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Lehendakaritza eta Zuzendaritza
Iban Arrien Celaya 
Koordinazioa:
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Gauzatzea eta Maketazioa
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Argazkigintza
ORO
Argitalpena
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala
Hiruhilabeteko argitalpena
30 ale

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

Duela zenbait urte argitaratu 
zen fisioterapeutok hirugarren 
profesionalik zoriontsuenak 
garela ondorioztatu zuen ikerketa 
bat. Zaila da lanak ematen digun 
zoriontasuna kuantifikatzea, 
baina argi dago egunero egiten 
dugun lanaz harro sentiarazten 
gaituzten zenbait faktore daudela.

Zein da hori lortzera garamatzan 
“indarra”? Ikasketak hautatu behar 
ditugunean, askotan ez daukagu 
argi zer ikasi nahi dugun, eta 
gehienetan ezjakintasuna egoten 
da ziurgabetasun horren atzean. 
Gure kasuan, argi izan ohi dugu 
pertsonak lagundu nahi ditugula, 
eta gure esku dagoen guztia 
egin nahi izaten dugu besteen 
minak arintzeko. Fisioterapiako 
Graduak ateak irekitzen dizkigu, 
besteak beste, teknika, ariketa eta 
arrazoiketa klinikoz betetako mundu 
berri batera, eta horri esker, gure 
“indarra” / gaitasuna 
bideratzen hasten gara.

Beranduago, lan-mundura sartzeko 
momentua dator. Batetik, gero 
eta lehia handiagoa dago mundu 
horretan, eta, beraz, ezinbestekoa 
da etengabe eguneratzea eta 
prestakuntza jasotzea. Bestetik, 
“indar” / enpatia hori sentitzen 
hasten gara gure pazienteekiko 
tratuan, eta horrek aukera ematen 
digu tratamenduak kasu jakin 
bakoitzaren beharrizanetara 
egokitzeko. Puntu horretan, hain 
zuzen, lortuko dugu gure lanbidean 
ezinbestekoa den fisioterapeuta 
eta pazientearen arteko 
“indar” / lotura hori sortzea, 
pazienteak pertsona gisa, eta 
ez gaixotasun gisa, ikustea 
lortzen baldin badugu.

Urteek heldutasuna ematen digute; 
gai gara egindako akatsetatik 
ikasteko, tratamenduak aldatzeko 
teknika berriak berresten 
dituzten ikerketak kaleratzen 
diren neurrian, eta, beraz, 
“indarrak” / esperientziak gero 
eta pisu handiagoa du gure 

jardunean. Aldi berean, gero 
eta argiago daukagu
non dauden gure mugak, baita 
gutako bakoitzak daukan 
“indarra” / potentziala ere. Horixe 
da, hain zuzen, egunez egun erronka 
berriei zuhurtziaz eta optimismoz 
heltzea ahalbidetzen diguna, egunero 
borrokatuz “indar” / irmotasun 
horrek gugan hazten jarraitu eta 
zoriontasunez bete gaitzan.

Fisioterapiaren indarra bizitza 
osoan zehar izan dezazula lagun!
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Abenduaren 14an, Batzar Nagusiaren 
2019ko azken saioa egin zen 
Gipuzkoako Sendagileen Elkargo 
Ofizialaren ekitaldi-aretoan.

Aurreko Batzarraren akta onetsi 
ondoren, batzordeek 2019ko jarduera 
nabarmenenak aurkeztu zituzten, baita 
2020rako aurreikusitako proposamen 
batzuk ere.

Lehenik, Iban Arrienek, 
EFEOko presidenteak, 
Gobernu Batzordetik 
“Euskadiko eta Estatuko 
Fisioterapiaren 
egungo agertoki” gisa 
identifikatzen denaren 
laburpen xehatua egin 
zuen.

Presidenteak hitz 
egin ondoren, Edorta 
Ansoleagak, Gobernu 
Batzordeko III. 
batzordekideak, Intrusismo Batzordeak 
eta Aholkularitza Juridikokoak eginiko 
jarduerak labur azaldu zituen. Era 
berean, nabarmendu zuen Intrusismo 
Batzordeak lanean jarraituko duela, 
herritarrak sentsibilizatzeko hainbat 
kanpainaren bidez, lanbidea duintzeko 
eta fisioterapiako instrusismo 
profesionalari aurre egiteko; eta, 
Aholkularitza Juridikoak ere bere 
zaintza-, kontrol-, babes- eta 
informazio-lanarekin, besteak beste, 
jarraituko duela.

Edortaren hitzaldiaren ondoren, 
Andrea Scolarik, Gobernu Batzordeko 
I. batzordekideak, 2020rako 
Komunikazioko Plan Estrategikoa 
aurkeztu zuen, eta alderdi hauek 
nabarmendu zituen:

• 2020an “12 hilabete, 12 
osasun-gomendio” kanpaina 
mantentzea. Kanpainaren 
helburua da herritarrak 
bideo-gomendioen bidez 
sentsibilizatzea fisioterapiaren 
abantailei buruz.

• Elkargoaren sare sozialei 
bultzada ematea.

• 2019an izandako arrakasta 

Batzar
Nagusia

Gehiengoz onartu zituzten 2020rako aurrekontu orokorrak

ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid

30 JORNADAS DE FISIOTERAPIA
6 Y 7 DE MARZO DE 2020

SÍNDR   ME DE D   L   R MI   FASCIAL
Y PUNT   S GATILL    MI   FASCIALES

2    AÑ   S DE EV   LUCI   N

Tel.: 91 589 45 00 • www.once.es/euf
     escuelauniversitariafisioterapiaonce
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ikusita, Fisioterapiaren Mundu 
Egunaren formatua mantentzea.

Ondoren, Leyre Peñak, Prestakuntza, 
Irakaskuntza eta Ikerketa Batzordeko 
arduradunak, 2019an eginiko ikastaroen 
laburpena egin zuen, eta azkenean 
ikasle nahikoa ez egoteagatik egin 
ahal izan ez ziren programatutako 
prestakuntzak nabarmendu zituen. 
Horrez gain, 2020rako aurreikusitako 
prestakuntza-proiektuen berri eman 
zuen; besteak beste, hauek:

• Oinarrizko bizi-euskarria 
eta kanpo desfibrilazio 
erdiautomatikoa.

• Ziklismoaren biomekanika 
fisioterapeutentzat.

• Basale Stimulation oinarrizko 
ikastaroa.

• Oinarrizko pilatesa.
• GDS metodoaren hastapenak.

Prestakuntza Batzordea bukatu 
ondoren, Andrea Scolarik hartu 
zuen hitza berriro, Mendekotasuna, 
Desgaitasuna eta Gizarte Zerbitzuak 
eta Kirola, Kirol Egokitua eta 
Inklusiboa Batzordeetako jarduerarik 
nabarmenenak aurkezteko.

Hitzaldi horren ostean, Edurne 
Anduezak, EFEOko diruzainak, 
elkargoaren kontuen laburpen bat 
aurkeztu zuen, baita 2020rako 
aurrekontu orokorrak ere, zeinak 
gehiengoz onetsi baitziren. Hauek dira 
aurrekontuen alderdirik nabarmenenak:

• 2018-2022 aldirako Plan 
Estrategikoan jasotako kanpaina, 
proiektu eta politikei eustea.

• Ezagutzaren plataforma 
mantentzeko apustu irmoa. 
Ezagutza-plataforma digital 
bat da eta, horren bidez, 
elkargokide guztiek hainbat 
liburu tekniko eta eragin handiko 
hamar aldizkari digital kontsulta 
ditzakete libreki.

• Elkargokideak protagonista 
dituzten lankidetza-proiektuak 
eta/edo proiektu solidarioak 
diruz laguntzera bideratutako 
partidari eustea.

Azkenik, 2020rako elkargoaren kuotak 
eta matrikula onetsi ziren.

Eskaera eta galderen atalean, 
zenbait kontsulta egin ziren, eta 
EFEOko ordezkariek hitzeman zuten 
kontsultatuko zutela eta konpontzen 
saiatuko zirela.

Azkenik, EFEOk eskerrak eman 
nahi dizkie Batzarrera joan ziren 
guztiei. Eta, bide batez, elkargoaren 
proposamenetan modu aktiboagoan 
parte hartzera animatzen zaituztegu.

Idazketa Kontseilua
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SÍNDR   ME DE D   L   R MI   FASCIAL
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Fisioterapiako
V. Euskadi
Sarien banaketa

Abenduaren 14an, Gipuzkoako 
Sendagileen Elkargo Ofizialaren ekitaldi-
aretoan, Fisioterapiako Euskadi Sarien V. 
edizioaren sari-banaketa egin zen.

Aipatzekoa da Gipuzkoako Osasun 
Departamentuko lurralde-ordezkari 
Jon Etxeberria Cruz jauna eta 
Osakidetzako Erizaintza eta 
Fisioterapiako zuzendariorde-aholkulari 
Inmaculada Moro andrea izan genituela 
zeremonialari. Horrek ondo erakusten du 
sari hauek gero eta garrantzi handiagoa 
hartzen ari direla Euskadiko osasun-
arloko agendan.

Abagune honetarako bereziki 
hautatutako epaimahai espezializatu 
batek hautatu zituen sarituak, 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.

Edizio honetan, kategoria berri bat 
estreinatu da: Fisioterapia gehien 
babestu duen enpresari saria. Horren 
bidez, fisioterapiaren esparrutik  kanpo 
hura sustatzen duten euskal enpresen 

lana aitortu nahi da.

Horrenbestez, hauek dira ezarritako 
kategoriak, fisioterapiaren lanari 
dagozkion alderdiak biltzen
dituztenak:

• Fisioterapiari buruzko  
informazio-testurik onena

• Euskal Fisioterapia gehien 
babestu duen enpresari saria

• Gradu amaierako lan onenari 
saria

• Fisioterapeutarik onena
• Ikerketa-saria
• Fisioterapiako ibilbide 

profesionalik onena

Hasteko, EFEOko presidente Iban 
Arrienek sarien edizio berri honen 
aurkezpena egin zuen, haien garrantzia 
azpimarratuz, fisioterapiaren eta 
zuzenean edo zeharka hura sustatzen 
duten profesional guztien garrantzia 
agerian jartzeari begira.

Era berean, Moro andreak nahiz 
Etxeberria jaunak fisioterapiak euskal 
gizartean duen garrantzia nabarmendu 
zuten beren hitzaldietan.  .  

Fisioterapiari buruzko 
informazio-testurik onenari 
saria

Fisioterapiako profesionalek 
egiten dugun lanaren berri ematea 
ezinbestekoa da herritarrak kontzientzia 
daitezen eta guk profesional sanitario 
gisa pertsonen osasunaren eta 

ongizatearen alde egiten dugun 
ekarpenaren garrantziaz jabe daitezen.

Horregatik, informazio-testurik 
onenaren saria sortu zen, hedabideek 
gure informazio- eta 
sentsibilizazio-helburuak transmititzeko 
egiten duten ekarpen handiari balioa 
emateko.

Edizio honetan, saria Onda Vasca irratiak 
irabazi zuen, fisioterapiari lotutako 
alderdietan emandako estaldura 
bikainagatik. Saria irratiko zuzendari 
Ángel Lópezek jaso zuen.

Euskal Fisioterapia gehien 
babestu duen enpresari saria

Kategoria honetako saritua Euskal 
Kontsumitzaileen Alkartea izan zen, 
EFEOren kanpainak babestu eta 
zabaltzeagatik. Kasu honetan ere, 
Federazioko presidenteak, Jon Ariñok, 
jaso zuen saria.

Gradu amaierako lan onenari 
saria

Sari honen bidez, gure lanbidean bidea 
hasten duten profesional berrien lana 
aitortu nahi da. Edizio honetan, Iñigo 
Pérez Garcíak jaso zuen saria, “Estudio 
de los Trastornos Músculo-Esqueléticos 
más comunes en músicos de orquesta” 
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lanagatik. Saria Iñigoren gurasoek jaso 
zuten, lan-arrazoiengatik Euskaditik 
kanpo baitzegoen.

Fisioterapeuta onenaren saria

Sari honen bidez, urtean zehar 
besteontzako erreferentzia izan diren 
fisioterapeutak saritu nahi dira. Kasu 
honetan, saria ex aequo eman zitzaien 
Gaztela eta Leongo bi profesionali, 
hain zuzen ere, Federico Montero 
doktoreari eta Miguel Ángel Galáni, 
lehen mailako arretan egiten duten 
lanagatik eta neurozientziaren esparruko 
beren ikerketengatik. Bien proiektuak 
eta ikerketek agerian uzten dute 
beharrezkoa dela fisioterapia lehen 
mailako arretan sartzea. 

Ikerketa-saria

Ikerketa-lana, hain zuzen ere, 
Fisioterapia osasun-diziplina gisa 
garatzeko eta finkatzeko oinarrietako 
bat da. 

Kasu honetan, saria (1000 € 
eta 500 €-ko ikerketa-beka bat) 
Ane Arbillagari eman zitzaion, 
“Determinantes de completar y 
obtener respuesta a una intervención 
de 12 meses de actividad física en la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica: Un estudio de cohorte” izeneko 
lanagatik. 

Fisioterapiaren arloko ibilbide 
profesional onenaren saria

Sari honen bitartez, fisioterapia-lanetan 
bizi osoa eman duten pertsonen lana 
aitortu nahi da. 

Edizio honetako sarituak 1976an hasi 
zuen bere fisioterapeuta-ibilbidea 
Artxandako  Intermutual zentroan, eta 
Fisioterapiako buru izan zen 1982tik 
1985era bitartean. Ondoren, Galdakaoko 
Ospitalean hasi zen lanean, eta bertako 
Fisioterapiako buru da 1991tik. 

Bilboko Ospitale Zibileko Fisioterapia 
Eskolan irakasle aritu zen 1978-1979 
ikasturtean, eskola teoriko-praktikoak 
ematen; eta irakasle aritu zen, halaber, 
“Manejo de Enfermos” izeneko 
ikastaroan, Osakidetzaren Osasun-
arlokoak ez diren langileentzako 
prestakuntza-programaren baitan, 
1994tik 2006ra; horrez gain, 
Galdakaoko Ospitaleko Kontseilu 
Teknikoko eta Zuzendaritza Kontseiluko 
kide da 2002ko apirilaren 10etik; 
eta Galdakaoko Ospitaleko II. Plan 

Estrategikoko kolaboratzaile ere izan zen 
(2005-2009).

Horregatik guztiagatik, epaimahaiak 
saria eman zion Miren Arantza Zabala 
andreari. 

Saritu guztiek hitzaldi txiki bat egin 
zuten esker-ona adierazteko, eta 
lanbide honetan lan egiten jarraitzera 
animatzeko.

Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak, 
halaber, lan garrantzitsu honekin 
jarraitzera animatu nahi zaituzte. Guk 
Fisioterapiako Euskadi Sari hauen 
moduko beste hainbat egitasmo 
abiatuko ditugu, eta 2020ko sariketan 
zuen hautagaitzak jasotzea espero dugu.

Idazketa Kontseilua

2020ko urtarrila - martxoa
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UFA Meeting 2019

Hitzarmena Euskadi – SATSErekin

Erretiratutako erizainei omenaldia, Gipuzkoako 
Erizaintzako Elkargo Ofizialak antolatuta

 “Nuevos retos” Arreta Goiztiarraren I. Jardunaldi 
Autonomikoa, APATPV – EHAGPEk antolatuta

Hitzaldia Nafarroako Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialean

Murtzia eta Andaluziako jardunaldiak 
Fisioterapiako Ariketa Terapeutikoari buruz

Arreta Goiztiarraren Diziplinarteko X. Biltzar 
Nazionalaren eta Arreta Goiztiarraren Liburu 

Zuriaren itzulpenaren aurkezpena

Forum Europa 
informazio-gosaria

Lunbar eta pelbisaren disfuntzioa eta kontrol 
motorra. Ikerketa eta tratamendua bateratzea

Spine & Control: zerbikaletako minaren 
eta zefalearen abordatze klinikoa

Indukzio miofasziala, I. maila.

Fisioterapia erreanimazio eta 
zainketa intentsiboetan

Atal praktikoa: Fisioterapiako Ariketa Terapeutikoan 
Eguneratzeko Prestakuntza Programa

 elkarberri 67.zb
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Osteopatiari buruzko 
eztabaida-foroa – AEF

Tapiz Fisior metodoari buruzko tailerra

Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Arreta 
Goiztiarraren Jardunaldi Teknikoa

CGCFren Biltzarrean parte hartzea

 “Nuevos retos” Arreta Goiztiarraren I. Jardunaldi 
Autonomikoa, APATPV – EHAGPEk antolatuta

EFEOren Biltzar Nagusia

Arreta Goiztiarraren I. 
Egunean parte hartzea

Lankidetza-hitzarmena 
ZAHARTZAROArekin

Hitzaldia Nafarroako Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialean

AEFren 50. urteurrenean parte hartzea

Fisioterapiaren Munduko Eguna

Murtzia eta Andaluziako jardunaldiak 
Fisioterapiako Ariketa Terapeutikoari buruz

Arreta Goiztiarraren Diziplinarteko 
X. Biltzar Nazionala

Spine & Control: zerbikaletako minaren 
eta zefalearen abordatze klinikoa

Eskuzko drainatze linfatikoa. Vodder metodoa

Fisioterapia erreanimazio eta 
zainketa intentsiboetan

2020ko urtarrila - martxoa



Eta 6 hilabetez Elkargoaren formatu 
formalari formatu informal bat gehituko 
bagenio jendeak bere esperientziak 
2.0an zein aurrez aurre kontatzeko? 
Saiatuko gara? 

Hitz egiteko prest itxarongo zaitugu, 
guztion artean beharrak, kezkak, 
proposamenak eta abar definitzeko. 
Irekiak gaude konberts-akzioetan 
sortutako edozein gauzari. Konberts-
akzio horiek sistema bat eratzeko 
helburuarekin egingo ditugu, eta ez 
bakarrik helburu batzuk betetzeko. 
Espazioak sortzea interesatzen zaigu, 
sarea sortzeko, jokoan “jokatzen” 
jarraitzeko, epe luzera pentsatzen, 
gure ogibidearentzat erabakigarria izan 
daitekeen prozesu baten ardura hartzen, 
aldaketa-garai hauetan elkarren beharra 
dugulako, eta esfortzuak bateratu behar 
ditugulako.

cofpv2020.webnode.es webgunean 
informazio gehiago dago eskuragarri. 
Proiektuaren Deskribapenaren 1. faseko 
galdetegien emaitzak eta 2. fasean 
egondako bileren laburpena kontsulta 
ditzakezue. 

Lehenengo bileran -urtarrilak 11- parte 
hartzeko eskaera askorekin hasi dugu 
urtea, baina eskaera horietako gehienak, 
ezarrita genuen epea baino beranduago 
iritsi ziren, eta, ondorioz, ez genuen 
denborarik izan espazio handiago bat 
lortzeko. 

Nahi duen edozein etorri ahal izango 
da, Elkargoaren Egoitza bete arte (50 
fisioterapeuta inguru). Espero dugu 
guztiok ikasi izana: lehenbailehen deitu 
EFEOren idazkaritzara bileretan izena 
emateko. Bestela, lekurik gabe geratuko 
zarete, edo ez dugu izango denborarik 
bilerarako espazio handiagoak lortzeko; 
izan ere, baliteke Elkargoaren Egoitza 
nahikoa ez izatea.... eta hori ospatzekoa 
da!! Hori berriro ez gertatzea espero 
dugu, parte hartu nahi duen oro egotea 
nahi dugulako.

Lehenengo bilerari dagokionez, 
(urtarrilaren 11n egin genuen) oso 
feedback ona jaso dugu eta horrek 
aurrera egiteko energiaz eta poztasunez 
betetzen gaitu. Elkar ikusiko dugu 
otsailaren 8an, martxoaren 7an... 
(kontsultatu datak 
cofpv2020.webnode.es helbidean). 
Izena emateko epea bilera bakoitzaren 
aurreko asteko ostiralera arte izango da; 
izena emateko EFEOren idazkaritzara 
deitu behar duzue (urtarrilaren 31, 
ostirala, otsailaren 8ko bilerara joateko 
eta otsailaren 28a, ostirala, martxoaren 
7ko bilerarako). 2020/04/18ko bilerari 
dagokionez (egongo diren sei foroetatik 
laugarrena), Aste Santua eta gero egingo 
denez, izena emateko epemuga 04/08, 
asteazkena, izango da. 

“Fisioterapeuten Elkargora hurbildu gara, 
Osakidetzako langileen artean elkartu 
gara, ilusioa jarri 
dugu aldaketan eta 
min kronikoaren 
paradigma 
aldaketaren 
ideia oso modu 
naturalean hartu 
dugu. Sentsazio 
ona. “

“Espero nuen 
errespetua 
bermatzen zuen 
eta hazkunde 
profesionala 
haztea sustatzeko 
espazioa izatea, 

eta halaxe izan da.”

“Oso positiboa. Erronka bat da jendea 
elkar ezagutu gabe elkartzea eta lanean 
jartzea. Antolatzaileen lana bikaina izan 
da! Eskerrik asko!! “

“Hurrengo bileretara itzultzeko irrikan 
nago.”

“Uste dut gutxienez entzun gaituztela”.

“Espero nuena baino parte-hartzaile 
gehiago egon da”.

Eskatuko dizueguna da etortzekotan 
webgunea irakurtzeko. Badira 6 
bileretara etortzeko asmoa duten 
fisioterapeutak (eskerrik asko!!) eta 
ez dugu astunak izan nahi mezu 
berdinak behin eta berriz errepikatzen. 
Horretarako, bileretara joan baino 
lehen, sarean jartzen dugun materiala 
irakurtzea behar dugu; ondoren, 
bileretan, behar den edozein zalantza 
argituko dugu.

Gure esker ona adierazi nahi diegu 
EFEOri zein proiektu honetan parte 
hartu duten guztiei. 

ELKARREKIN, HOBE. 

Goretti Aranburu eta Galder Asensio.
Fisioterapeutak eta EFEOko elkargokideak

berriak

10

Gure 2020rako helburua:
Elkargokidea erdigunean jartzea
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Fisioterapiako XVI. Biltzar 
Nazionala

Aurreko azaroaren 8an eta 9an, 
Santiago de Compostelako Biltzar eta 
Erakusketa jauregian, Fisioterapiako XVI. 
Biltzar Nazionala egin zen, Espainiako 
Fisioterapeuten Elkartearen (AEF) 
50. urteurrenarekin eta Galiziako 

Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren 
(CiFiGa) 20. urteurrenarekin bat.

Munduko txoko askotako 500 
profesional eta ikasle inguru elkartu 
ginen ekitaldian, eta “Kronikotasuna 

eta zahartze aktiboa” gaiaren esparruan 
hainbat alderdiri buruz hitz egin zuten 
40 adituren baino gehiagoren eskutik 
ikasi eta gozatu ahal izan genuen. 

Antolatzaileen hitzetan, topaketaren 
helburua izan zen “nahasmendu 
kronikoen azpian dauden prozesu 
patologikoen kudeaketan fisioterapeuten 
esku-hartzeek duten eraginkortasuna eta 
balioa agerian jartzea”. 

Santiagotik oso konbentzituta 
joan ginen, gure jarduketak 
zahartze-prozesuan autonomia eta 
funtzionaltasuna ematera bideratzen 
jarraitzeko prest; izan ere, ezinbesteko 
faktoreak dira herritarrek bizi-kalitate 
egokia manten dezaten.

Idazketa Kontseilua

EFEOko presidente Iban 
Arrien izendatu dute FEKO 
presidenteorde
Aurreko azaroaren 23an, 
Fisioterapeuta Elkargoen 
Kontseilu Orokorraren 
hauteskundeak izan ziren. 
Batzarra aldatu da, eta hauek dira 
kargu hautetsi berriak:

• Presidentea: 
• Gustavo Paseiro Ares jn.

• Presidenteordea: 
• Iban Arrien Celaya jn.

• Idazkari nagusia: 
• José Casaña Granell jn.

• Idazkariode nagusia:
• María Blanco Díaz and.

• Diruzaina: 
• David Rivera Herrero jn.

• Diruzainordea: 
• Santiago Sánchez Cabrera jn.

• 1. batzarkidea: 
• Jesús Reyes Cano jn.

• 2. batzarkidea: 
• MªÁngeles Ballesta 

Serrano and.
• 3. batzarkidea: 

• Ramón Aiguadé Aiguadé jn.

Idazketa Kontseilua

Iban Arrien bozkatzeko momentuan

2020ko urtarrila - martxoa
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SARRERA

Kirola egiten dutenen artean ohikoa izaten 
da aldakako eta iztaiko mina izatea, adin 
eta kategoria guztietan. Eta are ohikoagoa 
da pibotatzea eta azeleratzea eskatzen 
duten kiroletan, izan futbola, eskubaloia, 
hockeya, errugbia, arte martzialak, 
yoga edo balleta. Aldakak zerikusia du 
kirolarekin lotutako lesioen 
% 6an, eta intzidentzia gero eta 
handiagoa da.

Gaur egun badakigu 12 urtetik behera 
kirolean espezializatzea faktore 
hartaratzailea dela, bai aldaka-lesioei 
bai belaunekoei dagokienez. Ez da 
gomendagarria 12 urtetik behera kirol 
berbera egitea astean 4/5 aldiz. Aukerarik 
onenena askotariko kirolak egitea da. 
Halaber, badakigu 4-5 urte igarotzen direla 
kirolariaren aldakan/iztaian lehen sintomak 
agertzen direnetik hori min bihurtu arte. 
Hasierako sintomak zurruntasuna eta 
kirol-errendimenduaren murrizketa dira. 
Hortaz, prebentzio gisa, bi bidetan jardun 
behar dugu: alde batetik, haurtzaroan/
nerabezaroan askotariko kirolak eginez; 
eta, bestetik, lehen sintomen aurrean esku 
hartuz, min bihurtu baino lehen.

Aldaka gorabidean dagoen azterketa-
esparrua da gaur egun, hainbat 
patologiaren onespenean eta 
diagnostikoan izan diren hobekuntzei 
esker; hala nola, impignement 
femoroazetabularra/talka 
azetabulofemorala (FAI) eta labrum 
azetabularraren urradurak (ALT). 
Biztanleria orokorraren artean, 4 
pertsonatik 1ek FAI asintomatikoa 
dute irudi bidezko probetan. Kirol klub 
profesionaletan, 4 kirolaritik 3k daukate 
FAIa. Diagnostiko horiek onartu aurretik, 
aldaka eta iztaiko mina kontusio eta lesio 
muskularrei egozten zitzaien, eta aldakaren 
artikulazioari egozten zitzaionean ere, 
kontua zen “pixka bat itxarotea protesi bat 

jartzeko aukera izan arte”.

Historikoki, aldakako artrosiaren kausa 
ezezaguna zen; gaur egun, aldiz, uste 
da FAIarekin aldakako artrosia izateko 
aukerak 4 aldiz handitzen direla. 
Gaur egun, aldakako artroskopiari eta 
impignement femoroazetabularraren eta 
labrumaren urraduraren diagnostikoei 
esker, aukeren sorta ireki da artikulazio 
horri begira, eta aurreikuspenen arabera, 
aldakako artroskopiak % 1388 areagotuko 
dira 2023. urterako. Areagotze horrek 
faktore hauekin du zerikusia: aukera 
kirurgiko hobea daukagu (aldakako 
artroskopia), kirol gehiegi egitea 
haurtzaroan, irudi bidezko diagnostikoen 
areagotzea eta eskaera fisikoaren 
areagotzea biztanleria orokorrean. 
Aldakako protesiak ere hobetu dira, eta, 
beraz, gero eta protesi gehiago daude 40 
urte inguruko jendearen artean.

Ikerketa asko dago oraindik egiteke 
fisioterapiaren ikuspegitik, jakiteko non 
gera daitekeen fisioterapia vs aldakako 
artroskopia erkaketa, gure tratamenduetan 
espezifikotasuna irabaztean. Badakigu 
irudi bidezko diagnostikoak ez datozela 
beti bat pazienteen aurkezpen 
klinikoarekin. Baina argi dago kirurgialariak 
gaur egun fisioterapeuten ezagutzen 
aurretik doazela. Hortaz, “pilak jarri” 
behar ditugu artikulazio horretarako 
tratamendu eraginkorragoen ikerketan, 
gure abordatzeak eta emaitza klinikoak 
hobetzen joateko.

Prozesu diagnostikoa konplexua da, 
hainbat patologiek antzeko klinika 
dutelako. Hasiera batean, balioesten 
da FAIa dela-eta azkenean aldakako 

artroskopia bat egiten zaien pazienteen 
% 60ak diagnostiko okerra jaso zutela 
hasieran. Ohikoa da sindrome hori 
ikustera ohituta ez dauden espezialistek 
diagnostiko okerrak egitea, eta 
askotan, pubiseko osteopatia, pubalgia, 
errepikapenezko tendinitisa eta abar 
diagnostikatzen da, eta erabilitako terapiak 
eraginik gabekoak eta frustragarriak 
dira pazientearentzat. Impignement 
femoroazetabularraren eta/edo labrum 
azetabularraren urraduraren kasuan 
diagnostiko egokia egiteko, batez beste, 
3,1 eta 4,2 urte artean behar izaten da.

Mario Bizzini bezalako egileek 
kirol-medikuntzako “Bermudako hiruki” 
gisa sailkatu dituzte aldaka eta iztaiko 
minak. Izan ere, eremu horretan mina 
zona muskuloeskeletikoetara nahiz 
muskuloeskeletikoak ez direnetara zabal 
daiteke, aldakaren artikulazioaren kokapen 
sakonagatik, gune koxolunbopelbikoagatik 
eta literaturan erabili den diagnostikorako 
terminologiako nahasmenagatik.

Aldakako/iztaiko min batek irekitzen 
duen aukeren sorta oso zabala da. 
Miaketa fisikoaren gakoa da bandera 
gorriak baztertzea (hausturak, nekrosi 
abaskularra, metastasia, tumorea. 
Galdetuko dugu aldez aurreko minbizia 
historiari buruz, duela gutxiko traumen 
historiari buruz, gaueko minari buruz, ea 
pazienteak bat-batean pisua galdu duen, 

Helduen aldakaren diagnostiko 
bereizlea eta
tratamendua
Juan Mª Morales Aizpún - 562. lkargo-kidea COFPV
Goretti Aranburu Guenaga  - 15. lkargo-kidea COFPV

Benoy Mathew eta Glen Robins-en
ikastaroaren bertsio “librea”: “Helduen

aldakaren diagnostiko bereizlea
eta tratamendua”

“We propose FAI 
as a mechanism for 
the development of 

Osteoarthritis”.

Reinhold Ganz

“Iztarteko mina 
diagnostikatu eta 
tratatzeko kasu klinikorik 

zailenetako bat da 
kirol-medikuntzan”

Miquel Dalmau-Pastor, Jordi Vega 
eta Pau Golanó

“It’s easy to miss 
something you´re not 
looking for.” 

Pete Sullivan.
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sukarra edo gaueko izerdiak izan dituen, 
esteroideak luzaro hartu dituen), eta, 
ondoren, zehaztuko dugu mina artikulazio 
barneko edo kanpoko patologiaren 
ondoriozkoa den, betiere egiaztatuz 
mina ez datorrela beste egitura batetik; 
hala nola, bizkarrezurra (diskoa, min 
fazetarioa), ASI, abdomenaren beheko 
atala (gastrointestinala) edo sistema 
genitourinarioa.

Artikulazio barneko patologia
1. Impignement femoroazetabularra 

(FAI)
2. Labrum azetabularraren urradurak 

(ALT)
3.  Lesio kondralak
4.  Osteoartritisa (OA)
5.  Aldakako displasia (HD)
6.  Lotailu biribilaren urradurak
7.  Aldakako artikulazioen 

desegonkortasuna/laxotasun 
kapsularra

Artikulazio kanpoko patologia
1. Abultsioagatiko hausturak
2. Erradikulopatia lunbarrak
3. Adar pubikoaren estresagatiko 

haustura
4.  Jatorri muskularra
5. Pubisaren osteitisa
6. Nerbio-harrapatzea

*ALGUNAS CURIOSIDADES DE LA 
PATOLOGÍA INTRAARTICULAR ANTES 
DE EMPEZAR A PROFUNDIZAR EN EL 
DOLOR DE CADERA/INGLE

1. Impignement/talka femoroazetabularrak 
(FAI) erreferentzia egiten dio erlazio 
anatomiko anormal bati, zeinak 
espazio-gatazka bat sortzen 
baitu femurraren buru lepoaren 
trantsizioaren eta aurreko/atzeko azpa 
azetabularraren artean. Hiru impignement 
femoroazetabular mota daude:

a) PINCER: Ertz azetabularraren 
gehiegizko hazkuntza bat da 
(bisera edo olan bat bezalakoa), eta 
eragiten du fermur-burua eta bere 
kartilagoa elkar ukitzea aldaka tolestu 
eta biratzean; eta horrek labrum 

azetabularraren haustura eta, ondoren, 
lesio kondral artikularrak eragiten ditu.

b) CAM: Gehiegizko hazkuntza edo 
“konkor” bat da femur-buruaren 
eta -lepoaren arteko trantsizio 
gunean. Hortaz, aldaka tolestu eta 
biratzean, konkor horrek talka egin 
edo “impignement” bat sortzen du 
labrumaren eta azetabuloaren kontra; 
eta horrek, denboraren poderioz, 
labrumaren lesio bat eta horren 
ondoriozko kartilago artikularraren 
higadura ekar ditzake.
 
c) MISTOA (PINCER + CAM)

2. CAMa kuantifikatzeko, RMN edo 
Rx-eko alboko ikuspegia eta Alfa 
angeluaren neurketa erabiltzen dira. 
Zirkunferentzia bat egiten da femur-
buruaren errotazio-ardatzaren perimetroari 
jarraituz: zirkunferentziak bat egiten 
duenean femur-lepoaren atzeko ertzarekin, 
marra bat egiten da femur-buruaren 
erdigunerantz. Lerro horrek eta ardatz 
zerbikalak Alfa angelua osatzen dute. 
Angelu hori aldaka normaletan 50º baino 
txikiagoa da. CAM motako mekanismoak 
daudenean, angelu hori handiagoa da, eta 
larria dela esango dugu 78º-tik aurrera. 
Kasu horietan, 10 aldiz aukera gehiago 
ditugu aldakako OA izateko.

3. Kirol errotazionalek 10-12 urteko 
adinean eragiten dute CAM deformazio 
bat izatea, egokitzeko babes gisa gradualki 
sortutakoa. Kasuen % 90ean, CAM 
deformazioa aurre-goiko gunean dago 
(gune horretan ere ohikoa da labrumaren 
urradurak izatea: futbola, golfa, hockeya, 
saskibaloia). CAMen % 10a soilik da 
atzealdekoa, eta luzapena egiten dutenei 
dagokie (balleta, zaldikoak, etab.). Errotazio 
gutxiago duten kiroletan (korrika egitea, 
adibidez), CAM arrisku txikia dago.

4. FAIen % 70a aldebikoak dira irudi 
bidezko probetan, baina klinika 
aldebakarra izaten dute, eta ez dakigu 
zergatik.

5. PINCER motako talka 
azetabulofemorala ohikoagoa da yoga 
edo dantza egiten duten adin erdiko 
emakumeengan.

6. CAM motako deformazioak aurrena 
kartilago artikularra suntsitzen du 
(egitura horrek ez du minik ematen), eta 
gero labruma (honek bai mina eragiten 
du); hortaz, kaltea dago jada labrumean 
mina agertu aurretik. PINCER motako 
deformazioak aurrena labruma suntsitzen 
du; hortaz, kartilago artikularra ez da hain 
kaltetuta egoten minaren lehen sintomak 
agertzen direnean.

7. Aldakako displasia ohikoagoa da 
emakumeengan (% 80), ezker aldean, eta 
are gehiago lehen alabengan. Aldakako 
displasia (aldakako luxazio izenaz ere 
ezaguna) sortzetiko malformazio bat da, 

“FAI is not a pathology. 
It is simply a variation of 
bony structure. Of the 

20% of the population with FAI, 
only 23% these people complain of 
hip pain.” 

Kem et al, 2012
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haurraren femur-buruak eta azetabuluak 
doi-doi bat egiten ez dutenean, eta, 
hortaz, posizio okerrean biratzen dutenean 
gertatzen da. Uste da umetokiaren 
barneko posizioaren ondoriozkoa dela. 
Zenbait displasia ez dira haurtxotan 
diagnostikatzen, eta sintomatiko bihurtzen 
dira 20 urteen inguruan. Aurkezpen 
klinikoa FAIaren oso antzekoa da.

8. Impignement azetabulofemorala duen 
ohiko pazientea arraza zurikoa da (% 88), 
ondoren beltza (% 3) eta, azkenik, asiarra 
(% <1).

9. 10º-ko areagotze batek aurreko pelvic 
tilt-ean eragiten du 6-9 gradu gal daitezela 
aldakaren barne errotazioan, eta FAIaren 

faktore hartaratzailea da.
10. Labruma eraztun fibrokartilaginosoa 
da, 2-3 mm-ko lodierakoa. Kanpo-kanpoko 
geruzan, kapsula artikularra sartzen da, eta 
finagoa da aurreko eremuan. Soilik eusten 
dio aldaka normal baten kargaren % 1-2ri, 
baina displasia dagoenean, kargaren % 
4-11 hartzen du. Hauek dira labruma 
haustearen kausak: aldakaren morfologia 
anormala (labrum-urraduren 
% 90a aldakako osteoartritisari, 
impignement femoroazetabularrari edo 
displasiari lotuta daude), mikrotraumak, 
endekapenezkoa, eta aldakaren 
hipermugikortasuna.

*ARTIKULAZIO KANPOKO 
PATOLOGIARI BURUZKO BITXIKERIA 
BATZUK ALDAKAKO/IZTAIKO MINEAN 
SAKONDU AURRETIK

1. Larriagotu ohi dira erresistentzia 
bidezko muskulu-uzkurduragatik edo 
haztapen lokalizatuagatik.

2. Iztaiko mina: Aduktoreengatik 
(gimnasioan karga astunak sartzeagatik) 
edo aldakako flexoreengatik. (ohikoena).

a) Aduktoreak eta iskiotibialak batera 
lantzen dira. Ohikoa da aduktoreetan 
arazoak izatea kontraoineko errotazioa 
egiten den kiroletan. Hori da 
futbolarien lesio nagusia (Copenhagen 
add exercise).

b) Barne errotazioa eta luzapena 
murrizteak (artikulazio barneko 
patologiaren ondorioa) askotan berekin 
dakar iliopsoas tendoia murriztua eta 
mingarria izatea. Iliakoa aldakaren eta 
lunbarren egonkortasunarekin eta 
aldaka tolestearekin dago lotuta.

3. Tendinopatiak eta ipurmasaileko 
muskulu ertainaren urradurak (ohikoena. 
Iztaia). Ohikoagoa da emakumeengan.

4. Ondeste abdominaleko distentsioa

5. Pubiseko osteitisa (ohikoena)

6. Aldaka malguki-eran (kanpokoa eta 
barnekoa) (ohikoena)

7. Pubalgia atletikoa (kirolarien hernia): 
Intzidentzia jaisten ari da. Ez da hainbeste 
hernia bat, baizik eta lesio miotendionoso 
bat, kanpoko oblikuoaren urraduragatik.
8. Iskiotibialen tendinopatia proximala 
(PHT).

9. Ipurmasaileko muskulu sakonaren 
sindromea: Biztanleria osoaren % 20ak 
aldakuntza anatomiko bat du, eta haien 
nerbio ziatikoa piriformearen erditik 
pasatzen da; hori dela eta, ipurmasaileko 
muskulu sakonaren sindromea pairatzeko 
aukera gehiago dituzte.

10. SIJ edo Lx min erreferitua edo 
ez-muskulueskeletikoa. Lunbarretako 
min kronikoaren % 10-15ak artikulazio 
sakroiliakoko patologiaren batekin du 
zerikusia: traumatismo ondokoa, erditu 
ondorengoa, hipermugikortasuna, 
erreumatologia.

11. Harrapatze neurala

12. Jatorri uroginekologikoa: min ziklikoa, 
irregularra, sexuan zehar, eztul egitean, 
barre egiten, salto edo korrika egitean, 
komunera maizago joateko beharra, 
gernuari eusteko ezintasuna, prolapsoa, 
obulutegi polikistikoak, endometriosia.

    

SAKONTASUNEZ

*MIAKETA SUBJEKTIBOA: ARTIKULAZIO 
BARNEKO PATOLOGIA BAT DAGOELA 
PENTSARAZTEN DIGUTEN AURKEZPEN 
KLINIKOETAN, LEHENDABIZI OA-N 
PENTSATU, GERO FAI-AN ETA, 
AZKENIK, DISPLASIAN

1. OA:

a) OA goizeko zurruntasuna edo 5-10 
minutuz atsedenaldian egon ondokoa, 
zailtasunak zapatak eta galtzerdiak 
janzteko.

b) OAk ondo erantzuten du AI-ren 
aurrean (ibuprofenoa); FAIk, aldiz, ez 
hain ondo.

c) OA sintoma arinak, AI akutuagoa 
da. Aldakaren luzapenean eta barneko 
errotazioan hedadura artikularra 
galtzen da; hori dela eta, batzuetan, 
alde bakarreko lunbarretako minarekin 
lotzen da. Iztai eta izterreko mina, 
mina pausoa ematean, herren ibiltzea, 
mina mugimendu pasiboan. Aldakako 
artrosiak 45 urtetik beherako adinetan 
displasia, Perthes eta abarrekin du 

“Datozen lauzpabost 
urteetan, fisioterapiaren 
arloko aldakako 

tratamendua gero eta 
eraginkorragoa izango da, alor 
honetan gauzatzen ari diren 
ikerketei esker”. 

Benoy Mathew/Glen Robins.

“When you know better, 
you do better.” 

Maya Angelou. 
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zerikusia. Postraumatikoak edo 
artropatia inflamatorioagatikoak 
(artritis psoriasikoa, etab.).

2. FAI: “Ezin dut filmik ikusi”, mina 
eserita egonda (<30 min), min akutuagoa 
OAn baino, ez du erantzunik ematen 
ibuprofenoa erabilita, herrentasun arina, 
murriztapenak barne errotaziorako eta 
flexibilizatzeko, jarduerarekin lotutako 
mina, aldakako min sakona aldaka 
tolestean, mina karga biratzean (autotik 
ateratzean), “C motako” mina: mina iztai 
edo alboko aurpegian, edo ipurmasaileko 
muskuluan, lunbarrean edo izterrean. 
FAIaren bi mota kliniko daude: Aurreko eta 
atzeko impignementa. CAM. Ohikoa da 
8-18 urteen artean kirol asko egin duten 
eta 20º-tik beherako barne errotazioa 
duten gizonengan ikustea (CAMaren 
probabilitateen % 90 Rx-ean). FAIaren 4 
adierazle daude:                     
                                                        

a) Aldakaren luzapen mugagabea 
(displasikoetan izan ezik).

b) Pelbisaren erretrobertsioa egiteko 
zailtasuna. Aldakako errotazio-graduak 
alda daitezke ahoz 
gora/ahuzpez pelbisagatik.

c) Ahultasun muskularra: ipurmasaileko 
goiko muskulua, abd eta kanpoko 
errot. (baita hanka kontralateralean 
ere).

d) Bigarren mailako egonkortzaile 
hiperaktiboak: TFL, ipurmasaileko 
muskulua, iskioak, ad.

3. Aldakako displasia: Mina ibiltzean, 
korrika egitean, zutik egonda.

4. Labrumaren haustura: 
haustura egonkorrak eta 
ezegonkorrak daude. 
Mina iztaian eta aldakan. 
Mina C. Click izenekoetan, 
trabatu egiten da. Mina 
esertzean, biratzean, 
pibotatzean. Sukorra, oso 
mingarria da. Mina gauean, 
ziztadak, barandari eusten 
diote.

5. Estenosi lunbarra: mina 
ipurmasaileko muskuluan, 
hutsegitea, mina zutik 
egoterakoan, aldakaren 
mugimendu-tartean 
mugimendu pasiboak 
egitean batzuetan min 
ematen du eta beste 

batzuetan ez, aurrerantz makurtuta doaz.

6. Abduktoreetako tendinopatietan, 
alboko etzaneran, mindutako aldearen 
gainean, lo egiteak mina ematen du. 
Alboak min eman dezake ipurmasaileko 
muskuluko trigger point batetik etorritako 
min baten eraginez edo tendinopatiaren 
eraginez (tendoiak graded loading 
izenekoarekin sendatzen dira). Oso ohikoa 
da ipurmasaileko muskuluko tendinopatiei 
“trokanteritis” deitzea. Oso erreaktiboa 
da eta gauez min eman ohi du. Areagotu 
egiten da oinez ibiltzean, eskaileretan, 
eremua zapaltzean, hankak gurutzatzean, 
autoan sartu eta bertatik irtetean. 
Batzuetan, lunbarretan eta beheko gorputz 
adarretan mina sentitzen da. Kasuen % 
20-30etan, ziatika gisa diagnostikatzen da. 
Abduktoreetako muskuluak ahuldu egin 
ohi dira. Funtsezkoa da 
konpresio-faktorea kentzea. Lotura 
du gehiegizko pisuarekin eta peri-
postmenopausiarekin, emakumeen 
kasuan. Alboko malgukiekin lotuta dago.

7. Aurreko iliakoa: mina eta ahultasuna 
aldaka tolestean. Mina gunea estresatzean 
(mina aurrealdean eta alboan). Zenbat 
eta bizkorrago korrika egin, orduan eta 
gehiago tolesten da aldaka. Luzapen 
agresiboak saihestu behar dira. 
Aldakarekin lotuta aurreko malgukian.

8. Abdomeneko hernia: mina eztul 
egitean. Ebakuntza egin eta 2-3 astera 
jokatzen ari dira berriro ere. Tratamendu 
kontserbadorearekin, gutxienez 8 aste 
behar dira. Mina pubisaren gainean; 
abdomena tolestean eta norabidez 
azkar aldatzean. Ez da batere ohikoa 
emakumeengan. Futbolari eta 

golf-jokalariak. Erretze-mina (nerbioen 
narriadura). Erresonantzia magnetiko 
arrunta. Ekografia dinamikoa: ok.

9. Iskiotibialen tendinopatia proximala 
(PHT). Korrikalariek, enborra tolesten 
dutenek, gimnasioan pisu astunekin 
entrenatzen dutenek, futbolariek, 
hockey-jokalariek, arraunlariek, peri-
postmenopausian dauden emakumeek, 
yogako irakasleek. Iskiotibialak oso 
garrantzitsuak dira korrika egin, salto egin 
edo eskalatzeko, besteak beste. Sintoma 
neuralak izan ditzake. Aldapak igotzea eta 
aldaka tolestea saihestu behar da.
  
10. Sindrome piramidala/Ipurmasaileko 
muskulu sakoneko sindromea: min 
handiagoa ipurmasaileko muskuluan 
bizkarrean baino. Okerragoa sedestazioan. 
(Orain arte “piramidalaren sindrome” 
esaten zitzaion). Mina areagotu egiten da 
aldapan gora, bizkor joatean, 30 minutu 
baino gutxiagoz eserita egotean edo lunge 
ariketa egitean.

11. Pubiseko osteitisa: gehiegizko 
erabilerak eragindako lesioa. Esprintak 
egin edo baloia jaurtitzeak eragiten du. 
Mina Squeeze testean. Erresonantzia 
magnetikoa.

*MIAKETA FISIKOA: DIAGNOSTIKO 
BEREIZLEA GERUZAKA

Aldakaren miaketa fisikoa egiteko, lehenik 
eta behin bandera gorrien bereizketa egin 
behar dugu. Pelbiseko hausturen kasuan, 
Patellar Pubic percusión test eta Fulcrum 
test erabiliko ditugu.

Gerora, arrazoiketa klinikoan eta “geruzen 
araberako kontzeptuan” oinarritutako 
gerturatze sistematiko bat oinarri hartuta, 
mina zerk eragiten duen zehazten 

“Aldaka eta izarteko 
mina erronka handia izan 
daiteke. Gomendagarria 

da miaketa fisiko egituratua egitea. 
Hainbat patologia egon daitezke 
aldi berean. Aldakari loturiko test 
gehienak ez dira oso espezifikoak”. 

Benoy Mathew
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ahaleginduko gara. Lehenik eta behin, 
min gutxien eragiten duten egiturak 
miatuko ditugu, gunea ahalik eta gutxien 
narriatzeko eta eraginda egon daitezkeen 
atal guztiak miatu ahal izateko.

1) GERUZA NEUROMEKANIKOA: geruza 
honetan, toraxeko eta lunbarretako 
mekanika, beheko gorputz adarretako 
mekanika eta egitura neurobaskularrak 
aztertuko ditugu. Funtzionalitateari 
dagokionez, timinga eta kate zinetikoaren 
sekuentzia behatuko ditugu.

a) Ibilera/herrena aztertuko dugu: 
Trendelenburg, asimetriak, urrats luzea, 
barruko eta kanpoko errotazioa.

b) Lunbarren/Aldakaren diagnostiko 
bereizlea: enborra tolestea, 
antebertsioa-erretrobertsioa (narria 
daitezkeenetan), waiter’s bow, standing 
hip impignement test, eremu lunbarra 
tolestea + barn. errot. aulkiaren 
gainean + overpressure esku batekin. 
Enborra luzatzea, enborra luzatzea 
aldaka luzatu gabe (goialde batekin). 
Errot. bereizia aldaka/lunbarrak, 
Maitland erakoa.

c) SIJen diagnostiko bereizlea: 
Sakroiliakak konprimatzea eta 
mugimendu guztiak egitea: tolestu, 
luzatu, biratu.

d) Funtzionalak: Overhead Squat: 
6 eskatu, 2-2-2 ikusteko (aldetik, 
aurretik, atzetik). Oinean ziria jarrita 
hobetzen bada, orkatilak eragina 
du. Baliteke orkatilaren mugimendu 
pasiboa ondo egotea, baina 
mugimendu-patroia ez da zuzena. 
Squat mugimendutik igotzea, orpoekin 
bultzatu. Mina, mugimendu-tartea 
(FAI mugatuarekin mug.) eta shift-a 
(minik ematen ez duen alderantz doaz) 
aztertuko ditugu. Single leg stance (oin 
bakarrean pausatzea 
30 seg./oin bakarrean pausatzea 
kontrako aldeko eskuan pisua duela). 
Single leg squat (eserita eta besoak 
gurutzatuta). Star Excursión Balance 
Test. Step down (bosu batean, 
bosutik jaistea). Lateral Step Down 
(gerrialdea eta pelbisa kontrolatzea 
edo belaunaren balgo dinamikoa). 
Rev lunge (kanp.). Overhead Lunge 
Test (luzatzean aldakak duen 
mugikortasuna baloratzeko, bizkarra 
atzerantz kurbatzen den, tolestu egiten 
den edo aldaka barrurantz biratzen 
den ikusteko). Thomas test (aldaka nola 

luzatzen den ikusteko; ez da fidagarria 
tilt pelbikoa ez badago kontrolatuta).

e) Return to play: 3 jauzi hanka 
bakarrean (ahal duen guztia, eta 
neurtu). 3 jauzi hanka bakarrean alboka 
(eragindako aldakaren medialaren 
norabidean), eta neurtu. Kalitatea eta 
errendimendua baloratuko ditugu.

2) UZKURDURA GERUZA: aldakako 
artikulazioa gurutzatzen duten 
muskulu-egiturak, gerrialde eta sakroko 
muskuluak eta zoru pelbikoa baloratuko 
ditugu. Funtzionaltasunari dagokionez, 
egonkortasun dinamikoa aztertuko dugu.

a) Ingurua luzatuko dugu, ukitzean 
mina non duen ikusiko dugu eta 
erresistentzia eginez duen indarra/
ahultasuna aztertuko dugu. Multzo 
gisa miatuko dugu.

b) Aduktoreak: Squeeze test. 
Aduktoreen erantzuna aztertuko 
dugu, ahoz goraz, palanka laburrean 
belaunak tolestuta dituela 
(ukabilarekin, besaurrearekin), palanka 
luzean belaunak luzatuta dituela eta 
mugimendu-tarterik handienean 
(hanka bat andatik zintzilik duela). 
Return to play: Pazientea ahoz gora 
dagoela, hankak 30º-tan, aldaka 
tolestu eta hortik aduktoreak erabil 
ditzala, 3/10eko minarekin.

c) Errotadoreak: Eserita dagoela, 
hanka artean ziria jarrita edo prono-

posizioan. Abduktoreak 10º-tan, 
TFL murrizteko. Ahoz gora ere egin 
dezakegu miaketa.

d) Flexoreak: Thomas testaren 
posizioan, flexioari erresistentzia 
egin. Kanpoko errotadorea ukitu eta 
aldaka eta belauna 90º-tan tolestu 
(ahoz gora). Ely´s test (andaren izkinan, 
aurreko muskulu zuzena eta iliakoa 
bereizteko; zehazki izterreko muskulu 
zuzenerako da, muskuluaren luzera 
ikusteko).

e) Abduktoreak: albokoa: 
ipurmasaileko muskulua/trokanterra 
ukitzea. Abdukorea R.-ren aurka.

f) Hernia: crunch erresistentziarekin, 
crunch oblikuoa, ukitzea.

g) Ipurmasaileko muskulu sakoneko 
sindromea: pazientea ahoz gora 
dagoela, hankak gurutzatzea, tolestuta 
dauden bitartean. Txirla (3-4 aldiz). 
Konpresio-testa: pazientea andan 
eserita, eias finkatu, barrura biratu eta 
aldaka tolestu ziatikoa estresatzeko. 
Ziatikoa aztertzeko neurodinamika.

3) GERUZA GELDOA: Hainbat egitura 
aztertuko dira, hala nola kapsula, 
labruma eta teres lotailua/lotailu 
biribila. Funtzionaltasunari dagokionez, 
egonkortasun dinamikoa aztertuko dugu. 
Lotailuen laxotasuna aztertzeko, dial test eta 
log roll test erabiliko ditugu. Ligamentum 
teres tear test ere erabil dezakegu.    

(Algoritmoa Juanmak egindako bertsio bat da, Benoy Mathew eta Glen Robinsen ikastaroa oinarri 
hartuta, baina aldaketa batzuk egin zaizkio klinikan erabiltzea errazagoa izan dadin)
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a) Kapsula: Errotazioak aztertu ahoz 
gora etzanda. Topea begiratu; eskuzko 
terapiak ez du laguntzen (batez 
ere barne errotazioan hezur-topea 
badago).

b) Labrum: Thomas testa (jaitsi, 
eiasen klik bat hautematen dugun 
ikusteko). Fadir testa (tol., ad., barn. 
err. + lerratze kaudala). Gauean mina 
badu, ez da hurrengo maniobra 
egitea gomendatzen, baina minik ez 
badago, Maitlanden aldaka-koadrantea 
(cupping): aurreko labrumerako, flex., 
abd., kanp. errot. flex., ad., barn. errot. 
eta atzeko labrumerako barn. errot., 
abd. flex. kanp. errot., ad.

c) Aldaka malguki eran: aurreko 
malgukia: haizagailu erako 
mugimendua: ahoz gorako etzanera, 
flex. testa, abd., barn. kanp. errot., 
abd. eta kanp. errot. Maniobra 
horrek narriadura eragin dezake, eta 
sintomatiko bihurtu. Alboko malgukia: 
bizikletan atzerantz ibiltzea.

4) GERUZA OSTEOKONDRALA: femurra, 
azetabulua eta pelbisa/hezur iliakoak 
aztertuko ditugu. Giltzaduren kongruentzia 
aztertuko dugu:

a) FADIR: flex., ad., barn. errot.

b) FABER: flex., abd. kanp. errot.

c) SLR ERRESISTENTZIAREKIN

d) Bi FAI kliniko mota aurkituko ditugu: 
Fitzgerald test: aurreko impingement 
(barn. errot. pasasiboa 90º flex) eta 
atzeko impingement (kanp. errot. 
pasiboa luz. osoan).

e) Aldakaren mugikortasun-tarte osoa 
neurtzea: pazientea ahoz gora, aztertu 
behar den beheko gorputz adarra 
gurutzatuta, alde bereko oina kontrako 
aldeko belaunean duela. Belaunetik 
andara dagoen distantzia neurtu. 
Aldaka baten eta bestearen artean 8 
cm-ko baino gehiagoko aldea badago, 
giltzadura barruko patologia dago 
aldakan.

*PAZIENTEA HEZTEA, HELBURUAK 
EZARTZEA ETA TRATAMENDUARI 
JARRAITZEA

Pazienteak argi izan behar du denbora 
behar dela sendatzeko. Benoy eta 
Glennek 3 astetik behin ikusi ohi 
dituzte pazienteak. Uste dute egokia 
izan daitekeela astean behin ikustea: 
astebetean ez da hobekuntzarik egongo, 
baina psikologikoki eta tratatamenduari 
jarraitzen diotela bermatzeko, maiztasun 
hori interesgarria izan liteke.

Labrum patologia: gomendagarriena 
da tratamendu kontserbatzaile 
batekin 12 asteko protokoloa egitea: 
gutxi gorabeherako atsedena, botika 
analgesikoak, fisioterapia. Pronostikoa 
labrumaren haustura motaren araberakoa 
izango da (egonkorra, ezegonkorra), 
baita hezurren morfologiaren (FAI, OA, 
Displasia) eta pazientearen ariketa-
mailaren araberakoa ere. Artroskopia 
egiteko aukera dago. Ebakuntza nola 
aterako den aurreikusteko adierazlerik 
onena pazienteak ebakuntza aurretik duen 
egoera da.

Aldakako artroskopia egin ondoren: 
kirurgialariarekin adostu beharko 
lirateke fisioterapia-protokoloak; izan 
ere, bakoitzak bere lehentasunak ditu: 
makuluak noiz kendu, giltzaduretan 
mugimendu-zabaltasuna nola irabazi. 
Kirurgialariekin lankidetzan aritzea 
funtsezkoa da. 5-6 hilabete “return to play” 
egoerara itzultzeko.

Zati bigunen (flexoreak, hedatzaileak, ad., 
abd.) arazoa da “return to play” egoerara 
itzultzeko 3 eta 6 hilabete artean behar 
izaten direla.

*TRATAMENDUA: ESKUZKO TERAPIA, 
ARIKETAK, PROGRESIOA

ABORDATZE MULTIMODALA: 
abordatzea hainbat modalitatetatik egin 
behar da: heziketa, ariketak, eskuzko 
terapia (tratamenduaren % 30-40, ez 
gehiago), beste batzuk...

ESKUZKO TERAPIA: Mina eta aldakak 
tolestean duen mugikortasun-tartea 
hobetu egiten da MWM (mobilization with 
movement, Mulligan) aplikatu ondoren; 
eraginkortasuna 5 minututik 72 ordura 
bitartekoa da. Leiho hori aprobetxatu 
beharko da beldurra kendu eta ariketak 
egiteko. Kapsula erlaxatzean (nerbio asko 
ditu) mina hobetzen da eta trakzio eteneko 

60-90´´ indarra areagotu ohi da. Eskuzko 
terapia gomendatzen da artrosi eta FAI 
kasuetan eta artroskopiaren ondoren. Ez 
da gomendatzen hiperlaxotasun kasuetan.

a) Long axis distraction: Maleoloetatik 
heldu eta trakzioa egin. Abd. + kanp. 
errot. Gehitu oszilatorioak (ondo 
datorkio kapsulari), belaunak luzatuta 
dituela.

b) Caudal glide: pazientea ahoz gora, 
belauna tolestuta, luzatu hedearekin.

c) Anterior glide: luzapena eta kanpoko 
errotazioa hobetzeko, pazientea 
ahuspez dagoela, gorputz erdia andan 
duela eta beheko gorputz adarrak 
lurrean dituela. Heda tolestutako 
belaunean, posizio hori egonkortuko 
dugu eta aurretik presioa egingo dugu 
aldakako giltzaduran.   

d) Lateral glide: pazientea ahoz gora, 
belauna tolestuta duela, lerratu 
giltzadura kanporantz bereizten 
saiatuz.

e) PA glide: pazientea ahoz gora. Alde 
batetik, PA bat egin (eta egiaztatu 
oinean aldakak barn. errot. egiten 
duela)  

*ARIKETA - PROGRESIOA

a) Aduktoreak, iliopsoasa, 
ipurmasaileko muskuluak, 
iskiotibioalak: saihestu behar diren 
jarrerak aipatu, hasierako faseetan, 
ipurmasaileko muskuluaren 
tendinopatia kasuetan, add. saihestu 
behar da; flexoreen tendinopatia 
kasuetan luzatzea saihestu behar 
da; iskioen kasuan, tolestea 
saihestu behar da. Aduktoreak eta 
abduktoreak elkarrekin landu behar 
dira, pelbisa egonkortzeko. Pelbisaren 
egonkortasuna hobetzea, isometrikoak, 
eszentrikoak, ariketen progresio egokia 
egin behar da, eta horrek 3 eta 6 
hilabete artean har ditzake, kasuaren 
arabera, “return to play” egoerara iritsi 
arte. Theraband-ak, gomak, irristatzeko 
diskoak, etab.

b) Pubisaren osteitisa: karga 
maneiatzea; kontaktu-kirolak, 
esprintak eta baloi-jaurtiketak gutxiago 
egin edo egiteari uztea. Medikazioa. 
Bizikleta/Igerilekua. Lotutako gabeziak 
zuzentzea (add. indarra, luzapena-
tartea eta errotazioak), pixkanaka 

“Ez dago praktika 
klinikoan FAI edo ALT 
patologiak berretsi edo 

baztertzeko gai den miaketa fisiko 
edo testik. Irudi bidezko probak 
ezinbestekoak dira”. 

Reiman et al 2013  
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Elkarberri hiruhileko aldizkarian artikuluak edo iritziak argitaratzea erabat doakoa da Euskadiko elkargokide guztientzat.

Artikulu bat argitaratu ahal izateko, nahikoa aurrerapenaz bidali behar zaio Komunikazio, Publizitate eta Protokolo 
Batzordeari, eta honek, Gobernu Batzordearen oniritzia jasotakoan, tarteren bat dagoen aldizkariaren hurrengo alean 

txertatuko du. Argitaratu ondoren, itzulpenarekin batera esekiko da Elkargoaren webgunean (www.cofpv.org).

korrika egiten hastea, 
azelerazioa/desazelerazioa/kirol 
espezifikoa lantzea. Badakigu add. lana 
atsedena eta Uak baino hobea dela.

1. fasea: mina murriztu, ROM 
hobetu, fitness aerobikoa, add. 
indartzea.

2. fasea: add. indartzen jarraitzea, 
lotutako gabeziak ikustea, luzapena 
orokorrak.

3. fasea: add. lan eszentrikoa. 
kirolaren araberako 
entrenamendua. Pixkanaka “return 
to play” egoerara iristea.

c) FAI tratamendu kontserbadorea: 
hezkuntza, jarduerak egokitzea 
(eserita, aldaka belauna baino hiru hatz 
gorago igotzea). Squat eta pisudun 
errotazioak saihestu. Aulki baxuak 
ekidin (sofak, autoak, etab.). Saihestu 
txirla/clump ariketak (TFLko tentsioa 
areagotzen dute), ez egin bridge 
ariketarik hanka luzatuta (luzapenak 
labruma narriatzen du), saihestu 
barne errotazioa eta tolestea (aldaka 
ixten dute, eta guk “ireki” nahi dugu). 
Egonkortzaile hiperaktiboak inhibitu, 
minik gabe mugitzeko tartea hobetu 
luzapenan eta abd. Zati bigunei 
zuzendutako teknikak (ziztada lehorra, 
eskuzko terapia gerrialdean, aldakan, 
SIJ). Automobilizazioak hedea erabiliz 
(ko-kontrakzioa dago). Tratamendu 
kontserbadoreak ez badu emaitzarik 
ematen 3 hilabetean, eguneroko 
jarduerak egiterakoan minak jarraitzen 
badu edo gauean pazienteak mina 
badu eta/edo zartada/ziztada erako 
mina badu artroskopia bat egiteko 
aukera aztertu behar da.

d) Aldakaren artroskopia: ebakuntzaren 
ondoren, 90º-ko mugimenduan 
aldakaren flexioa 20-25º baino 
txikiagoa bada: ebakuntzak porrot egin 
du.

1. FASEA: BABES OSOA

Lehen 6 asteetan orbaintze-prozesua 
gauzatzen da. Konpondutako ehunen 

osotasuna babestu, mina eta hantura 
murriztu, ROM hobetu (luz. eta abd. 
berreskuratu), muskuluen inhibizioa 
prebenitu eta martxa normalizatu. 
Aldakaren gehiegizko tolestea/barn. 
errot. mugatu. Kargarik jarri aurretik 
alboko egonkortasuna landu. Aktiboegiak 
diren egonkortzaileak inhibitu (TFL, 
aduktoreak). Normala izan daiteke lehen 
8 asteetan mina izatea. 4-6 aste igaro 
ondoren makuluak kendu, ROMen % 
80 berreskuratzean antiinflamatorioak 
kendu. Ez jarri erresistentziarik bizikletan 
hasierako 6 asteetan.

*Aldakaren zirkundukzio pasiboa, adherentziak 
saihesteko. ROM leheneratzea. Hidroterapia 
2 astez: igerilekuan ibiltzea, leunki igeri egitea, 
ariketak egitea eta gero aqua-jogging belt 
egitea. Ariketak: AROM (Active Range of 
Motion exercises: orkatila, Heel slide, Pelvic 
tilt). Egonkortzaile sakonak aktibatzea (Prone 
heel squeeze, mini bridging, SL hip abd), 
isometrikoak, (ipurmasaileko muskuluak, 
izterrak, bikiak), minik gabeko luzapenak (flex, 
add).

2. FASEA: EGONKORTASUNA 
KONTROLATZEA

Mugimendu-tarte osoa berreskuratzea. 
Kontrol neuromuskularra, oreka eta 
propiozepzioa hobetzea. Corea eta 
pelbisaren egonkortasuna lantzea. Ariketa 
funtzionalak egiten hastea. Independentzia 
eguneroko bizitzako jardueretan.

*Ariketek 3 helburu dituzte (garrantzitsua da 
hauek egitea squat ariketak egiten hasi aurretik): 
kanp. errot.-rako ariketak (egonkortzaileak): 
ahuspezko etzaneran, isometrikoak orpoa 
orpoaren kontra, bilaterala/unilaterala 15 
segundoz, 7-8 aldiz. lau hankatan, beste 
aldeko akilesa ukitzea, eserita banda erabiliz, 
ahoz gora belaunean gomak jarrita eta oinean 
eskuoihala jarrita, aldaka 30º-60º-90º-tan, 
zutik, goma oin erdian jarrita (ezkerraldea 
lantzeko, joan eskuinera), karramarroa. 
Pelbisaren erretrobertsioa hobetzea: pelbisa 
blokeatu eta zubia egitea, belaunak elkartu gabe 
(banda erabili, eta abd. apur batekin hobeto), 
bultzatu orpoak zubia egitean. Zubia, eskuekin 
hanka bati heldu bitartean. Garrantzitsuena 
erretrobertsioan blokeatzea da, eta ez goraino 
igotzea. Ahoz gora etzanda erretrobertsioa 
irakasteko, aldaka eta belauna 90º-tan eta oinak 
aulki baten gainean, bultzatu orpoak beherantz 
(izkinan, iskioak ez aktibatzeko). Ahuspezko 
plantxa, pelbisaren erretrobertsioarekin; gero, 
altxatu hanka bat. Gauza bera beheko gorputz 
adarrak aulkian jarrita. Ahoz gora martxa aulkian 
(aldaka eta belauna tolestu 90º-tan) eta aldaka 

gorputzerantz tolestu. Alboko estabilizatzaileak 
lantzea (ipurmasaileko muskuluak). Txirla-ariketa 
baino hobeto, abd. altxatu eta, aurrerantz ez 
joateko, aulkia edo beste erreferentziaren bat 
jarri.

3. FASEA: PROGRESIOA: ALDAKAREN 
EGONKORTZE DINAMIKOA

Fase honetan, beheko gorputz 
adarraren kontrol dinamikoa (bilaterala/
unilaterala) landuko dugu, aldakako 
muskulu egonkortzaileak landuko 
ditugu, erresistentzia kardiobaskularra 
berreskuratuko dugu eta jarduera ludikoak 
minik eta konpentsaziorik gabe egitea 
lortuko dugu.

*Lehenik eta behin, erreklutatze maximo 
eta karga minimoko ariketak egingo ditugu: 
Ipurmasaileko muskulua indartu, aldakaren 
mobilizazio dinamikoa landu eta gaitasun 
kardiobaskularra hobetzeko ariketak, 
aldakaren egonkortze dinamikoa eta aldakaren 
indar orokorra. Mugimendu-ereduak berriz 
entrenatzeko ariketak eta honako ariketa-
eredu hauei buruzko ezagutzak txertatu: 
Lunge, Dead-lift, Step up eta Squat. Squat beti 
azkena, eta minik gabe egin behar da. Aldakako 
flexoreak indartu, tarte kontrolatuan; soilik 
minik gabeko flexioa eta barne errotazioa. 
Enborraren egonkortasuna landu. Gero, 
karga-fasera igaroko gara. Fase honetan, 
helburuak dira hanka bakarreko indarra lantzea, 
ariketa dinamikoak egitea, potentzia lantzea, 
pliometrikoak egitea eta pixkanaka korrika 
egiten hastea (3 hilabete igaro ondoren). Indar 
funtzionala landu eta ad.-abd. ratioa hobetuko 
da; lehenik indarra landu behar da eta, gero, 
abiadura.

4. FASEA: RETURN TO SPORT

Kirol bakoitzera egokitutako 
entrenamendua egingo da (abiadura, 
zalutasuna eta oreka, FIFA 11+), potentzia 
leheneratu eta ariketa pliometrikoetako 
indarra maximizatu, minik gabe 
korrika egin eta esprintera hurbildu 
“kirolera itzultzeko plan” bat prestatu 
kirurgialariarekin batera. 
Kontaktu-kirolik ez egitea 3-4 hilabetetan, 
eta kontaktuzkoak 5-6 hilabetera.

“Return to Play” screeninga zuzena izan 
behar da berriz ere kirola egin ahal izateko, 
leheneratze-helburuak beteta.

“The current literature 
of hip arthroscopy 
rehabilitation lacks 

high-quality evidence to support a 
specific protocol.” 

Benoy Mathew

 elkarberri 67.zb



EMAITZAK NEURTZEA

HAGOS, VISA-G, VISA-H, Perth 
Hamstrings Assessment Tool.

ZER ERAMANGO DUGU 
KLINIKARA? 

Gogoratu behar dugun lehen gauza da 
Ariketa eta Jarduera Fisikoa terapeutikoak 
direnean Fisioterapia direla eta, ondorioz, 
osasungintzako profesionalek, OLALn hala 
aitortuta daudenek, bakarrik planifikatu, 
zuzendu eta exekutatu ditzaketela.

1. TXOKE-UHINAK: kortisona ziztatu 
ondoren, ezin dira hilabetez txoke-uhinak 
erabili. Txoke-uhinak erabilgarriak dira 
iskiotibialetako tendinopatia kronikoa 
duten pazienteen kasuan.

2. IRUDI BIDEZKO DIAGNOSTIKOAK/
ALDAKAKO ARTROSKOPIA HOBETZEA: 
diagnostiko klinikoa ez dator bat 
irudiarekin, baina horren garapenak eman 
du aukera CAM, PINCER etab. ezagutzeko. 
3T erresonantziek aukera eman lezakete 
impingnement femoroazetabilarra hain 
inbasiboa ez den modu batean ikusteko. 
Sintomarik gabeko biztanleen kasuan, 
irudia erabiliz labrum urratuen % 69, 
hezurretako makertasunen % 20 eta arazo 
kondralen % 24 ikusi ahal izan ziren.

3. ALDAKAKO ARTROSKOPIA: 
ebakuntzaren aurreko giltzadura arteko 
analgesiadun injekzioa giltzadura arteko 
patologia bat dugun jakiteko adierazle ona 
da. Aldakako artroskopia gomendagarria 
da FAI lesioetan, bai CAM eta bai PINCER 
erakoetan, baita labrum-hausturetan, 
lesio kondraletan, kapsulan, teres lotailuak 
berreraikitzeko eta tendoiak askatzeko 
ere. Urtean aldakako ebakuntza gehien 
egiten dituzten kirurgialariek lortzen 
dituzte emaitzarik onenak. Urtean 100 

ebakuntza behar dira; izan ere, zifra 
horretara heltzen direnen ebakuntzen                                      
% 3 bakarrik ateratzen dira gaizki. 
Urtean 50 ebakuntza eginez gero, % 20 
gaizki ateratzen dira. Artroskopia GOLD 
STANDARD bat da labrumeko lesioak edo 
lesio kondralak diagnostikatzeko. Ez da 
konplikaziorik egoten (% 0,58). Artroskopia 
egiteko argudioetako bat da ez dela 
komeni ebakuntza egin aurreko egoera 
txarra izatea. Kirolarien % 60 berriro ere 
kirola egitera itzultzen dira artroskopiaren 
ondoren. Emaitza okerragoa da OA 
dagoenean, min handia sentitzen denean 
edo ebakuntzaren aurretik funtzio-galera 
oso handia denean, baita pazienteak 
40 urte baino gehiago dituenean edo 
sintomen iraupena 18 hilabetetik gorakoa 
denean.

INFORMAZIOA ZABALTZEA 
ETA TESTUKO ITURRIAK:  

1. Versión “libre” del curso “Diagnóstico 
diferencial y tratamiento de la cadera 
del adulto”. Gracias al equipo de Igor 
Sancho Fisiotherapy por la organización 
de este curso en Donosti (Febrero 
2018), con Benoy Mathew y Glen 
Robins.

2. Objetivos del curso: Ser capaz de 
examinar de una manera efectiva el 
complejo coxolumbopélvico, utilizando 
un conjunto de tests basados en la 
evidencia, de una forma adecuada y 
clínicamente razonada. 

3. https://www.researchgate.net/
publication/267980568_Clinical_
examination_and_physical_assessment_
of_hip_joint-related_pain_in_athletes

4. https://www.physio-pedia.com/Hip_
Mobilizations

5. Ver también LEAP: BMJ. Ensayo clínico 
de Bill Vicenzino (trocanteritis y dolor 
lateral cadera). 

artikuloa

Elkarberri hiruhileko aldizkarian artikuluak edo iritziak argitaratzea erabat doakoa da Euskadiko elkargokide guztientzat.

Artikulu bat argitaratu ahal izateko, nahikoa aurrerapenaz bidali behar zaio Komunikazio, Publizitate eta Protokolo 
Batzordeari, eta honek, Gobernu Batzordearen oniritzia jasotakoan, tarteren bat dagoen aldizkariaren hurrengo alean 

txertatuko du. Argitaratu ondoren, itzulpenarekin batera esekiko da Elkargoaren webgunean (www.cofpv.org).

“Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zientzietako 
graduatu eta 

lizentziadunak gai dira lesioa duen 
kirolaria dagokion osasungintzako 
profesionalarengana bideratzeko, 
eta hori egiteko betebeharra 
dute; profesional horiek dira 
fisioterapeutak, jarduera 
fisikoaren eta kirolaren arloko 
medikuntzako adituak, familia-
medikuak, medikuntza fisikoko 
eta errehabilitazioko adituak, 
kardiologoak eta abar”

Juan Antonio López Blanco. 
Antolamendu Profesionaleko 

Zuzendaritzaorde Nagusia, 2017-
12-20 (Osasun, Gizarte Zerbitzu 

eta Berdintasun Ministerioko 
Osasun eta Kontsumo Idazkaritza 

Nagusia)

Juan Mª Morales Aizpun
562. lkargo-kidea COFPV

Goretti Aranburu Guenaga
15. lkargo-kidea COFPV

“Strengh is the gateway to 
speed. Have appropiate 
strengh before adding 

Plyo’s or power.” 

Glen Robins. 



Zona Anatomiko Delikatuak 
Tratatzeko Eskuzko Tekniken 
Abordatze Penala (2019)
Errugabetasun-presuntzioa kontuan 
hartuta beti eta EFEOren eguneroko 
egitekoa gidatzen duen biktimekiko 
errespetu eta babes handienarekin, 
amaitu berri den urtean emandako bi 
ebazpen judizialen berri ematen dizuegu. 
Bata, ikerketa gehiago egin gabe ixten 
da, eta fisioterapeuta bati eragiten 
dio (León). Bestea, 5 urteko kartzela-
zigorreko ebazpena da, beste kondena 
batzuen artean, eta kiromasajista 
bati eragiten dio (Ciudad Real) , Zigor 
Kodearen 181.1. eta 4. artikuluen 
aplikazioarekin, ekainaren 22ko 5/2010 
LOn emandako erredakzioan. 

Ciudad Realeko probintzia-auzitegiaren 
9/2019 zenbakiko epaia, 2019ko 
martxoaren 14koa. Kondena-epaiak, 
ongi eratutako iritzia kaltetu gabe, 
jarraian adierazitako ekintzaren 
azalpenaren puntu interesgarriak 
eta arrazoitze juridikoa ditu:

Aidak ondoez bat zuen ezkerreko 
oinean1, faszitis plantarra. Isidrok 
masajea eman zion oin horretan, 
baita hankan ere. Ondoren, Aidak 
adierazi zion egun batzuk zirela 
mina zuela eskuineko izterrean, 
eta non zen adierazi zion.  Isidro, 
baimena eskatzen zuen bitartean, 
aldi berean, tanga kendu eta, 
lizunki, pubisa ukitzen hasi zen, 

eskuarekin eskuineko izterraren 
barruko aurpegia ere ukituz, 
eta, jarraian, hatz bat sartu 
zion baginan. Hori gertatzean, 
Aidak galdetu zion hor zerbait 
nabaritzen zuen, eta Isidrok 
erantzun zion “barne-zona asko 
daudela”. Jarraian, eta jokaera 
lubriko berdinarekin, beste 
hatz bat sartu zion baginan.

Gertakari horien ondorioz, Aida 
Osasun Mentaleko Unitatera 
joan zen, eta hor saio bakarra 
egin zuen. Hala ere, ondorioztatu 
zuen laguntza psikologiko 
pribatua behar zuela puntualki 
gertatutako guztiagatik.

aholkularitza juridikoa



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

Factumean adierazitako gertakaria, 
esan bezala, sexu abusuzko delitua da; 
gorputz-atalak (hatzak) sartu zizkioten 
biktimari baginan, berak baimenik 
eman gabe. Hori akusatuak egin zuen 
adierazi zuelako masaje bat egiten 
ari zela. Autorearen jokaera lubrikoa 
agerikoa da, kontuan hartuta pubisa 
ukitu ziola eta bi hatz baginan sartu 
zizkiola. Kaltetua klinikara joan zen 
ezkerreko oinean faszitis plantarra 
zuelako. Adierazi zuen eskuineko 
izterrean ondoeza zuela, baina hori 
egun gutxira tratatu zuen, eta psoas 
muskuluan du eragina. Ezinezkoa 
da muskulu horretan sartzea 
baginatik. Hori azaldu du defentsak 
proposatutako lekukoak, Susana 
andreak, fisioterapia eta osteopatian 
adituak. Izan ere, Aida bezero izan 
zuen gertaera horien ondorengo 
egunetan, eta epaiketa plenarioan 
azaldu zuen muskulu horretara 
sartzeko modu bakarra abdomenean 
barrena dela, zilborretik gertu, aldakan 
flexioa egiten, erreakzioa lortzeko.

Bestalde, 2019ko urtarrilaren 
10eko 19/2019 zenbakiko Leóngo 
probintzia-auzitegiaren autoa den 
auzi penaleko artxiboko ebazpen 
judizialean, aipagarriak dira, gure 
ustez, jarraian aipatutako atalak:

Noelia andreak migrainak eta 
zefaleak zituen, eta medikuak 
gomendatu zion fisioterapia-
saioetara joateko. Noelia andrea 
klinikara joan zen eta terapia jaso 
zuen azaroaren 23an eta 30ean, 
inongo kexarik gabe. Hala ere, 
hirugarren saio batean, 2017ko 
abenduaren 19koan, salatzaileak 
adierazi du fisioterapeutak 
justifikatu gabeko ukituak 
egin zituela bularrezurraren 
eta bularren zonaldean.

Prozedura ikusita, ez da 
eztabaidatzen salatzailea Victorino 
jaunaren klinikara fisioterapiako 
saioetara joan izana; lehenengo 
bi saio egon ziren, eta horietan ez 
zen kexarik egon, baina hirugarren 
saioan, Victorino jaunak bi teknika 
erabili zituen pazientearekin: 
“aurreko bular-paretaren 
indukzioa” (bularrezurrean 
egiten da) eta “diafragmaren 
zeharkako irristatzea”; azken 
hori eskapula-arteko, bularrezur 
eta klabikuletan egiten da.

Ez da zalantzatzen Noelia andrea 
deseroso jarri zenik teknika horiekin 
eta fisioterapia saioa gelditu zenik; 
fisioterapeutak ez zion kobratu 
nahi izan saioa lehenago amaitu 
zelako, eta behin baino gehiagotan 
eskatu zion barkamena erabilitako 
teknikek gaizki sentiarazi bazuten 
emakumea. Eztabaidatzen dena 
da Victorino jaunaren jokabideak 
pazientearen gaitzari zegozkion 
teknika normal eta egokiak ziren, 
edo guztiz justifikatu ezinekoak eta 
desegokiak eta ez bazieten interes 
terapeutiko bati erantzuten.

Baina garrantzitsuagoa da 
“Administración CPFCyL” elkargoak 
idatzitako dokumentua, pazientearekin 
izandako gorabeherari buruzkoa. Bi 
aldeen bertsioak entzun ondoren, 
honako hau adierazten du: nuen 
patologiari zegozkion aplikatzeko 
teknika eta metodologien izaera eta 
nondik norakoak azaldu ondoren, 
Batzorde Iraunkorrean erabaki genuen 
ongi identifikatutako teknikak direla, 
tratamendu mota horretan ohikoak, 
eta modu zuzenean egindakoak.

Laburbilduz, uste dugu guztiok kontu 
eta arreta handia izan behar dugula 

oker desatseginak sor ditzaketen 
zona anatomikoak abordatzean: oso 
garrantzitsua da aurretik, abordatzea 
egin bitartean eta horren ondoren zer 
egiten ari garen eta zergatik adieraztea, 
pazienteek ulertzeko moduan eta 
haiekiko gertutasunarekin. Jakina, oso 
garrantzitsua da aurretiazko baimen 
zehatza sinatu izana, abordatze 
terapeutikoarentzat ikustea beharrezkoa 
ez den eremuak estaltzea, eta pazienteari 
eskaintzea, nahi badu eta bera erosoago 
egoteko, bere konfiantzazko pertsona 
bat egon daitekeela fisioterapia 
saioetan, guk ez dugula arazorik.

EFEOren
Aholkularitza Juridikoa

1 Kasu guztietan, azpimarratutako letra 
lodia gurea da, aztertutako ebazpenaren 
alderdi zehatzak nabarmentzeko.



administrazioak jakinarazten du
Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi nahi dizugu:

• EFEOa 2020ko martxoaren 19an itxita egongo da, jai eguna direlako.

•  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).

EFEOeko Administrazioa

iragarkiak



iragarki-taula
Se alquila gabinete dentro de policlinica de 
especialidades, servicio de recepcion y atencion 
pacientes incluido. Diferentes formas de alquiler y 
precio a convenir. Zona de Encartaciones en Bizkaia.
Interesados ponerse en contacto Ainhoa Gonzalez 
946026448 o correo electronico agiclinica@gmail.com

Clínica de fisioterapia y medicina deportiva, situada en 
margen izquierda, en pleno rendimiento, con servicio de 
administración, bien situada, cuenta con salas disponibles 
para profesionales de fisioterapia que quieran ejercer 
su especialidad sin tenerse que preocupar de otros 
temas que no tengan que ver con su profesión.
Interesados enviar curriculum y ponerse 
en contacto con info@fisiomf.com

Se alquila gabinete con camilla para fisioterapeuta.
En edifico centrico y singular de Bilbao
TEL.: 636 937 834 / 944 79 03 66

Dietista-nutricionista busca un/a fisioterapeuta 
al que le interese compartir un local para trabajar 
de manera autónoma y multidisciplinar.
Se trata de un local ubicado en el barrio del 
Antiguo, Bentaberri; a pie de calle, luminoso 
y en una zona muy transitada.
Precio asequible y negociable según las
condiciones.
Interesad@s ponerse en contacto con
Laura: 690-778-660



lan eskaintzak

iragarkiak

24

araba
Estamos buscando un/a Fisioterapeuta para realizar terapia 
manual a trabajadores de una gran empresa ubicada en Vitoria.
Objetivos:

• Concienciar a los trabajadores sobre la 
importancia de una correcta higiene postural.

• Trasladar herramientas y consejos para 
mejorar la postura en su entorno laboral

• Stand en lugar apropiado dentro del centro de 
trabajo donde cada trabajador podrá tener una sesión 
individual con el/la fisioterapeuta de 30 minutos

Disponibilidad:
• Miércoles de 12:00 a 16:00.
• Mes de Marzo completo.

Condiciones:
• Todo el material necesario para el fisioterapeuta 

será facilitado por Solutia GHS
• Salario como autónomo: 20€/hora brutos 

y como contratado/a: 14€/hora brutos
• Posibilidad de colaboración con Solutia 

GHS a medio-largo plazo
Requisitos:

• Graduado/a / Diplomado/a en fisioterapia
• Disponibilidad inmediata - Mes de Marzo
• Al menos 1 año de experiencia

Contacto: alicia.banegas@solutiaghs.com

El centro de fisioterapia Nassaia busca fisioterapeuta para 
contrato a jornada completa por ampliación de plantilla.
Se valorarán conocimientos en osteopatía.
Interesados enviar el curriculum a: nassaia@gmail.com

Se necesita fisioterapeuta a media jornada (6 meses 
y posterior ampliación de jornada) para clinica con 
tratamiento personalizados de 1 h. Se valora concocimientos 
de osteopatia, terapia manual, punción seca.
Mandar c.v. a fisioterapiabizia@gmail.com

Se necesita Fisioterapeuta con experiencia,para 
trabajar en una clínica privada en Vitoria-Gasteiz.
Se valorarán conocimientos en Osteopatia,puncion 
seca,miofascial y suelo pélvico. Así como las ganas 
de trabajar en equipo y la responsabilidad.
En principio,será media jornada (tardes) con 
posibilidad de ampliar horario,en función de 
las necesidades del centro y agenda.
Interesad@s envíen curriculum a 
sara@fisioterapiaruizarrugaeta.es

gipuzkoa
Donostiako erdialdean dagoen kontsulta pribatu batean 
fisioterapeuta bat behar dugu. Esperientzia baloratuko da, 
suelo pelbiko, terapia manuala, pilates eta hipopresiboetan 
formatua egotea.
Gurekin lan egitea interesa duenak, bidali dezala email bat 
helbide honetara: info@fisioterapia.eus

Se necesita fisioterapeuta para centro de fisioterapia de Irún.
Buscamos persona dinámica, responsable y con ganas de 
trabajar. Jornada completa con horario partido.
Incorporación inmediata.
Condiciones en función de la experiencia.
Interesados envíen curriculum vitae a kirofisio@gmail.com

Se necesita fisioterapeuta para Centro de Fisioterapia en 
Donostialdea. Régimen general, jornada completa y continua, 
formación constante.
Enviar CV: klinikafisioterapia@gmail.com

Buscamos fisioterapeuta
Se valorará formación en neurología o suelo pélvico.
Si estas interesad@ envia CV a munanue@guna.es

Hospita Aita Menni centro de referencia en daño cerebral 
precisa:
Fisioterapeuta con formación y/o experiencia en 
neurorrehabilitación para nuestro centro de Zuatzu en 
Donosti.
Se ofrece incorporación inmediata a un equipo joven y 
multidisciplinar, a través de la modalidad de contrato laboral.
Las condiciones laborales se realizarán en función de 
disponibilidad y carga de trabajo del centro.
Aquellas personas que estén interesadas pueden remitir su 
C.V. a recursoshumanos.aitamenni@hospitalarias.es

Buscamos Fisioterapeuta para trabajar una clínica en el Centro 
de Donostia.
Se valorarán conocimientos de Pilates.
Enviar CV a hola@centrofisia.es
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Se necesita Fisioterapeuta para consulta ubicada 
en margen derecha en horario exclusivamente 
de tarde (16-20 horas semanales a convenir con 
posibilidad a futuro de aumentar jornada)
Alta en seguridad social. Se valorará experiencia 
laboral, formacion complementaria en terapia manual, 
fisioterapia deportiva, y continua formacion.
Abstenerse no residentes en Bizkaia o no 
disponibles en horario de tarde.
Enviar CV a : ofertaempleofisioterapeuta5@gmail.com

Clínica de rehabilitación en Portugalete precisa 
contratar Fisioterapeuta a jornada parcial, 
ampliable a completa en invierno.
Requisitos: colegiado y no es necesaria experiencia previa.
Valoramos: conocimientos de suelo 
pélvico, hipopresivos y pilates.
Interesados mandar whatsapp con CV al 637664632

Empresa privada de Rehabilitación y Fisioterapia Domiciliaria, 
busca a un/una fisioterapeuta colegiado/a con formación en 
Fisioterapia Neurológica, Aparato Locomotor, Respiratoria, 
Personas Mayores y en terapia manual especializada. Se 
valorarán la experiencia profesional y otros conocimientos.
Condiciones generales:
Jornada completa. Posibilidad de indefinido. 
Incorporación e inicio inmediato.
Si estáis interesados/as remitir CV a la siguiente dirección 
de correo electrónico: info@rhbdomiciliaria.com

Se ofrece empleo de fisioterapeuta a media 
jornada, por las tardes (con posibilidad de 
ampliación), en clínica ubicada en Galdakao.
Interesados mandar curriculum a: 
osteopatiapodologia.amets@homtail.com

Se necesita fisioterapéuta con formación y/o experiencia 
en Atención Temprana por ampliación de equipo.
Se valorará conocimiento de euskera.
Imprescindible mínimo una tarde libre a la semana.
Incorporación inmediata.
Interesados enviar CV a garapenbilbao@gmail.com

Centro de Fisioterapia busca Fisioterapeuta. 
Se valorará formación complementaria, carné 
de conducir B y disponibilidad horaria.
Interesadas/os enviad CV a info@consultamaza.es

Centro ubicado en Barakaldo busca Fisioterapeuta 
para próxima incorporación.
Imprescindible formación en Suelo Pélvico.
Se valorará otras formaciones.
Contrato indefinido y con posibilidad de aumento de horas.
Contacto: korufisioterapia@gmail.com

Centro de Fisioterapia en Zalla, busca 
fisioterapeuta para incorporar en plantilla.
Se valorara conocimientos en Osteopatía, 
hipopresivos y pilates.
Interesados mandar Curriculum a: 
amagoia.fisioterapia@gmail.com

Clinica de Barakaldo necesita fisioterapeuta (contrato laboral)
Interesados enviar CV a la dirección rhb.fisioterapia@gmail.com

En RS BILBAO Centro de Rendimiento Deportivo y Salud 
queremos ampliar plantilla y buscamos fisioterapeuta.
Requisitos: 

• Trabajo en jornada de mañanas (imprescindible) 
y tarde también si precisa. 

• Experiencia previa con tratamientos a nivel particular. 
• Régimen de autónomos (se valorará que 

cuente ya con cartera de pacientes).
Interesd@s enviar CV a rs@rendimientosaludable.com

Se busca fisioterapeuta con 2-3 años de 
experiencia laboral para realizar sesiones de 
fisioterapia en dos empresas de Bilbao.
Se retribuirá la hora de tratamiento a 24€ y se harán 
de media entre 4-6h en el día de la prestación. 
Horario y día a convenir con el candidato.
Contacto: info@fisioreact.com

Se necesita fisioterapeuta a media jornada para centro 
de fisioterapia en el centro de Bilbao (Indautxu)
Contacto: clinicaborealfisioterapia@gmail.com

Se precisa Fisioterapeut@ con conocimientos 
de osteopatía. Incorporación inmediata.
Interesad@s enviar curriculum a clinica@proyecto121.com

Se necesita fisioterapeuta para nueva apertura en centro 
multidisciplinar. En principio a media jornada y muy probable 
ampliar a completa.Muy valorable saber de osteopatía.
Enviar cv a Sofia_azcona4@hotmail.com

Se busca fisioterapeuta colegiado a jornada completa 
para clínica de fisioterapia y osteopatia.
Interesante formación en técnicas invasivas (epi, punción seca, 
neuromodulación..) ecografía musculoesqueletica, osteopatía...
Enviar cv a fisiobide@gmail.com

Se busca fisioterapeuta para media jornada en turno de 
tarde en consulta principalmente de traumatología.
Interesad@s envíen CV a fisioterapiadeusto@gmail.com
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araba 

3162 Lorena Barrio Martinez de Lahidalga
3516 Brian Saez de Gordoa Martinez de Lizarduy
3517 Amaia Elorza Fernandez de Jauregui
3535 Maider Lata Calavia
3537 Silvia Vidarte García - Torres
3543 Asier López De Calle Sánchez
3550 Patricia Gas García

bizkaia
0120 Claudia Milena Agudelo Jiménez
1125 Ainhoa Eraso Guisasola
1876 Amaia Vidal Ibeas
1882 Virginia Cascón Alcaraz
2393 Alex Lezertua Libano
3089 Mikel Gallastegui Ispizua
3515 Ainhoa Arnaiz Arnaiz
3518 Javier Robledo Martín
3520 Amaia Marina Avila
3524 Miguel Sesma Espinosa
3525 Ana Tapia García del Valle
3526 Lore Aretxabaleta Juaristi
3528 Jaime Alejandro Torner Ruiz de Temiño
3532 Ibon Lasa Gonzalez
3536 Iratxe Saez Gonzalez
3540 Agustina Belén Ariznabarreta 
3541 Nerea Díaz Aranguren
3542 Rocio Barranco Moreno
3547 Josym Delhi Sivoli Blanco

gipuzkoa
0638 Nerea Lariz Azkona
0869 Mao Sebastián Barry Ruiz
1713 Saioa Rozas Iregui
3519 Luca Asier Pini Albisu
3521 Joseba Koldobika Tejada Falcón
3522 Aritz Murua Sarriegi
3523 Uxue Montero Echegoyen
3527 Pablo Torralbo Ruiz
3530 Aitor Calvo Rodríguez
3533 Miren Labrador Pozo
3538 Mirari Marta Ponce Lizaso
3544 Haizea Aizpurua Goienetxea
3545 Nahikari Del Pozo Telleche
3546 Rubén García Rey
3548 Diana Valentina Campos Yanine
3549 Alberto Marchán Fernández

beste batzuk
3529 Julia García García
3531 Anna Escanilla Rusiñol
3534 Elvira Barrio Saralegui

elkargokide
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