
garrantzitsua emango diola 
lanbideari, eguneratzeari 
eta ikerketari dagokionez. 
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Zortea daukagu Fisioterapiako 
Gradua daukagulako gure 
hirian, Donostian.

Jardunaldiari dagokionez, zure praktika 
klinikorako interesgarria izan daitekeen 
gairen batek atentzioa eman dizu? 

Ez nuen ezagutzen onkologian 
egiten ari zen lana, eta, 
zehazki, uste dut paziente 
onkologikoaren fasearen 
arabera egin daitekeen 
errehabilitazioak eta 
aurrerapenak ate asko zabal 
ditzakeela. Arnasketako 
hizlarien mailak ere onerako 
harritu nau; izan ere, 
fisioterapiako gai askoren 
ikuspegi zabala eman digute. 
Batzuk ezagutzen nituen 
tokatu izan zaizkigulako, 
baina beste batzuk ez, eta 
jakin-mina piztu didate.

Zer tailer gustatu zaizu gehien? 
Ana Listarena gustatu zitzaidan, 
baina Asier Arrizabalagarenak 
ere asko harritu ninduen, eta 
horri esker ariketa asko egiteko 
materialaren berri izan nuen. 

Gustuko izan al duzu hitzaldiak eta 
tailerrak konbinatzeko formatua? 

Bai, eman ziren 5 tailerrak oso 
erakargarriak eta interesgarriak 
iruditu zitzaizkidan. Pena eman 
zidan bi bakarrik aukeratu 
behar izateak, bostak ikustea 
gustatuko litzaidake eta. 

Erosoa iruditu al zaizu EFEOko 
Batzar Nagusira eta Euskadiko 
Fisioterapiako Sarien banaketara 
joateko aukera izatea? 

Bai, batez ere kontuan 
izanik Donostiakoa naizela 
eta hemen egin direla. 

Zerbaiten falta sumatu duzu? 
Eta zer uste duzu egin beharko 
litzatekeela hurrengo edizioetan?

Tailer gehiago egotea 
gustatuko litzaidake. 

Eta azkenik, antolatzen diren hurrengo 
jardunaldietan parte hartuko zenuke? 

Bai, noski. Horrelako 
topaketek beti egiten diote 
mesede gure lanbideari. 

Eskerrik asko..

Borja
Salcedo

Ez nuen ezagutzen 
onkologian 

egiten ari ziren 
lana, zehazki, paziente 
onkologikoaren estadioaren 
arabera egin daitezkeen 
errehabilitazioek eta 
aurrerapenek ate asko 
irekitzen dituzte.
 

Arnasketako 
hizlarien kategoriak 

onerako harritu 
nau; izan ere, fisioterapiako 
gai askoren ikuspegi 
orokorra eman da, batzuk 
ezagunagoak, ukitzen 
gaituztelako, eta beste batzuk 
ezezagunak, jakin-mina piztu 
didatenak. 
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langilearen duintasuna eta 
osotasuna errespetatu behar dira 
ahalik eta gehien; horregatik, haien 
objektu pertsonalak gutun-azal 
itxietan ahalbidetu dira, bai eta 
ibilgailu partikularrak ere, eta, 
gainera, arauan aurreikusitako 
baldintza formalak betetzeaz gain, 
erregistratzeko arrazoiak egon 
behar dira langilearen intimitaterako 
oinarrizko eskubidea ez urratzeko, 
eta ez da nahikoa ohiko “erregistro 
hutsa” dela alegatzea.

Ohar labur hauek zuen 
interesekoak izango direlakoan, 
fisioterapiarekin lotutako lan- eta 
enpresa-munduko gaiak garatzen 

eta zehazten joango gara.

Agur bero bat. Aholkularitza 
juridikoa.

Aholkularitza
Juridikoa

Langile
baten erregistro
egin al
daiteke?
Batzuetan, pertsonen 
duintasunari eta intimitateari 
eragin diezaieketen lan-munduko 
egoera konprometituetan ikusten 
dugu geure burua (1978ko 
Konstituzioaren 18.1 artikuluan 
jasota dago), eta nahiko kasu ohikoa 
erregistroetatik eratorritakoa da. 

Enpresaren eta/edo enpresako 
gainerako langileen ondarea 
babesteko beharrezkoak direnean 
bakarrik egin daitezke erregistroak 
langilearen armairuetan eta bere 
gauzetan (Langileen Estatutuko 18. 
artikulua), lantokian, lanorduetan 
eta langileen ordezkari bat bertan 

dagoela, edo, hori ezinezkoa 
bada, beste langile bat.

Jurisprudentzia-ohar batzuek 
langileen erregistroen inguruan 
sortzen diren dinamikak eta 
irismena hobeto ulertzeko balio 
dute: erregistroa egiterakoan, 

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



administrazioak
jakinarazten du
Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi 
nahi dizugu:

• Posta elektronikoa, telefonoa edo bestelako kontaktu-daturen bat berriki 
aldatu baduzu  944020155 telefonora deituz edo cofpv@cofpv.org 
helbidera idatziz jakinarazi dezakezu zure fitxa eguneratu dezagun.

• 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 dezakezuela; halaber, baimena ere deskarga 
dezakezue gure Webgunean, honela, zure zentroko datuak zabaldu ahal izateko. Fitxa hau 
beteta, sinatuta eta zigilatuta igorri behar diguzue, posta arruntaz, (dagokion Osasun 
Sailaren Lurralde Ordezkaritzak emandako baimenaren fotokopiarekin batera).

• 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.

EFEOko Administrazioa

iragarki-taula
TRASPASO CONSULTA BILBAO CENTRO 
O VENTA DE MOBILIARIO.
Se traspasa consulta de fisioterapia en el centro 
de Bilbao completamente amueblada con 
camilla, muebles, armario para guardar la ropa, 
perchero , mesa escritorio y tres sillas.
También hay material de fisioterapia destinada a 
rehabilitación de suelo pélvico como sondas, papel de 
camilla, lubricante, cubresondas, fitball, y esterilla.
Se puede disponer de la consulta a partir del 1 de Abril.
También vendo mobiliario aparte.
Interesad@s ponerse en contacto al siguiente 
teléfono: 649164882. Natalia.

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

Se alquila consulta de fisioterapia en el centro de San 
Sebastián en horario de lunes y Jueves todo el día. 
Totalmente equipada, una sala de espera con baño más 
sala de tratamiento. Precio: 380€ gastos incluidos.
Interesados contactar en el 652751810.

SE TRASPASA CLINICA DE FISIOTERAPIA 
EN FUNCIONAMIENTO
Clinica de Fisioterapia ubicada en Barakaldo, 
consta de dos salas de tratamiento, baño 
adaptado y gimnasio para clases grupales.
Para más información contactar 
traspasoclinicafisio@gmail.com

Se vende por jubilación, camilla no regulable 
en altura, de 3 piezas por 300€.
Interesados llamar al 628180847

Garatu Haurraren Garapenerako Zentrua es un 
espacio interdisciplinar de atención infanto juvenil. 
Contamos con la homologación como centro sanitario 
polivalente y de Atención Temprana. Desde hace 
varios años contamos en el equipo con una logopeda, 
una neuropsicóloga y una terapeuta ocupacional.
Actualmente queremos incorporar la fisioterapia 
como oferta asistencial. Por un lado, porque en 
ocasiones los pacientes que atendemos en otros 
servicios lo necesitan y por otro porque trabajando 
en el ámbito infanto-juvenil y específicamente en el 
ámbito del desarrollo nos parece una figura esencial.
Es por ello que ofertamos la posibilidad de alquilar un 
espacio a un fisioterapeuta pediátrico. Se trata de una 
sala de 4,5mx3,7m, está equipada con colchoneta y una 
espaldera. Así como la posibilidad de usar colgar algún 
columpio por los sistemas de suspensión. El alquiler 
puede realizarse por días sueltos o semanas completas. 
El alquiler sería por un periodo de un año y prorrogable.
El centro está situado en el centro de Eibar (calle Isasi) y 
está a pie de calle. Cuenta con varias salas y despachos. 
Todas ellas exteriores y con buena iluminación. Cuanta 
también con varios espacios de aparcamiento gratuito 
cercanos así como de un aparcamiento adaptado a 
pocos metros. El centro tiene un WC para usuarios 
totalmente adaptado y un WC para los profesionales, 
un espacio para sala de espera y pasillo donde se 
pueden dejar los carritos o sillas de ruedas. Además 
contamos con una sala de terapia más grande que 
también se puede usar para realizar talleres para 
padres que se podría alquilar de manera puntual.
En caso de estar interesados os podéis poner en contacto 
a través de este email 
zuzendaritza@garatu.org o por teléfono, 943254616.
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Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta 
Lantokia: Vitoria-Gasteiz 
Saila:  Fisioterapia
Kontratu mota: Jornada completa
Ordutegia: Continuado, mañana ó tarde 
Esperientzia: Se valorará
Oporretako erregimena: 30 días naturales
Baldintza osagarriak:  Somos Fisiona, centro de fisioterapia 
y osteopatía en Salburua con más de 10 años de trayectoria, 
buscamos fisioterapeuta para incorporación inmediata para 
ampliar nuestro equipo de profesionales. Se valorará experiencia 
y formación en osteopatía y terapia manual, GAH y pilates.
Harremanetarako datuak: Envíanos tu CV a info@
fisiona.es o por whatsapp al 644393654 y te llamaremos 
para concertar una entrevista con nosotras.

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: VITORIA
Saila: NEUROLOGÍA
Kontratu mota: INDEFINIDO
Ordutegia: A convenir
Esperientzia: SE VALORARÁ
Oporretako erregimena: 23 DÍAS LABORABLES
Baldintza osagarriak: Centro privado de Fisioterapia 
Neurológica referente en Álava precisa incorporar a su 
equipo de profesionales un/a fisioterapeuta con formación 
y experiencia en Neurología. Si te interesa el campo de 
la neurología, ésta es tu oportunidad de formar parte 
de un amplio equipo dinámico y con experiencia.
Harremanetarako datuako: Si te gustaría formar 
parte de nuestro equipo de profesionales, puedes 
hacernos llegar tu cv a june@fisun.es y estaremos 
encantadas de concertar una entrevista.

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: VITORIA
Saila: FISIOTERAPIA TRAUMATOLÓGICA
Kontratu mota: INDEFINIDO
Ordutegia:  CONTINUADO, BIEN DE MAÑANA O DE TARDE
Esperientzia: SE VALORARÁ 
Oporretako erregimena: 23 DÍAS LABORABLES
Baldintza osagarriak: Centro de Fisioterapia privado en Vitoria 
está realizando un proceso de selección para la incorporación de 
un/a fisioterapeuta a su equipo de fisioterapia traumatológica.
Ofrecemos puesto de trabajo estable dentro de un gran 
equipo de profesionales en continua formación, contrato 
laboral en jornada completa, horario continuado y salario 
a convenir en función de la formación y experiencia. 
Valoraremos formación y conocimientos en terapia manual, 
osteopatía, punción seca, inducción miofascial, Pilates, etc.
Harremanetarako datuak: Si te gustaría formar parte de nuestro 
equipo de profesionales, puedes hacernos llegar tu cv a june@
fisun.es y estaremos encantadas de concertar una entrevista.

Kargua / Lanpostua: Se oferta jornada completa, para 
cubrir una baja de embarazo y maternidad. Se valorarán 
conocimientos en suelo pélvico, hipopresivos, método 5p, TAD.
Lantokia: Laudio
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Baja por embarazo y maternidad
Ordutegia: Partido
Esperientzia: No necesaria
Oporretako erregimena: Las que correspondan
Harremanetarako datuak: miren.84@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: BILBAO
Saila: PEDIATRIA
Kontratu mota: INDEFINIDO
Ordutegia: A CONVENIR
Esperientzia: SÍ
Oporretako erregimena: 30 DÍAS NATURALES
Lan Hitzarmena: GENERAL TRABAJADORES
Harremanetarako datuak:  
info@orekatikfisioterapiabilbao.es o Teléfono: 633 160 170

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: CLINICA BILBOAO
Saila: fisioterapia
Kontratu mota: Laboral Indefinido
Ordutegia: jornada de tarde flexible
Esperientzia: se valorara
Oporretako erregimena: 30 DIAS
Beste gogoeta batzuk: Se valorara conocimientos 
en Terapias Manuales y Ejercicio Terapeutico
Harremanetarako datuak: info@clinicacolumbia.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Santurtzi
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: 4-5 h
Ordutegia: 15:00, 16:00- 20:00
Esperientzia: 2 años
Oporretako erregimena: Régimen general
Baldintza osagarriak: Se valorará conocimientos de 
terapia manual, ecografia, terapia fisioterapia invasiva.
Harremanetarako datuak: maiderolartia@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta a 30 
horas. Posibilidad de aumentar horario.
Lantokia: BILBAO
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: 6 meses y después indefinido
Ordutegia: Preferiblemente de tardes
Esperientzia: 2 años
Oporretako erregimena: A convenir con la empresa
Harremanetarako datuak: Patricia 646268576

álava araba

bizkaia

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: EN EL PROPÌO CENTRO
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: TEMPORAL, BAJA MATERNIDAD
Ordutegia: 12.00 A 20.00
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: SEGUN CONVENIO
Lan Hitzarmena: ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Beste gogoeta batzuk: FECHA DE INICIO BREVE, 
DURACIÓN APROXIMADA DE SEIS MESES.
Harremanetarako datuak: FISIOMEDICO@GMAIL.COM

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: BARAKALDO
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: Eventual a 15 horas inicialmente. 
Opción de ampliar horario y opción de indefinido
Ordutegia: 2 días de mañana (9:30-12:30) 
y 3 días de tarde (17:00-20:00)
Esperientzia: Preferiblemente mínimo 2 años. Se valorará 
experiencia previa en terapias manuales, punción seca y 
pilates. Buscamos una persona resolutiva e implicada.
Oporretako erregimena: 30 días naturales por año
Beste gogoeta batzuk: La incorporación se 
plantea a partir del mes de mayo.
Harremanetarako datuak: barakaldo.fisio@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: BARAKALDO
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: 16:00 a 20:00
Esperientzia: No hace falta
Oporretako erregimena: Anuales de 30 dias
Lan Hitzarmena: Estatuto trabajadores
Baldintza osagarriak: SE NECESITA FISIOTERAPEUTA 
EN HORARIO DE TARDE. EN REGIMEN 
S.S,CON CONTRATO INDEFINIDO.
Harremanetarako datuak: MANDAR 
CURRICULUM: clinicaolerta@yahoo.es

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA EN RESIDENCIA
Lantokia: RESIDENCIA TERCERA EDAD EN BILBAO
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: PARA CUBRIR VACACIONES, EN AGOSTO
Ordutegia: 8:00-14:00 O 9:00-15:00
Esperientzia: EN TERCERA EDAD, TRAUMATOLOGÍA
Oporretako erregimena: 30
Lan Hitzarmena: DE RESIDENCIAS
Baldintza osagarriak: SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS 
DE RESIPLUS Y CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO 
DE LA TERCERA EDAD, TRAUMATOLOGIA
Harremanetarako datuak: ALBERTO 
rrhh@residenciacondearesti.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: OÑATI
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: FIN DE OBRA
Ordutegia: A NEGOCIAR
Esperientzia: SE VALORARA
Oporretako erregimena: mes por año trabajado
Baldintza osagarriak: EUSKARA
Beste gogoeta batzuk: SE VALORARA 
FORMACION EN TERAPIA MANUAL.
Harremanetarako datuak: MIREN GALDOS eratu@euskalnet.net

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta pediatrico
Lantokia: Donostia
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Contrato indefinido
Ordutegia: 14:00 a 20:00
Esperientzia: Master en Atención temprana o experiencia
Oporretako erregimena: Según convenio
Lan Hitzarmena:  Convenio colectivo general de centros 
y servicios de atención a personas con discapacidad
Baldintza osagarriak:  Master en Atención 
temprana o experiencia de mas de 2 años Mater 
fisioterapia pediátrica o experiencia.
Fisioterapia respiratoria. Euskera nivel medio/alto.
Beste gogoeta batzuk: Se valorará Master en 
psicomotricidad. Disponibilidad de vehículo propio.
Harremanetarako datuak: direccion@tipisalta.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Donostia
Saila: Miren Altuna Fisioterapia
Kontratu mota: Jornada osoan
Ordutegia: Atsaldez
Esperientzia: Baloratuko da
Oporretako erregimena: 30 egun natural eta zubiak
Baldintza osagarriak: Fisioterapeuta bat behar dugu 
Zoru Pelbikoan, Pilates, Hipopresiboak, puntzio 
lehorra eta terapia manualean formakuntza duena. 
Paziente pribatuekin esperientzia baloratuko da.
Beste gogoeta batzuk: Euskara eta gertu 
bizitzea ere baloratuko dugu.
Harremanetarako datuak: mirenaltuna@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: San Sebastian
Saila: Rehabilitación
Kontratu mota: Fijo
Ordutegia: Completo continuo
Esperientzia: 2 años
Oporretako erregimena: 30 dias
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta para clínica 
privada en el centro de San Sebastián. Somos un centro joven 
en expansión, con amplia cartera de pacientes, que busca a 
un fisioterapeuta con posibilidad de integrarse de manera 
permanente. Nuestro centro está enfocado principalmente 
a la fisioterapia deportiva por lo que se valorará muy 
positivamente tener experiencia en este campo, tanto en 
trabajo directo con deportistas, como conocimiento de 
técnicas específicas o experiencia personal en el deporte.
Se valorará positivamente la experiencia en:
Conocimientos en ecografía
Fisioterapia invasiva (punción seca, Epte, neuromodulación)
Experiencia en Readaptación
Se busca personas con residencia cercana al lugar
Se busca gente dinámica y comprometida, ya que se ofrece 
formar parte de un proyecto estable con grandes posibilidades 
a largo plazo. Se ofrecen buenas condiciones laborales para 
aquellos que quieran cambiar y progresar en su trabajo. La 
fecha aproximada de incorporación seria finales de marzo.
Experiencia minima 2 años
Harremanetarako datuak: Contactar en fisio.donosti@gmail.com
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araba 
4165  Elena Carel Ayuso
4173  Laura Gil Povill
4174  Pablo Cosmen Blanco
4177  Clara Gómez Marcos
4178  Iñaki Urra Martínez
4179  Alejandro Heredia Barrios
4183  Imanol Arroyo Bastida
4185  Miriam López de Vallejo García
4188  María Martos Correa
4189  Dario Gómez Gil
4191  Paula López de Subijana Huerga

bizkaia
2680  Helena García Cubero 
2893  Helena Ruiz Ruiz 
3490  Ane Goicoechea Hernaez 
4169  Jane Gartzia Beaskoetxea
4171  Lucía Zarraga Crespo
4172  Iago Portela Lama
4180  Carlos Marcos Palomares
4184  Sergio Manzanedo Catón
4186  Cristina Simón Gutiérrez
4190  Aitana Celada Mardones

gipuzkoa
1968 Maddalen Akizu Uribe 3024  
Patricia Zurutuza Arroyo 
3728  Markel Ortiz Boada
4164 Esther Aguirre Anguiano
4167 Maddi Olascoaga Elias
4168 Jon Aizpuru Arotzena
4170  Albert Lorza Planes
4175  Lucía Belloso Herreras
4181 Andrea Pérez Pazos
4187 Olaia Zubeldia Zabala
4192 Alejandra González Álvarez
4194 Helena Nualart Puig
4196  Aitor Aldaya Ugarte
4182 Guillermo Andres Mazzuco
4195  Iñigo Garrido Izquierdo

beste batzuk
4176 Silvia Cermeño Martínez 
4166  Nerea Gómez Galán
4193  Idoia Rekondo Martín
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Baja Diaria Sanitaria VIP
Para que tu salud no te pase factura

O M

En ocasiones, una enfermedad o accidente nos imposibilita desempeñar nuestra actividad 
diaria, principalmente si trabajamos por cuenta propia.
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Llama ahora al 944 354 600 e infórmate

LLÉVATE UNOS AURICULARES DE REGALO* 
AL CONTRATAR UNA NUEVA PÓLIZA

Con coberturas especiales para nuestro colectivo. Entre ellas:

• Sin periodo de carencia, salvo parto (1 año)
• En caso de parto, indemnización de 30 días
• Si hubiese urgencia vital, 30 días adicionales

Sin reconocimiento médico previo. Tan sólo con una 

declaración de salud
Los festivos también son indemnizables

Además, ahora, este seguro te puede proteger ante la COVID-19

* Set de 2 auriculares estéreo TWS con conexión inalámbrica 5.0 y batería de 45 mAh. 
Tiempo de reproducción: 3 horas aprox. Incluye cable micro USB. Presentado en caja que 
también funciona como una base de carga con batería recargable Li-ion 250 mAh. 9X4,1
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