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Alda Dezadun 
Fisioterapia 
Egoitzetan

Egia esan, uste nuen ez 
nuela ezer positiborik 
aurkituko bizi izan dugun 
azken urte honetan; hala 
ere, badirudi zerbait 
gertatu behar dela, eta 
hori da azken egunotan 
nabaritzen ari naizena. 

Guztiok dakigu 
fisioterapeutaren papera 
ia ez dela existitzen gure 
autonomiako egoitzetan. 
Hori izugarria iruditu 
zait garai honetan; izan 
ere, ezaguna da gure 
lanak zentro horietako 
pertsonengan duen 
eragin positiboa. 
Etengabe hitz egiten 
eta argitaratzen da 
fisioterapiak eta ariketa 
terapeutikoak adineko 
pertsona ahulengan 
duten garrantziaren 
inguruan, baina dekretu 
eta kontratu txikiak 
baino ez dira egin hori 
errealitate bihurtzeko. 

Dena den, badirudi 
zerbait mugitzen ari dela. 
Gipuzkoako Aldunditik, 
pandemian zehar 
bizitakoaren ostean, 
pauso txiki bat eman
zen esparru horretan
lan egin zuten 
fisioterapeutei 
prestakuntza emateko, 
horiek birziklatzeko eta 
arreta hobetzeko (nire 
ustez, prestakuntza 
hori oso eguneratuta 
egon zen, eta bere 
ikuspegia ikastetxeetan 
jarraitzen ari den 
ildoarekin bat etorri zen). 
Pixkanaka, urrunago 
joan da, eta zorroan gure 
lanbidearen ehuneko 
txiki bat txertatu zuten, 
zentroetan funtsezkoa 
zen profil gisa. Halaber, 
gaur egun ehuneko 
hori handitu egin da. 
Berri ona da gure 
lanbidearentzat.

Ziurrenik, ez zaigu 
nahikoa irudituko; 
ziurrenik, arlo horretan 
lan egiten hastean, ez 
dugu astirik izango nahi 
dugun guztia egiteko, 

lan egin behar dugun 
pertsonen egoerari 
dagozkion oztopoen 
eta hasiera batean 
gure aginduei kasu 
handirik egiten ez dieten 
profesionalen ondorioz. 
Hala ere, pentsatu behar 
dugu une honetan pilota 
gure teilatuan dagoela. 

Estrategiak bilatu 
behar ditugu pertsona 
hauekin egiten dugun 
lanaren garrantzia 
ikusarazteko. Badakigu 
azken urteotan zentroak 
Pertsonarentzako Arreta 
Zentroaren esparruan 
aurrera egiten ari direla, 
eta, horregatik, gure 
lanak bat etorri beharko 
du arreta-ildo horrekin. 

Ildo horretan lan 
egiteak pertsonak bere 
osasunarentzat horren 
garrantzitsua den lan 
hori egin nahi duen edo 
ez erabakitzea dakar, 
eta, beraz, erabaki hori 
garrantzitsua da gure lana 
beharrezkoa izan dadin 
bizi diren zentroetan. 
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Horregatik, pertsona 
guztiak animatzen ditut 
esparru honetan gure 
lana egiteko estrategia 
berriak bilatzera. Ondo 
ezagutzen dugunaz gain, 
beste profesional batzuei 
jarraibideak ematera 
ohitu beharko dugu; izan 
ere, gure ekintza zuzena 
eguneko momentu 
txiki bat izango da. 
Horregatik, gure jarduera 
pertsonen eguneroko 
egoeretan egiteko 
moduak bilatu beharko 
ditugu, batez ere, ohiko 
tratamendua egin nahi 
ez duten egoeretan; 
gustuko dituzten eta 
egin ditzaketen jardueren 
bidez lan egiteko gogo 
hori sortu beharko diegu 
pertsonei. Ez ahaztu: 
bizitzaren amaieran 
dauden pertsonak dira, 
eta ez dugu lortuko 
fisioterapiaren beste 
esparru batzuetan 

ikusi ahal duguna; izan 
ere, pertsona horien 
narriadura handia da, 
larriagotuz doa eta epe 
laburrean amaitzen 
da. Hala ere, pertsona 
horiekin egindako 
lana oso pozgarria da; 
inguratzen dituzten 
profesionalen lanari 
esker, haien bizi-kalitatea 
hobetzen dela ikustea, 
izan ahal duten 
autonomia funtzional 
txikia hobetzea, 
haien bizitzari buruz 
erabakitzeko duten 
ahalmena hobetzea... 
zirraragarria da. 

Geure burua imajinatu 
behar dugu gure bizitzako 
aldi horretan, eta zer 
eta nola egin nahiko 
genukeen pentsatu. 
Horrez gain, ulertu behar 
dugu une honetan egiten 
ari den lana etorkizun 
horretara iristeko 

oinarriak sortzen ari 
dela, non gure inguruko 
profesionalek nola 
lagundu behar diguten 
erabaki ahalko dugun. 

Horregatik, lan honetan 
parte hartzeko aukera 
dugun guztiak hori 
egitera animatzen ditut, 
etorkizunari begira eta 
fisioterapia esparru 
zehatz horretan egiteko 
modua berrasmatzeko. 
Irudimena, tresnak, 
adimena, eta abar 
dauzkagu... Erakuts 
dezagun gure lanak 
egoitzetan falta den 
guztia ekarri ahal duela.
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Mamen Álvarez
Araban EAJ/PNVko
Osasun Arloko
arduradunarekin eseri ginen

Pasa den ekainaren 8an,  
esker onez erantzun genion  
Arabako EAJ-PNV taldeko  
Mamen Álvarez Zubizarreta  
andreak (Araba Buru Batzarreko 
Lurralde Zuzendaritzako kidea, Arabako 
Batzar Nagusietako prokuradorea eta 
alderdi nazionalistak lurralde horretan 
duen Osasun Arloko arduradun 
nagusia) bidalitako gonbidapenari.

Bilerara (Gasteizko alderdiaren 
egoitzan izan zen) Roberto Romero 
bertaratu zen, EFEOren ordezkari 
gisa.

Topaketa oso adeitsua eta emankorra 
izan zen, eta enpatia handia egon 
zen adierazitako kezkekiko. Joan den 

ostegunean (uztailak 1) 
egin zen, eta goizean 
bi ordu baino gehiago 
iraun zuen.

Asko izan ziren 
elkarrekin jorratu 
ahal izan ziren gaiak 
eta puntuak. Kezka 
garrantzitsuak eta 
adieraziak, zeinak 
“errepikakorrak 
izateagatik, ez duten gure 
arreta eta transmititzeko 
dugun intentsitatea 
galdu behar”.Roberto 
Romeroren hitzetan: 
“Horiek guztiak funtsezko 
eskaerak dira. Oro 
har, honako hau da 
haien helburua: euskal 
herritarren osasuna 
sustatzeko eta zaintzeko 
oinarrizko eskubidea 
babestea, eta, bereziki, 

azken urteotan gure osasun-sistemaren 
oinarrizko zutabe aliatu gisa argi eta 
garbi adierazi den osasun-lanbidea 
babestu eta garatzea”.

Horietako batzuk bildu ditugu, 
erantsita dagoen dossierrean jaso 
ditugun beste askorekin batera, eta 
Álvarez andrearen konpromiso irmoa 
jaso genuen aztertzeko eta Euzkadi 
Buru Batzarrarekin solaskide gisa 
aritzeko.

• Hasteko, “Osasun Sistema 
Publikoko (Osakidetza) 
etengabeko plantilla-eskasia” 
nabarmentzen dugu.Egoera 
hori hainbat sindikatuk salatu 

zuten iaz, eta, elkargo honek 
duela bi hamarkada ere bai. 
Halaber, Euskadi urruntzen du 
Osasunaren Mundu Erakundeak 
egokitzat eta neurrikotzat 
identifikatzen duen esparrutik.
Gomendatutako “fisioterapeuta 
1/1.000 biztanle” ratioa 
oso urrun dago gure eremu 
publikoko plantillaren 
azterketatik ondorioztatzen 
den 0,1 fisioterapeuta/1000 
biztanleko ratiotik (iturria: SATSE. 

2019).
• Fisioterapeuta kolektiboaren 

plantilla-defizita EAEko 
beste sektore eta esparru 
soziosanitario eta hezkuntzako 
batzuetara ere zabalduko dugu. 
“Hona hemen hobekuntzak eta 
aurrerapenak eskatzeko nahiaren 
eta beharraren adibide on batzuk: 
fisioterapeutentzako plaza 
berri gutxi egotea adinekoen 
zerbitzu eta egoitzetan, itunpeko 
ikastetxeak anbizio txikiarekin 
arautzea, Euskadiko ikastetxeen 
sarean eskaintza mugatua 
eta eskasa egotea edo Arreta 
Goiztiarreko zerbitzuei eta 
horiek emateari buruzko azken 
Dekretuaren ondoriozko baldintza 
oso eztabaidagarriak”.

• Plantilla eskasia horri gehitutako 
elementu gehigarri gisa, 
nabarmentzekoa da “diziplinari 
eta bere zerbitzuei lotutako 
azpiegituren aprobetxamendu 
mugatua sektore guztietan”.
Ildo horretan, “arreta 
fisioterapeutikoa jasotzeko 
itxarote-zerrenda luzeek 
aurrez aurre talka egiten dute 
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zerbitzuen ordutegi-tarte 
aktiboak handitzeko proiekzio 
hutsalarekin,  
fisioterapia-sare 
espezializaturik ez izatearekin 
(pelbiperineologia, 
kardiorrespiratorioa,  
neurologia, pediatria...) 
eta Lehen Mailako Arretako  
sarean diziplina profesional 
horren gabezia historikoarekin 
(abian jarri berri diren  
“proiektu pilotu” txikiez gain)”.

Horrez gain, “osasun-krisi honek modu 
krudelean erakutsi digu osasun-sistema 
publiko sendoa eta arnas fisioterapian 
eta zainketa intentsiboetan aditua den 
kolektibo bat izatearen garrantzia”. 
“Espezializazio” behar hori beste 
jarduketa-esparru guztietara estrapola 
daiteke, zeinak mendekotasuna 
izateagatik eta arreta adituari balioa 
emateagatik (arreta orokorretik 
urrun) nabarmentzen diren, hala 
nola hartutako kalte zerebrala, 
Arreta Goiztiarra, desgaitasunaren 
arreta zentroetan edo gaixotasun 
neuromuskularrak, besteak beste, 
eta “horien zuzenketa-neurriek      
asistentzia-sarea modu koherentean 

zabaltzea, lehendik 
dagoenaren efizientzia 
handitzea eta etengabeko 
prestakuntza espezializatua 
sustatzea izango lukete 
helburu”.

Bestalde, “osasuneko                        
kostu-eraginkortasun 
analisien emaitzak ukaezinak 
dira, eta Lehen Mailako 
Arretako taldeetan dugun 
parte-hartze anekdotikoa 
identifikatzera gonbidatzen 
gaituzte, osasun-kudeaketako  
politika oker gisa.”“Interes 
falta eta gure  
asistentzia-potentziala 
ez ezagutzea; arreta 
espezializatuaren esparruan 
gure prestazioa lehenestea; 
osasunaren sustapenean, 
hezkuntzan eta gaixotasunaren 
prebentzioan aritzeko dugun 
ahalmena eta gaitasuna alde 

batera uztea, gure eskumen-esparrua 
mugatzeaz gain, aurrekontu-orientazio 
okerraren adibide ona da”. Gure eskaria 
berriz ere azpimarratzen dugu: “gaur 
egun, inoiz baino gehiago, beharrezkoa 
da fisioterapeutak eta haiek emandako 
zerbitzuak Lehen Mailako Arretako 
taldeetan erabat integratzea patologia 
kronikoen gorakadari eta horien ondorio 
sozio-ekonomikoei erantzuteko eta aurre 
egiteko”.

• “Fisioterapeuten kolektiboaren 
eta Euskadiko Osasun Plan 
globalak sortu eta garatzeko 
egiten duen lanaren ageriko 
protagonismo- eta  
gaitasun-falta salatzen ditugu. 
”Egoera hori ez dator bat 
herrialde garatuekin eta 
diziplinaren benetako gaitasun 
profesional eta akademikoetatik 
urrun dago. Gainera, horrelako 
programen azken helburua 
lortzea mugatu eta baldintzatu 
egiten du (gure ustez): 
Osasuna sustatu eta zaintzea 
arreta integral optimoa lortzeko. 
“Zuzendariordetza propiorik ez 
izateak edo erabaki-organoetan 

lankide fisioterapeutarik ez 
egoteak, zalantzarik gabe, 
kolokan jartzen dute gure 
kudeaketa-gaitasuna eta 
osasuneko  
lurralde-politikak diseinatu eta 
garatzeko orduan rol marjinalak 
ematen dizkigu”.

• “Osasuneko euskal sare publiko 
fisioterapeutaren eginkizunak 
berehala eguneratzeko 
eskatzen dugu”. Horretarako, 
fisioterapeuta lanbidean 
aritzeko gaitzen duten 
unibertsitate-titulu ofizialak 
egiaztatzeko baldintzak 
ezartzen dituen uztailaren 3ko 
CIN/2135/2008 Aginduan 
ezarritako eskumenetara 
egokitu behar dira.Ildo 
horretan, gure analisia oso 
latza da: “Unibertsitateko 
tituludun kolektibo profesional 
baliotsu bat integratzea, 
dagoeneko desagertuta dagoen 
“fisioterapiako laguntzaileen” 
zeregin eta gaitasun berberak 
egiteko,  baliabide publikoak 
xahutzea da, eta ez genuke hori 
onartu behar”.

1981etik diziplina hau unibertsitate 
titulu gisa ezarri zen arren eta esparru 
pribatuan diziplinak duen garapen 
inbidiagarri eta aitortua gorabehera, 
“arau-garapen falta zentzugabeak 
eta ulertezinak esparru publikoan 
kolektibo eta diziplina profesional 
oso baten funtzioak, gaitasunak eta 
funtzionamendu-dinamikak bultzatzen 
eta baldintzatzen ditu, eta hierarkia 
medikoaren printzipio anakronikoan 
oinarritutako laguntza-eredu zaharkitu 
bat iraunarazten dute. Horren ondorioz, 
gainerako osasun-profesionalen 
mendekotasun nabarmena dago, eta ia 
ez daukate behar bezalako autonomia 
profesionalerako espaziorik, nahiz eta 
profesionalen gaitasunakbehar bestekoak 
eta frogatuak izan”.

Osasun-zerbitzuetako estatutupeko 
langileen esparru-estatutuari buruzko 
abenduaren 16ko 55/2003 Legeak 
agerian utzi zuen araudia egokitzeko 
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beharra. Hori horrela, 1973ko 
Agindua partzialki indargabetu zen 
eta seigarren xedapen iragankorrean 
funtzioak titulazio berrietara 
egokitzeko arau berria egiteko eskatu 
zen.Lege horren ostean, Fisioterapia 
bilakatu zen, beste diziplina 
batzuekin batera, Gradu titulaziora 
eta Masterrerako eta doktoretzarako 
sarbidera egokitzeko. Hala ere, 
gaur egun, eskaria egin eta 17 urte 
beranduago, eta titulazio berriak sortu 
zirenetik 12 urte igaro direnean, Araua 
ez da oraindik onetsi.Horregatik, 
“Euskadiko Osasun Zerbitzuetan, 
Fisioterapiako profesional guztiak 
unibertsitateko diplomadunak edo 
graduatuak diren arren, eta kasu 
askotan master ofizialeko edo 
doktoregoko titulazioa egiaztatzen 
bada ere, haien funtzioak 
“laguntzaileenak” izaten jarraitzen 
dute, eta berrogeita zazpi urte 
betetzen dituen arau bat hartzen 
da oinarri”.

Araudi berria estatuko esparru batera 
egokitu beharko lukeela ulertuta, 
“Osasuneko Lurralde arteko Kontseiluari 
helarazteko premiazko interesa aintzat 
hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Horregatik, fisioterapeuten funtzioak 
osasuneko zerbitzu publikoetara egokitu 
behar dira, haien  
unibertsitate-tituluaren eskumenetan 
oinarrituta. Horri esker, baliabide 

publikoak modu askoz eraginkorrean 
kudeatu ahalko dira, kolektiboari 
autonomia profesional askoz handiagoa 
emango zaio eta kolektiboak aukera 
izango du beste ardura batzuk hartzeko; 
izan ere, horretarako soberaz gaituta 
dago”.

• Honako hau egitera 
gonbidatzen zaituztegu: 
“Aintzat hartzera “Deribazio 
zuzeneko” dinamikak, 
diziplinarteko 
funtzionamendu-eredu 
eraginkor eta efiziente gisa”.  
Fisioterapia-zerbitzuak edozein 
espezialitate medikotatik 
deribatzeko eredu hori 
“dagoeneko onartuta dauden 
arauetan eta sobera frogatuta 
dauden kudeaketako dinamika 
kostu-efektiboetan oinarritzen 
da”.

Badakigu “beste lurralde batzuetan 
(Gaztela eta Leon, Kanariak…) antzeko 
kudeaketa-estrategiak egiten ari 
direla, eta emaitza onak lortu direla 
iraunkortasunari, arreta-denboren eta 
itxarote-zerrenden murrizketari, lotutako 
kostuen aurrezpenari eta erabiltzaileen 
gogobetetasun-maila handitzeari 
dagokienez.Har dezagun adibidea 
esperientzia horietatik”.

• ”Erkidegoko legedia garatu 
eta aberasteko eskatu genuen, 
halabeharrez eskumenen 
esparrua (propioa edo partekatua) 
babestu eta fisioterapeuten 
lanbidea garatze aldera”. Alderdi 
batzuetan ez dago arautegirik 
eta beste batzuetan lausoa da, 
ez da irmoa, ezta eztabaidaezina 
ere; beraz, arriskuan jartzen da 
merezitako lanbide-esparru 
eta -garapenaz gain, 
segurtasun- eta 
berme-baldintza bikainekin, 
Euskadiko herritarrek osasuna 
babestu eta zaintzeko duten 
oinarrizko eskubidea.

Honi buruz ari gara: “osasunaren 
arloan lanbide-intrusismoaren jazarpen 
eraginkorra”, talde honentzat gaitz 
historikoa baita eguneroko  
lanbide-jardueran eta estuki lotu 
dakioke pazienteen Segurtasun 
Estrategiak izenekoen testuinguruari. 
Baita honi buruz ere: “fisioterapiako 
profesionalaren autonomia garatzea”, 
funtzionamendu-eredu anakronikoak 
baztertuta. Horiek, gainera, arlo 
publiko eta pribatuan asimetrikoki 
adierazten dira. Eta honi buruz: “Euskal 
Osasun Zerbitzuaren funtzionamendu 
esparruan berezko zuzendaritzak 
garatzeaz”, “zigorretarako taldea 
agintaritza bezala ikusteaz, beren 
zerbitzuetan salatzen diren  
paziente/erabiltzaileen eraso fisiko 
eta ahozko eraso zitalen aurrean 
babes gehigarria emateko”. Hitz 
egiten ari gara “garapen arauemailea 
sustatzeaz, akademikoki gaituta dagoen 
taldeak sendagaiak preskribatzeko”; 
“funtzionarioen sailkapenetan 
fisioterapeutak A.1 azpitaldean 
sartzeaz”, unibertsitate-gradua den 
neurrian…

• Halaber, hautematen dugu 
“kontsumoko  
administrazio-erakundeak 
inplikatu behar direla; eskaintza 
nahasiak, iruzurrezkoak,  
sasi-terapiak eta osasuna 
arriskuan jar dezaketen  
lanbide-jarduerak direla 
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bide, osasun-zerbitzuen 
“kontsumoaren” inguruan 
babestu eta Euskadiko 
herritarrei informazioa 
zabaltzeko”.

Ildo horri eutsiz, ezinbestekoa 
iruditzen zaigu osasun-produktuen 
publizitatea arautze aldera 
etorkizuneko legea garatu eta 
onesteko aurrerapausoak ematea. 
Hasierako zirriborroa  
itxarote-egoeran egon arren, 
dagoeneko bideratu zen aldaketak 
onartzera kontsumitzailearen 
segurtasun egokia bermatzeko.

• ”Beste batzuen kontura 
diharduten profesionalentzat 
PFEZan elkargoko kuoten 
kenkarietan Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurralde historikoak 
zergen ikuspegitik 
Estatukoarekin parekatzeko 
gonbita luzatzen dugu”.

• Desiragarritzat jotzen dugu 
“erakundeen arteko  
komunikazio-estrategiak 
sustatu eta garatzea elkargo 
profesional eta unibertsitate 
publiko eta pribatuen artean, 
taldearen lanbide-garapena 
aberasteko”.

• Taldeak nahiko luke 
“Fisioterapian ikerketarako 
zuzkidura ekonomikoak 
gehitzea”, fisioterapiako 
doktoreak kopuru egokira 
iristeko, gizarte aurreratuenen 
estandarrekin bat etorriz.

• Eskatzen dugu “Fisioterapiak eta 
bere profesionalek jarduera fisiko 
osasungarria edo osasunerako 
kirola alakirol-errezeta 
sustatzen duten kanpaina 
eta arau guztietan parte 
hartzeko, prestakuntza eta 
esperientziagatik, osasuna 
prebenitzearekin batera, 
ariketa eta jarduera fisiko 
terapeutikoa menderatzen 
duten erreferentziazko                   
osasun-profesionalak diren 
neurrian”. Diziplina hau horren 
inguruko udal-proiektuetan ez 
da ageri, nahiz eta merezitakoa 
ez den. Berriz ere 
kudeaketa-eredu okerren 
bitartez politika soziosanitarioa 
gaizki bideratuta dago, eta, 
gainera, osasunaren arazoei 
aurre egin behar zaienean, 
jarduera fisikoaren programak 
diseinatu, planifikatu eta 
gauzatzeko eskumenak inbadi 
daitezke edo intrusismoa egin 
daiteke. Izan ere, familiako 
medikuntzak osasunaren arloko 
profesionalak ez direnetarantz 
bideratu eta preskribatzen 
dituzte.

• Eskatzen dugu “Fisioterapiako 
sektore-mahaia sortzeko. 
Helburua da tarifak finkatzean 
aseguru-etxeen eta mutuen 
arteko lehiaren eraginkortasuna, 
efizientzia eta errealitatea 
zaintzea, batez ere, erabiltzaileei 
dagokienez botere-abusuak eta 
-kartelak antzemateko”. Zaintzan 

bitartekaritza-enpresak 
sartuko dira. Horiek kanpotik 
ikuskapen-kanpainak kudeatzen 
dituzte, herritarrenak 
eta fisioterapeutenak 
diren erabakiak ikuspegi 
ekonomizistatik ezarri diren 
egiaztatze aldera.

Guztiak ezin zitezkeen eskeak izan; 
beraz, Robertok amaitzeko emandako 
arretarengatik esker onak helarazi 
zizkion. Halaber, prestutasun osoa 
dugu abian jarritako osasun-politiken 
ondorioz sor daitezkeen proiektu eta 
ildo estrategikoetan parte hartu eta 
lankidetzan jardutera.

“Erakunde honek euskal gizartearen 
maitasuna antzematen du. Askotan 
esker onak eta fisioterapian diharduten 
profesionalen eta beren eguneroko 
jardueraren balioa iristen zaizkigu.
Legebiltzarreko ordezkaritzak 
horrekin bat erantzutea ezinbesteko 
erantzukizunez onetsi beharko 
litzatekeen zeregina da. Gonbita 
luzatzen dizuet lanbide-onarpenaren 
ildotik bidea egiteko. Zalantzarik gabe, 
lanbide-talde honetan 
erakunde erraztatzailea aurkituko 
duzue. Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargo Ofiziala desioz batuko 
litzateke etorkizuneko 
osasun-politiketara eta ekarpena egin 
nahi dugu, gero, praktikan jarri ahal 
izateko. Hala, prest gaude beharrezkoak 
diren bilerak egiteko eta gure 
partaidetza komenigarritzat jotzen 
den lantaldeetan parte hartzeko 
ere bai”.

Eskerrik asko emandako 
denborarengatik eta entzuteagatik, 
Mamen Álvarez!

Roberto Romero

berriak
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Joan den ekainaren 30ean eta 
uztailaren 7an TicketBAi tailerrak egin 
ziren Gipuzkoan eta Bizkaian, hurrenez 
hurren.

Gipuzkoako tailerrean Mª Del Coro 
Pereiro Gipuzkoako Foru Ogasuneko 
Estrategia Teknologikoko zuzendariorde 
nagusia izan zen arduraduna.

Bizkaian Iñigo Eguia Ossorio Bizkaiko 
Foru Ogasuneko Arriskuak Analizatzeko 
eta Zerga Iruzurraren Aurkako Borroka 
Koordinatzeko Zerbitzuko buruak, 
Antonio Pérez Delgado Bizkaiko Foru 
Ogasuneko Ikuskapen zuzendariordeak 
eta Raquel Garay Ruiz de Azua Izenpeko 
Proiektuen Arloko arduradunak parte 
hartu zuten.

Guztiek sistema berriaren xehetasunak 
eman zizkiguten. Horri esker, foru 
ogasunek zergadunen jarduera 
ekonomikoen diru-sarrerak, eta, 
bereziki, azken kontsumitzaileei 
ondasunak entregatu edo zerbitzuak 

ematen dizkieten sektoreetan 
kokatutako jarduerenak (neurri 
handian eskudirutan kobratzen dira) 
kontrolatuko dituzte. Era berean, 
informazioa erabiliko da zergadunei 
zerga-eskakizunak bete ditzaten 
errazteko.

TicketBai sistemak hiru foru ogasunetan 
oinarri komunak izan arren, noski, 
foru erakunde bakoitzean xedapen 
arauemaile propioen bidez araututa 
dago, eta, gainera, zenbait lurralde-
berezitasun ditu, horregatik, egin ziren 
tailer bereziak hurrengo xehetasun 
hauek lantzeko:

• Nori eragiten dio kontrol-sistema 
berriak?

• Zertan datza fakturazio- eta 
kobrantza sistema?

• Fakturazio-softwarea doakoa 
izango da?

• Noiz jarriko da indarrean?
• Non lor dezaket informazio 

gehiago?

Elkargokide askok parte hartu zuten 
tailer bakoitzean, eta solaskideek 
zalantza mordoa argitu zuten.

Era bereran, azaldutako kontzeptu 
guztiak finkatzeko, tailerrak grabatu 
ziren, eta hurrengo egunean taldeari 
bidali zitzaizkion.

Azkenik, jakinarazi behar da EFEO 
gestio egokiak egiten ari dela ahalik eta 
lasterren tailerra Araban bertakoentzat 
gauzatzeko.

Komunikazio
Batzordea

10

TicketBai
tailerrak
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Aplicaciones en Fisioterapia y Rehabilitación
Patologías peri-articulares (bursitis, calcificaciones, etc…).

• Calcificación calcáneo.
• Calcificación de hombro.

• Prevención de lesiones por sobreesfuerzo (músculo-esquelético-tendineas).
• Recuperación no invasiva del suelo pélvico.

• Patologías inflamatorias, articulares y tendinosas.
• Tratamiento de todo tipo de dolor, incluido el visceral.

• Medicina del deporte.
• Traumatología.

• Fisioestética.
• Medicina estética.

• Patologías dermatológicas.

Consulta por nuestro FULL.SERVYCE

®

TECAR + IONS-RESONANCE medical shock portátil

®

1370 Medical 31009
0476

Conoce los nuevos 
productos de Mesobiot®

Consultar Condiciones

Joan den ekainaren 16an, Elkargoak 
Arreta Goiztiarraren Eguna ospatu zuen, 
Euskal Herriko Arreta Goiztiarrerako 
Profesionalen Elkarteak
(APATPV-EHAGPE) antolatu ostean. 
Liburu Zuria aurkeztu zenetik 20. 
urteurrena betetzen zen.

Programatutako jardueren barruan, 
Arreta Goiztiarrerako Profesionalen 
Elkarteen Espainiako Federazioaren 
(GAT) adierazpena irakurri zen eta 
marrazki-lehiaketaren hirugarren 
edizioa egin zen. Haurrentzako 
artikuluen enpresa eta argitaletxeen 
laguntzaz, 0 eta 6 urte arteko 67
neska-mutilek parte hartu zuten.

Mendekotasun, Desgaitasun eta Gizarte 
Zerbitzuen Batzordea

Arreta 
Goiztiarraren 
Eguna
2021

berriak
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Sindikatuekin 
topaketak
Azkeneko bi hilabete hauetan, 
EFEOko Gobernu Batzarrak 
eta Zuzendaritza Teknikoak 
proiektu bat sortu dute, gure 
diziplina defendatzeari eta 
gure jarduera+eremu publikoan 
garatzeari lotuta, erakunde sindikal 
adierazgarrienekin 
lankidetza-esparruak eta kontaktuak 
bilatzeko.

Hasieran, sakonki ezagutu nahi 
genituen OSAKIDETZAko azken 
enplegu-eskaintza publikoaren 
xehetasunak, horri lotutako sektoreko 
mahaiaren inguruko aurrerapausoak, 
lekualdatze-lehiaketaren 
aktibazioa, onetsitako egutegia, 
fisioterapeutentzako plaza berriak, 
lehengoratze-tasak eta Euskadin 
diziplina lehen mailako arretaren 
eremuan txertatzeko programan 
aurreratutakoa.

Hauek eta beste asko izan genituen 
aztergai aurrez aurreko topaketetan. 
Gainera, zuzenean ezagutu ahal izan 
genituen haien iritziak.

Aipatu behar dugu, ELA-Euskal 
Sindikatuaren kasuan izan ezik, 
harremanetan jarritako gainerako 
erakundeek gure eskeari baietza 
erantzun ziotela. Lehenengoaren 
eskutik, ordea, ez dugu erantzunik 
jaso, behin eta berriz gonbidatu 
arren, agenda-arrazoiak direlakoan.
Hemendik gure esker on zintzoenak, 
ez bakarrik guztiok bilera bakoitzean 
adierazitako adeitasunarengatik, baita 
topatu eta gerturatzeko emandako 
aukerarengatik ere. Hala, erakundeen 
arteko lankidetza-esparrua zehaztuko 
dugu eta, zalantzarik gabe, merezi 
duen kolektibo honi ekarpenak egingo 
dizkio eta aberastu egingo du.

Gure aldetik, aitortu besterik ezin 
dugu osasun publikoa, oro har, 
osasun-kolektiboa eta, bereziki, 
diziplina eta lanbide-kolektibo hau 
defendatzeko erakunde sindikal hauen 
guztien lana. Horrez gain, berretsi 
behar dugu EFEOren konpromisoa 
halako lankidetza-sinergiak eta 
-sareak zehaztu eta elikatzeko, 
lanbide-ordezkaritzaren organo gisa 
gure lana aberasten baitute. 

Hitzez hitz partekatzen dugu 
erakunde sindikalek azaldu  nahi izan 
digutena.
(Topaketen ordena kronologikoan)

Roberto Romero
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LAB klase-sindikatua da, eta 
langileen kolektiboa defendatzen 
du. Gure lana da Euskal Herriak 
kalitatezko osasun publikoa eta 
unibertsala izatea, non
lanbide-kategoria guztiek
garrantzi bera duten.

Hori abiapuntutzat hartuta, gure 
osasun-zerbitzu publikoaren
barruan lanbide-kategoria 
bakoitzak bere berezitasunak ditu. 
Osakidetzaren barruan kategoria 
bakoitzaren zereginetan oinarrituta, 
Fisioterapia kategoria txikia da, eta 
onarpena ez dago oso zabalduta. 
Ia ospitale eta espezialitateen 
osasun-zentro guztietan egon arren, 
bakarrik 302 profesional daude, 
beraz, ratioa da 7.211 biztanleko 
fisioterapeuta banarena, eta OMEk 
gomendatutakotik oso urrun 
dago:1.000 biztanleko fisio bat.

Horrez gain, fisioterapiako baliabide 
publikoak eskuratzearen aldea 
areagotzen da bizilekuaren arabera. 
Gipuzkoan eta Ezkerraldean zerbitzu 
horiek gehienetan azpikontratatuta 
daude, eta ESIen artean
langile-kopurua oso
desberdina da.

Horretarako, LABek
eskatzen du fisioterapiako
langile-kopurua eskualde
guztietan berdin dimentsionatzeko 
eta Euskadiko herritarrek
bitarteko publiko berdinak
lortzeko. Osakidetzak konpromisoa 
hartu behar du kolektibo honen 
behin-behinekotasuna amaierazteko 
eta, bide horretatik, EEPan hutsik 
dauden lanpostu guztiak atera 
beharko ditu, une honetan, 
2018-19ko EEPan 36 lanpostu 
baino ez baitituzte aterako, 
65 lanpostu huts daudenean. 
Lanpostuen erdia bitarteko
langileek betetzen jarraituko dute. 
Horiek ikusten dute lau urtez
behin Osakidetzak EEP berria 
ateratzen duela miseriazko
lanpostu-kopuruarekin.

Bestalde, Osakidetzan fisioterapiako 
zerbitzua Arreta Espezializatuaren 
mendekoa da, eta frogatuta dago 
zerbitzua lortzeko halako ereduak 

Fisioterapia 
Osakidetzan

berriak
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1980ko hamarkadan sortu zen 
SATSE erizaintza-sindikatua, aintzat 
hartzen ez ziren erizainek eta 
erizain espezialistek (emaginak, 
lan-osasunekoak, podologoak 
eta fisioterapeutak) bizi zituzten 
zalantza laboralei eta profesionalei 
erantzuteko.

Gaur egunera arte mantendu 
diren helburuak dira lanbidea 
eta lan-baldintzak defendatzea 
eta horien garapena bultzatzea. 

Erizain eta fisioterapeutek, ikuspegi 
ezberdinetatik bada ere, helburu 
nagusia partekatzen dute: pertsonen 
osasuna. 2011n, fisioterapeuten 
talde batek Bilbon egindako 
biltzar batean eskatuta, erizaintza-
sindikatuaren estatutuak aldatu 
ziren, eta sindikatuan hala nahi duten 
fisioterapeutak onartzea erabaki zen.

Zein dira helburuak?

• Gure helburuetako bat da 

fisioterapian diharduten 
pertsonak ikusgarriago egitea 
eta aitorpen handiagoa izan 
dezaten lortzea.

• Gure lanbidean herritarrek 
merezi duten kalitatearekin 
aritzeko moduko fisioterapeuta 
/ pazientea-herritarra ratioak 
lortzeko egiten dugu lan.

• • Fisioterapeutak egon 
beharreko lan-esparruak 
ezagutarazi nahi ditugu.

Gure gaitasuna ezagutzea oinarrizkoa 
da fisioterapeutok eta osasungintzako 
gainerako profesionalek gure 
gizartean behar dugun errespetua 
lortzeko. Gure ustez, ezinbestekoa 
da fisioterapia hedatzea lehen 
mailako arretako ekipoetan, hain 
zuzen, ospitaleetan eta lehen mailako 

ez duela funtzionatzen. Oso 
itxarote-zerrenda luzeaksortzen 
dira, eta herritarrek, sarritan, 
osasun pribatura jo behar dute. 
LABek, duela urte asko eta, are 
gehiago, ESIak abian jarri zirenean, 
“ospitale zentrismo” nabarmena 
kontuan hartuta, lehen mailako 
arreta defendatzeko eta babesteko 
bere zereginaren barruan, ulertzen 
dugu fisioterapiako langileak lehen 
mailako arretan txertatu behar 
direla. Oro har, LABek eskatzen du 
lehen mailan inbertsioa gehitzeko 
eta zentroak zerbitzu egokiez 
hornitzeko, betiere herritarrekiko 
arretan pentsatuta.

2018ko azaroan Arabako lehen 
mailako arretan fisioterapiako 
proiektu pilotua abiarazi zen, eta 
gustuko eredua ez izan arren, 
fisioterapia lehen mailako arretara 
iristeko abiapuntua delakoan gaude. 
Hala, LABek eskatzen du gainerako 
ESIetara zabaltzeko. Horrela, 
aurrerapausoak emango dira 
fisioterapia lehen mailako arretan 
txertatzeko, erkidego hurbiletan, 
hala nola Gaztela eta Leon ala 
Kantabrian, gertatzen den
bezala. Hobekuntza horrekin
osasun-zerbitzu publikoak dirua 
aurrezten du, eta osasun-arretaren 
onurarako da. Gutxiago gastatzen
da farmazian eta ospitaleratzeak
ere murrizten dira.

Fisioterapia diziplina gaztea da,
eta denbora laburrean oso bilakaera 
azkarra izan du, beraz, profesional 
guztiek prestakuntza-maila altua 
izan behar dute. Ildo horri jarraikiz, 
Osakidetzari eskatzen diogu 
prestakuntza hori langile guztiei 
emateko, bai finkoei, baita
behin-behinekoei ere, ESIaren 
arabera bereizketarik egin gabe.

Gainera, baitezpadakotzat jotzen 
dugu fisioterapeuta diziplina 
anitzeko kolektibo guztietan 
sartzea, gaixoarentzako tratamendu 
onenei buruz erabakiak hartzen 
diren guneetan parte hartu ahal 
izateko. Pandemia global honetan 
frogatu da fisioterapeuta “masajeak 
ematen dituen pertsonatik” urrunago 

doala. ZIUetan egon gara egonaldiak 
gutxitzen; kardiologia, neurologia, 
arnasketaren zerbitzuetan gaude, 
hain zuzen, COVIDak eragin dituen 
ondorio ugariengatik gaindituta ikusi 
diren zerbitzu horietan; ospitaleetan 
unitate berriak sortzen ari dira 
COVIDaren ondorioak tratatzeko, 
etab. Hori guztia fisioterapeutaren 
zeregina da, baina pertsona-
kopuru berarekin jarraitzen dugu, 
profesional berdinentzat zeregin 
gehiago. Orain erakutsi behar du 
Osakidetzak osasuna sustatzeko 
orduan abangoardian egon behar 
duela.

Aitziber Zalbide andrea (Gorlizko ospitaleko ordezkari sindikala, Gorlizko ospitalean 
fisioterapeuta eta EFEOn 402 elkargokidea) eta Begoña Aranzasti andrea (Osakidetzan LAB 

sindikatuko arduraduna)

berriak
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arretako zerbitzuetan azpiegiturak 
eta ekipamenduak hobetuz. 
Fisioterapeuten kopurua areagotu 
behar da OSNean eta, zehatzago, 
Osakidetza - Euskal Osasun 
Zerbitzuan.

• Jarraitutasuna laguntza 
fisioterapeutikoan.

• Lanbidearen autonomia.
• Sektore pribatuan intrusismoa 

desagerrarazteko lan egitea; 
izan ere, hori da lanbideak 
aurkitzen duen arazo 
handietako bat.

2018/2019ko EEParen beste 
deialdi bat aurreikusi da: 2022ko 
ekainean izango da, eta guztira 36 
plaza eskainiko dira.SATSEren ustez, 
eskaintza hori ez da nahikoa, ez 
bailirateke beteko gaur egun dauden 
plaza guztiak.

EEP hori prestatzen laguntzeko, 
gaitegia eta azterketen testa on 
line eskaintzeko lanean dihardugu. 
Halaber, FUDEN plataformaren 
bidez on line ikastaroa egiteko 
aukera kudeatzen ari gara.

LEHEN MAILAKO ARRETA OSPITALEA

José Antonio de Léniz jn. (SATSE 
Euskadiko idazkari nagusia)

Ana Okariz and. (165 zenbakiko 
fisioterapeuta elkargokidea eta SATSEko 

ordezkari sindikala) eta Roberto Romero jn. 
(EFEOko zuzendari teknikoa)

Roberto Romerok, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko 
idazkariak, aukera eman dio UGTri 
fisioterapeuta elkargokideei 
informazioa eman diezazuen 
Osakidetza 2018/2019 EEP
prozesuari buruzko zenbait alderdiri 
buruz.

Osakidetzako mahai sektorialean 
ordezkaritza duen sindikatu gisa, 
2018/2019 EEP honen negoziazioa 
2017ko ekainaren 23ko
aurre-akordioarekin hasi zen. Garai 
hartan jada plantilla egonkortzeko 
etorkizunerako aurreikuspenaren alde 
egin genuen; zehazki, Osakidetzan 

egunerokoan lan-prekarietatea bizi 
duten milaka profesional ahal bezain 
gutxien kaltetzearen alde egin 
genuen; zehazki, errugabe izanik, 
ordezkapenak, behin-behinekotasuna 
eta bitartekotasuna bizi dituzte. Ziur 
hau zuzenean ezagutzen duzuela.

UGT/EEP
OSakidetza

berriak
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Horretarako, bigarren EEP baterako 
(2018/2019koa) zenbait premisa 
adostearen alde egin genuen:
16-17 edo 18-19 EEParen arteko 
nota altuenari eutsiz egin behar zen. 
Areago, aurre-akordioan 18-19 EEPko 
azterketa egin izanari ezikusiarena 
egiteko aukera ezarri zen, nahiz eta 
ezinbestekotzat jo parte hartzeko 
izapideak, eskabidea eta tasen 
ordainketa egitea, segurtasun
juridiko hutsagatik.

UGTren aldarrikapen nagusiak behin 
eta berriz eskatu dio Osakidetzari 
bitartekotasuna ezinbesteko 
gutxienekora murrizteko.

Horretarako, estatuan ari gara 
lanean, ministerioekin, bai eta 
Eusko Jaurlaritzarekin eta, jakina, 
Osakidetzarekin.Besteak beste gai 
hauek lantzen ditugu:

• Berrezartze-tasak 
indargabetzea administrazio 
publiko osoan eta estatu osoan. 
Funtsezkoa eta beharrezkoa da. 
Langile finkoen kopurua urteko 
bajen edo erretiroen kopurutik 
gorakoa izatea indargabetu gabe 
(2012ko krisi ekonomikoko 
murrizketen artean ezarri 
zen), ezinezkoa izango da 
administrazio publikoen (eta, 
horrenbestez, Osakidetzaren) 
bitartekotasunarekin amaitzea.

•  Gainera, presio egin dugu 
administrazioetan (besteak 
beste, Eusko Jaurlaritzan 
bertan), Estatuan arazo hau 
ezarri eta konpondu dezan.

Osakidetzan 18-19 EPE honen 
deialdia negoziatu dugu indarrean 
dagoen legeriak ahalbidetzen duen 
plaza-kopuru handienarekin; hots, 
berrezartze-tasak ahalbidetzen 
duen kopuru handienarekin: 3535 
plaza dira.Zehazki, fisioterapiari 
dagokionez 36 plaza dagozkio txanda 
libreari eta 1 plaza 
barne-sustapenari.

Ziur gaude: hobe da eskuan, hegan 
baino; hots, nahiago dugu EEP bat 
negoziatzea oposiziora doazen 
profesionalentzat baldintza onenak 
bilatuta, gaia Osakidetzaren irizpide 
eta komenientzien esku uztea baino.

Areago, orain 18-19 EEPra 
irten diren kategoria profesional 
askotako deialdiak ez lirateke 
EAOn argitaratuko etorkizun 
hurbilean, UGTk negoziazioan 
apustu irmoa egin izan ez balu, 
plazak kategoria profesional 
bakoitzean dagoen 
bitartekotasunarekiko proportzioan 
atera daitezen. Bi salbuespen 
daude:medikuak eta
administrazio-laguntzaileak; izan 
ere, Osakidetzak profesional
horien beharrizan handia du egun.

UGTk beti egiten du enpleguaren 
egonkortasunaren alde: gure ustez, 
formula hori funtsezkoa da 
lan-prekarietateari aurre egiteko.

Helburu hori lortzeko lan egiteko, 
Osakidetzako profesionalen 
informazioa, indarra eta motibazioa 
behar ditugu. Horretarako, 
Osakidetzako ESI bakoitzean UGTren 
atal sindikal bat daukagu: horretara jo 
dezakezue zuen ezinegonak eta 
lan-arazoak transmititzeko. 
Aholkularitza dugu izapideen 
kudeaketaz eta gai juridikoez 
aholku emateko, bai eta informazio 

eguneratua eta egiatia ere (EEP, 
lekualdatzeak, mugikortasuna…).
Gure webgunean aurkituko duzue 
Fisioterapeuta kategoriako
EEP/Osakidetza 18-19 prestatzeko 
ikastaroari buruzko informazioa, bai 
eta beste hainbat gairi buruzkoa ere. 
Hau da esteka:

https://euskadi.fespugt.es/sectores/
osakidetza

UGTko ordezkariek artatuko 
zaituztegu, eta zuen konplizitatea 
eta babesa bilatuko dugu 
egunerokoan gure lan-arazoak 
konpontzeko.

Sindikatu honek, negoziazio 
kolektiboaren bidez, lanean 
hobekuntzak eta enpleguaren 
egonkortasuna eskatzen ditugu 
Osakidetzako kategoria
profesional guztientzat.

UGT LAN-PREKARIETATEAREN
AURKA / HARTZAZU

TXERTOA - AFILIA ZAITEZ

Mari Feli Campos and. (UGT Osakidetzako ordezkaria),
Roberto Romero jn. (EFEOko zuzendari teknikoa)

eta Ana Vázquez and. (UGTko Osasun Arloko idazkaria)
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CCOO klase-sindikatua gara, eta 
gure ekintza guztiak hatsarre horren 
mende daude. Ikuspuntu horretatik, 
Osakidetza ekosistema baten parean 
ikusten dugu; hots, ingurune bat da, 
non kategoria guztien arteko 
orekari eutsi behar zaion, 
guztiak baitira beharrezkoak 
osasun-sistemak funtziona dezan.

Horrek ez du eragozten kolektibo 
bakoitzaren beharrizanak edo 
arazoak identifikatzea. Hona 
hemen bi adibide:

• CCOO da Osasun Sistema 
Nazionaleko langileak berriz 
sailkatzeko proposamen oso 
bat aurkeztu duen lehenengo 
erakundea. Bolonia planaren 
ondoko prestakuntza-aldaketen 
behin betiko ezarpenak eta 
finkatzeak langileak berriz 
sailkatzea ekarri behar du, 
bakoitzaren hezkuntza-mailaren 
arabera. Hala, Fisioterapiaren 
kasu zehatzean, profesionalak 
A2 taldetik A1 taldera igaro 
beharko lirateke, beren 
ordainsariak egokituta.

• Osakidetzak lehen mailako 
arretan fisioterapeutak sartzea 
berrikuntza gisa irudikatu badu 
ere, beste autonomia-erkidego 
batzuetan aspaldi egina zuten. 
Prozesu honen hurbileko 
jarraipena egingo dugu, 
esperientziak ekartzeko 
aukera baitugu.

Badira hainbat gai, Osakidetzan 
aspaldirik direnak gatazka-gai.

Ikuspegi zabalagotik hartuta, ikusten 
dugu Osasun Sailak ez duela oso 
definituta zer izan behar duen 
Osakidetzak. Erakunde Sanitario 
Integratuko (ESI) sistemaren 
helburua zen arreta espezializatua 

eta lehen mailako arreta bateratzea, 
baina emaitza bestelakoa izan 
da: ospitaleetako arretak lehen 
mailako arreta xurgatu du azkenean. 
Osakidetzan, hala harrera sanitarioa 
nola aurrekontuak ospitalozentristak 
dira, erabat, ESIen bidez lortu behar 
izan zenetik oso urruti.

Horrek lehen mailako arretaren 
inguruko ikuspegi falta nabaria 
erakusten da. Osakidetzak ez daki 
zer egin lehen mailako arretarekin, 
“osasun-sistemarako sarbidea da” 
mantra errepikatzeaz harago. Halere, 
ez du baliabide nahikoz hornitzen 
eta ez du erabiltzen, aurreikuspenen 
aurka, osasuna sustatzeko. 
Zehaztugabetasun horrek ezinegon 
handia eragin du profesionalen eta 
herritarren artean: lehen mailako 
arreta okertu egin dela ikusi dute.

Zalantzarik gabe, behin-
behinekotasuna da Osakidetzak 
duen arazo handienetako bat.Eusko 
Jaurlaritzak Legebiltzarrean aitortu 
du Euskal Osasun Zerbitzuan % 58 
ingurukoa dela behin-behinekotasuna: 
kopuru hori guztiz onartezina da, 
eta erakusten du behin-behineko 
kontratazioa baliatzen dela giza 
baliabideak kudeatzeko.CCOOk 
Estatuko Mahai Orokorrean berriki 
sinatutako akordioak baliagarri izan 
behar du langileei egonkortasuna 
emateko eta egungo gehieneko 
kontratazioen ohiko politikari bidea 
ixteko tresna gisa.

Horrez gain, osasuna apurka-apurka 
pribatizatzea da Osasun Sailaren 
epe luzeko estrategia. Ospitale bat 
irekitzen den bakoitzean, zenbait 
zerbitzu pribatizatzea da Sail 
horren lehenengo asmoa, bereziki 
osasungintzari lotzen ez zaizkionak. 
Alabaina, hasikin bezala, osasun-
zerbitzu batzuekin ere halaber 

jarduten da, hala nola etxez etxeko 
zenbait zerbitzurekin. Pribatizazio 
horiek osasunaren kalitatea
apurka-apurka okertzea dakarte.

Egungo arazoetako asko
lan-osasunari lotzen zaizkio, eta 
esparru horretan CCOO aspalditxo
da erreferente. Agerikoa da 
pandemian langileen bizitza eta 
segurtasuna arriskupean jarri direla: 
hala onartu dute epaitegiek.
Alabaina, arazoak lehenagotikoak
dira, nahiz eta COVIDak larriagotu 
egin dituen. Arrisku psikosozialak 
erabil daitezke adibide gisa. 
Arrisku erreal gisa ikusgarri egitea 
lortu dugun erre, oraindik ere 
asko borrokatu behar gara horiek 
saihesteko beharrezko neurriak har 
daitezen; lehenik eta behin,
arriskuen ebaluazio zuzena egin
behar da, saiheste aldera
Osakidetzak berriz
ere hamarka milioietako
kalte-ordainak ordainak ordaindu 
behar izatea ondo eta sasoiz 
jardun ez izanagatik.

Azkenik, Osakidetzan ez ezik,
Euskal Administrazio osoan, 
birpentsatu egin behar dira
euskarari dagozkion
hizkuntza-eskakizunak. Egungo 
ereduak areagotu egiten du 
hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen 
duten profesionalen kopurua, baina 
horrek ez du sustatzen euskararen 
erabilera. CCOOk arreta
hizkuntza-gaitasunetan jartzen
duen ereduaren alde egiten du, 
ahozko edo idatzizko gaitasunetan 
indar gehiago egiteko bidea ematen 
duen eredu batean, lanpostu 
bakoitzeko beharrizanei jarraikiz. 
Bestela, geure buruari iruzur egiten 
ariko gara; izan ere, egunerokoan 
euskararen erabileraren hazkundea 
askoz txikiagoa da

berriak
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hizkuntza-eskakizun egiaztatua 
duten profesionalen hazkundea 
baino.

Horretarako guztirako, CCOOk, 
klase-sindikatu soziopolitiko 
gisa, beti egin du negoziazioa 
eta mobilizazioa konbinatzearen 
alde, ahal bezainbeste esparrutan 
negoziatuz (lantokietatik 
Estatuko elkarrizketa sozialerako 
mahaietaraino), baina 
mobilizazio-dinamikak bultzatuz 
aurreko esparruek emaitzarik 
ematen ez duten kasuetan.

Iñigo Garduño jn. (OSF Euskadiko idazkari nagusia)
Severino Setién jn. (EFEOko aholkulari juridikoa) eta

María Carmen Rayo and. (CCOOko Osasun Publikoko Arloa)

Joan den ekainaren 10ean ESK eta 
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargoa 
bildu ginenean, Elkargoko idazkariak 
gonbita egin zigun, artikulu bat idatz 
genezan ESK-k lanbideak Osakidetzan 
duen lekuari buruzko ikuspegia 
azaltzeko. ESK-k eskaintza onartu 
zuen, eta aukera eskertuta ikuspegia 
bilatzeari ekin genion. Berehala 
ikusi genuen argi. ESKren ikuspegia 
bere militanteena da: beti kritikoa, 
borrokalaria eta propositiboa.

Beren lan-ibilbide osoa Osakidetzan 
egin dutenen ikuspegia jaso nahi izan 
genuen, bai eta lanean hasten ari 
direnena eta etorkizuneko fisioterapia 
hausnartu, eraiki eta borrokatzeko 
erronka dutenena ere. Horretarako, 
Robertó García dugu, Bombero 
Etxanizeko fisioterapeuta, erretiratu 
berria eta ESK-ko militante historikoa. 
Halaber, Patricia Barcina dugu, 
Bilbo-Basurto ESIko fisioterapeuta.

Roberto 

Fisioterapia beti ibili da Osakidetzako 
sotoetatik.Itxarote-zerrendek 
gaizki tratatuta, urte askoan 
erizainen kolektibora atxikita 
eta beti errehabilitazio-mediku 
baten diagnosiaren mende. Berez 
bizirauteko ezintasun horrek eta 
autonomiarik ezak erakusten dute 
Osakidetzak fisioterapiaren esparruko 
profesionalen kolektiboa erdeinatzen 
eta gutxiesten duela.

Halaber, tratu txarraz hitz egin 
daiteke: fisioterapiaren esparruko 
bitarteko langileenganako tratu 
txarrez. Hori da kolektibo kalteberena, 
eta beren lan-baldintzak nabarmen 
aldatzen dira: kontratuetan 
prekarietate handia dago, bai eta, 
hainbat kasutan, kontratazio falta 
ere. Adibidez, COVID-19a dela eta, 
2020ko maiatzaren 22an Bilboko 

anbulatorioetako gimnasioetan 
fisioterapeuten kontratuak eten 
ziren. Halaber, gertatzen da doako 
“dedikazio esklusiboarekin”
(mugikorra etengabe irekita ez 
baduzu, kontratu bat gal dezakezu, 
zerrendetatik desagertu zaitezke, 
etab.).

Esan daiteke Osakidetza bere 
bitarteko langileen lan-prekarietatez 
elikatzen dela, bere langile finkoak 
hobeto egokitzeko.

Egungo egoera aldatzeko, 
ezinbestekoa da aldarrikapen-jarrerak 
baliatzea. ESKUBIDEAK DEFENDATU 
EGITEN DIRA!

Patricia

COVID-19ak etena ezarri du
osasun-zerbitzu publikoetan: 
urteetako murrizketak eta 

FISIOTERAPIA 
OSAKIDETZAN.
Ikuspegia ESKren 
sindikalismotik
Patricia Barcina Rodriguez
Roberto García Sedano 
Imanol Rodríguez Adame
Anton Altamirano López
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prekarietatea agerian utzi ditu. Jakina, 
Osakidetzan ere hala gertatu da eta 
fisioterapiaren esparruan, zehazki, are 
nabarmenagoa izan da.

Pandemiak ikusgarritasuna eman 
zigun ZIUetan, eta iritzi publikoaren 
begietara zerbitzu horietako 
funtsezko langile bihurtu ginen: 
ordura arte jendartean inoiz izandako 
balio handiena eman zitzaigun.
Guretzat, agerian geratu zen 
espezializazio profesionalaren eta 
espezializazio hori osasungintza 
publikoan aplikatzearen beharrizana: 
ESIa, zerbitzua eta kontratu-mota 
zein den, fisioterapeutak denetarik 
jakin behar du, edozein motatako 
pazienteak izan baititzake.

Pandemiak, halaber, pazienteen 
beren artean gure lanbideari 
garrantzia emateko balio izan du: 
Ez-COVID patologiak zituztenek gure 
beharrizana izaten jarraitu zuten; izan 
ere, jendeak hausturak, iktusak edo 
lunbalgiak izaten jarraitu zuen; baina, 
Osakidetzak ezin zuen zerbitzu hori 
eman, itxarote-zerrendak egunik egun 
areagotu ziren eta hala iritsi gara 
egungo egoerara.

Bizi dugun pandemia osteko egoeran, 
fisioterapeutek Osakidetzan duten 
zeregina normaltasunera itzultzen 
ari dela dirudi: pazienteak artatzen 
ari gara berriz, aurretik zegoen 
maiztasunaren parekoarekin; aitzitik, 
beste osasun-kategoria batzuetako 
lankide batzuei ez zaie biderik eman 
aurrez aurreko artatze-lanak egiteko, 
edo ez, behintzat, arreta eraginkorra 
ahalbidetzen duen maiztasunarekin, 
betiere COVID-19aren aitzakia 
tarteko. Nolanahi ere, orain bizi 
dugun “normaltasunera itzultze” hori 
ez da erabat egiazkoa, eta izatea ere 
ez dugu nahi: ikusi dugu pandemiaren 
aitzakia tarteko lehen aktibo zeuden 
zerbitzuak orain itxita daudela edo 
erdira ekarri direla, itxarote-zerrendak 
egon arren.

Ez dugu nahi normaltasuna hauetan 
oinarritzerik:

• Errefortzuen mozorropeko 
bitarteko lanpostuak sortzea, 
itxarote-zerrendak arintzeko; 

izan ere, plaza berriak sortzeko 
egiazko beharrizana ostentzen 
dute.

• Tresneria erabat zaharkitua 
duten fisioterapia-gelak (ez 
gimnasioak).

• Halakotzat jotzen ez diren 
bitartekotasunak,  
behin-behinekotzat tratatuaz 
ordezkatzen direnak.

• Fisioterapeutak zerbitzuetan 
duen ikusgarritasun eza: 
askotan hirugarrenek 
agindutako tekniken 
exekutatzaile hutsak dira. 
Are gehiago, batzuetan 
fisioterapeutaren irudia bera 
ere ez da existitzen beste 
osasun-kategoria batzuetako 
lankideek gauzatzen dituzten 
ariketa- eta  
prebentzio-programetan.

• Fisioterapeutek beren eskumen 
ez diren lan administratiboak 
egitea, hala lanpostuak 
aurrezteko.

Hori da, beste hainbat konturen 
artean, fisioterapiak Osakidetzan bizi 
duen normaltasuna.

Horregatik guztiagatik, fisioterapiaren 
etorkizuna ez da ikusten ikusi 
beharko litzatekeena bezain argi: 
pazienteagatik eta pazientearentzat 
gaude, hori ez dugu ahaztu behar. 
Halaber, sektore prekarizatua da, 
ikusezina gainerako 
osasun-langileentzat, eta lehen 
lerroan (lehen mailako arretan) ez 
bagaude, oso zaila da kalitatezko 
tratamendu eraginkorrak, ahal 
bezainbeste erabiltzailerengana 
iristen direnak, egotea.

ESKren iritzia

Argi dago lanbideak Osakidetzan 
duen lekuari dagokionez ez 
dela aurrerapenik egin urteotan.
Prekarietatea, 
behin-behinekotasuna, 
itxarote-zerrendak, 
autonomia-falta, ikusezintasuna, 
lehen mailako arreta… Arazoek hor 
jarraitzen dute: orain dela 35 urte 
baino gehiago hor zeudenak 
dira.Hori gertatzen da arazoei 
aurre egiten ez zaienean eta 

ospitaleetako sotoetan ezkutatzen 
direnean: fisioterapiaren potentzialak 
baliatu gabe jarraitzen duela.

ESKn argi dugu Osakidetzan erabat 
txertatzeak oso eragin positiboak 
izango lituzkeela gizartearen 
osasunean. Ikerketek erakusten dute 
balantzea positiboa dela,  
kostua-irabazia loturari dagokionez, 
lehen mailako arretan fisioterapeutak 
txertatzen direnean. Hori ez da 
guztia, baina: pandemiak erakutsi 
digu fisioterapiak ZIUetako, 
erreanimazioetako,  
pneumologia-unitateetako,  
eta abarretako kolektiboetan 
egon behar duela.

Argi dugu, halaber, 
behin-behinekotasunaren lakra 
amaitu behar dela, plantilla 
berrantolatuz, Osakidetzan erabateko 
txertaketa lortzeko. Gainera, enplegu 
publikoa sortzeko eta finkatzeko 
prozesuak behar dira.

ESKn borrokan jarraituko dugu, 
nahi dugun fisioterapia lortzeko: 
egonkorra, autonomoa, integrala, 
integratua eta erabakitzeko 
ahalmenarekin eraldatze horretan 
parte hartu ahal izateko 
antolakuntza-esparruetan.

Anton Altamirano jn. (ESK ordezkaria), 
Roberto Romero jn. (EFEOko zuzendari teknikoa) 

eta Imanol Rodríguez jn. (ESK  Osakidetzako 
ordezkaria) 
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• Dolor y Sistema Nervioso Periférico  
en Paciente Neurológico
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FEKOaren
jarraipen-bilera
2021eko ekainaren 19an 
FEKOaren jarraipen-batzordea 
egin zen.

Modu hibridoan garatu zen. 
Madrilen FEKOaren egoitzatik 
aurrez aurre elkargokideen 
ordezkariek parte hartu 
zuten, beste batzuek, ordea, 
bideokonferentziaren bitartez 
jardun zuten. EFEOeko 
ordezkaria Iban Arrien Celaya 
presidentea izan zen.

Lanbiderako interesgarriak 
ziren gai asko sakonki izan ziren 
hizpide:

• Espezialitateak
• Zientzia-sozietateak
• Terapia okupazionala
• Kirolaren legea eta Jarduera 

Fisikoaren eta Kirolaren 
Zientzietan gradudunak

• Animalia-fisioterapia
• Elkargoko kide izatearen 

arloan araua interpretatzea
• Batzarretan bozketa-sistema

Bilera 9:00etan hasi eta 
14:30ean zen, eta nagusi izan 
ziren gehieneko bateratasunaren 
giroa eta errespetua zein 
adiskidetasuna. Oso bizia eta 
probetxagarria suertatu zen.

Iban Arrien
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elkarrizketa

Ebidentziak gure alde
hitz egiten du: fisioterapiari 
esker, bi egunez murriztu
daiteke COVIDa duten 
pazienteen egonaldia ZIUetan

Euskadi Irratiak otsailaren 

18an gure kide Ane Arbillagari 

egindako elkarrizketa. 

Ane bihotz-arnasketako 

fisioterapian aditua, eta 

Fisioterapiako dekanorde 

eta irakaslea da Deustuko 

Unibertsitatean

Esataria
Egun on denoi. Zer moduz zaudete? 
Etxean denak ondo? Erantzuna baiezkoa 
denean, denak pozik; baina, hori ez da 
etxe guztietako egoera, nahiz eta azken 
egunotako zenbakiek gure aldartea 
hobetzen lagundu duten. Esaten ari 
garen gisan, koronabirusaren hirugarren 
olatu honetan beheranzko bideari 
eusten dio intzidentzia metatuak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. Gutxitzen ari da 
eremu gorrian dauden herrien kopurua, 
baina ospitaleetan presio handia dute 
oraindik ere: 159 gaixo daude momentu 
honetan EAEko Zainketa Intentsiboen 
Unitateetan, eta beste 24 Nafarroako 
ospitaleetakoetan. Hain juxtu, gaixo 
larri horiei erreparatu nahi izan die 
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 

Ofizialak otsaileko osasun-gomendioan. 
Fisioterapia oso lagungarri gertatzen 
da ZIUko egonaldiak murrizteko. Ane 
Arbillaga. Ane, egun on, zer moduz?

Ane
Kaixo, egun on. Oso ongi, lan eta lan. 

Esataria
Bai, 12 hilabete, 12 osasun-
gomendioren otsaileko alean diozue 
fisioterapiak 2 egunez labur dezakeela 
gaixoen egonaldia ZIUan. Konta egiguzu 
pixka bat zein den kontua, Ane.

Ane
Beno, lehenik eta behin, esan 
behar dut agian jendeak ez duela 
irudikatzen fisioterapeuta baten figura 

ZIUko testuinguruan, baina egia da 
arnasa-fisioterapian aritzen garenok 
badaukagula hori egiteko eskumena 
eta, formakuntza jasoz gero, badugula 
hainbat ekimen egiteko aukera. Egia 
esan, ebidentziak oso argi egiten du 
gure alde. Ez bakarrik 
ospitaleratze-egunak murrizteko 
potentzialean: epe luzera ere gaixo 
horien berreskuratzea hobetzeko 
gai ere bada, oso modu azkar batean 
aplikatuz gero.

Esataria
ZIUaz hitz egitean ez dugu bertan 
imajinatzen fisioterapeuta bat lanean, 
baina zuek joan zaitezkete hara eta 
arnasa-fisioterapia egin gaixoarekin, 
ezta?
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Ane
Hori da. Gure espezializazioak azken 
finean eskumen hori ematen digu eta 
egiten ditugun bi lan nagusiak dira, 
alde batetik, fisioterapia motorra 
deitzen duguna, eta hori da pazienteek 
mugikortasuna ahalik eta azkarren 
berreskuratzeko egiten ditugun mugitze 
pasiboak, aktibotasuna lehenbailehen 
berreskuratzeko aktibitate-maila garatu, 
pazienteekin jolasak eta oso jarduera 
minimoak badira ere muskulatura 
aktibatzen hasi, esku-ohearen edo 
ohearen gainean eserita mantentzen 
eta progresiboki zutik jartzen eta, 
azkenik, oinez egiteko keinu horiek 
lortzen. Beste blokea arnasa-fisioterapia 
da, eta hor sartzen gara haizagailuen 
kudeaketarekin, intentsibistarekin 
oso lan estua eginez… Hor saiatzen 
gara haizagailuen kurbak, presioak eta 
bolumenak, eraldatzen. Azken finean, 
pilatzen doazen jariakinek edo mukiek 
irtenbide azkarragoa izan dezaten eta 
arnasteko aireztatze-balore optimoak 
bilatzeko.

Esataria
 Ane, larri edo oso larri iristen dira 
COVID-19a duten gaixoak ZIUetara. 
Zein momentutan egiten dio lehenengo 
bisita fisioterapeutak gaixoari?

Ane
Egonkor dagoenean eta medikuek 
(eta, batez ere, intentsibistek) hori 
beharrezkoa dela ikusten dutenean; 
baina, egia da gero eta azkarrago esku 
hartzen dela, gaixoa egonkor dagoela 
betiere. Hala jardunda emaitza hobeak 
ikusten ari gara. Noiz eta nola jardun 
jakiteko, lan-taldearen adostasuna 
aplikatzen da. Egia esan, topa dezakezu 
paziente bat intubatuta, paziente 
bat intubazioa juxtu kenduta… Hori, 
egia esan, oso momentu berezia da. 
Arnasa-aparatua alde batera utzi eta 
zure muskulu horiek berrerabiltzeko 
bide hori oso momentu kritikoa da eta 
hor ikusi da fisiook, gure teknikekin, 
badugula zertan lagundu.

Esataria
Intubatuta daudenekin ere egiten duzue 
lan, Ane?

Ane
Bai, bai, hala da. Pentsa mugitzen ez 
den pertsona bati artikulazioak-eta 
mugitu behar zaizkiola, azken finean 
egun eta aste luzeak mugitu gabe 
egonda azalak denbora gehiegi egiten 
du kontaktuan, artikulazioak ez dira 
mugitzen eta horrek irmotasunak eta 
bestelako konplikazioak eragiten ditu. 
Horiek saihesteko, fisioak egiten duen 
lana da, oro har, ondorio okerragoak 
aurreikusi eta tartean mobilizazio 
pasiboak eta aktiboak egin. Nahiz eta 
pertsona sedatuta egon, fisioterapeutok 
lan egiteko aukera dugu.

Esataria
Egiaztatu al duzue ZIUn pandemiaren 
hasieran baino gazte gehiago 
ingresatzen dituztela?

Ane
Neure egingo ditut Santiagoko eta 
Txagorritxuko ZIUetako buru Sebastián 
Iribarrenek orain gutxi elkarrizketa 
batean esandakoak: ez dakusagu 
adinak nabarmen jaisten ari direnik, 
nahiz eta egia den, puntualki, paziente 
gazteagoak sartzen direla. Guk 39 
urteko pazienteak izan ditugu, adibidez. 
Gogoratzen dut Arabako 49 urteko 
emakume baten kasua: 9 hilabetez egon 
zen ZIUan ospitaleratuta… Txagorritxun 
ingresatu zuten, Gurutzetan egon zen, 
Santiagora itzuli zen, Txagorritxuko 
plantara itzuli zen… 9 hilabeteko 
ibilbidea egin zuen ZIUetan.Tarteka 
paziente gazteak izan ditugu, baina 
batez bestekoak urkilaren erdialdean 
egoten jarraitzen du.

Esataria
Pandemia-krisi honetan ikusi dugun 
irudia, ezta? Jendea intubatuta eta, 
gainera, ahuspez, ezta?

Ane
Ane: Bai, guk pronoko posizioa deitzen 
diogu. Hasieran bazirudien posizio hori 
gakoa zela, nahiz eta gaur ez dirudien 
hala denik edo, tira, fisiologikoki ba 
omen daude beste gauza batzuk 
ikusteko. Jarrerak guretzat onuragarriak 
dira: saiatzen gara etzanda, eserita, 
buruz gora, buruz behera… Ahalik eta 

aldakortasun-maila handiena bilatzen 
dugu, garrantzitsua baita gaixoak ahal 
bezainbeste mugitzea eta ahal bezain 
denbora gutxi igarotzea jarrera berean.

Esataria
Beraz, nahiz eta gaixoa irudika 
dezakegun egoera larrian, ZIUan, 
ahuspez pronoko posizio horretan 
intubatuta… Joaten da fisioa eta egiten 
du bere lana gorputzarekin.

Ane
Bai. Gerta daiteke posizio horretan 
agian pazientea ez egotea egonkor edo 
egoera kritikoaren puntu gorenean 
egotea, eta hori ez da momenturik 
egokiena. Horregatik esaten dut 
esku-hartzeak talde osoarekin batera 
planifikatzen direla…

Esataria
Mediku intentsibistekin hitz eginda, 
ezta?

Ane
Hala da, eskuz esku haiekin adosten 
da, edo idealena da unerik egokiena 
zein den adostea: zer egin eta noiz 
egin. Guk hor daukagu erreklamatzeko, 
adibidez, gure lanaldia bost egunekoa 
dela, astelehenetik ostiralera bitartekoa, 
baina gaixoek asteburuan hor jarraitzen 
dutela. Halakoetan gertatu izan zaigun 
pazienteei jarraipena egin ezin izana, 
asteburuetan ez dugulako txandarik, 
ez eta guardiarik ere. Batzuetan egoera 
desatseginak sortzen dira, ezin delako 
laguntzarik eman zerbitzua ez delako 
eskaintzen.

Esataria
Gorputzeko zein ataletan egiten da lan?

Ane
Fisioterapia motorrean, artikulazio 
guztiak: eskuak, eskumuturrak, hatzak, 
ukondoa, sorbalda, aldaka, belauna, 
oina eta oinetako hatz guztiak mugitu 
behar dituzu... Arnasa-fisioterapiari 
dagokionez, birikak, kutxa torazikoaren 
inguruan dagoen guztia, haizagailuak, 
trakeotomia, aparatuak, 
arnasa-aparatua entrenatzeko 
makinak… Hori da gure esku-hartze 
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materiala gorputzean.

Esataria
Euskal fisioterapeutek bost jarraibidetan 
jarri duzue indarra, ZIUko egonaldia eta 
gaitzaren sintomak arintzen laguntzeko. 
Lehendabizikoa da lasai egotea. 
Garrantzitsua izango da, baina zaila ere 
bai, ezta? Izan ere, gaixoak beldurtuta 
egotea normala izango da, ezta?

Ane
Bai. Hor nahasten dira medikazioaren 
ondorioak, ez dituztela gauzak ulertzen, 
komunikatzeko arazoak, intubatuta 
baldin bazaude trakeotomiak ere 
mugatzen zaitu hitz egiteko, eta gaitzak 
sortzen duen beldurra eta ZIU batek 
daukan testuinguru tragiko hori. Egia da 
egoera larrian egonda ere profesional 
guztien laguntzarekin ateratzeko aukera 
badagoela, baina, egia esan, EPIak ere 
asko mugatzen du gertutasuna, familia 
ezin ikusteak ere asko baldintzatzen du 
egoera eta mentalki oso gogorra da bai 
profesionalentzat, bai pazienteentzat.

Esataria
Gertatzen denaz jabetzen direnak 
harrituko dira fisioterapeuta bat 
haiengana joateaz, ezta? Izan ere, 
hasieran esan dugunez, ez duzu 
inoiz imajinatzen ZIUan zaudela 
fisioterapeuta bat joango zaizunik, ezta? 

Ane
Bai, egia esan hemen ez da oso entzuna, 
baina oraintxe bertan Bartzelonako 
ospitale onenetan fisioterapeutak 
daude ZIUetan eta guardiak egiten. 
Galiziako ospitaleetan ere hala daude 
gero eta gehiago, baita asteburuetan 
ere. Joaten bazara Frantziara, 
Ingalaterrara… Fisioterapeutak 
profesional autonomoak dira ZIUan eta 
beste profesionalekin batera aritzen dira 
lanean naturaltasun osoz. Hemen agian 
ez da egon fisioterapeutak arnasa-
aparatuan jarduteko ohitura, muskulu 
eskeletikoa lantzeko eta kirolari lotzeko 
ohitura egon baita; baina, beharra hor 
egon da. Nahiz eta gutxi izan, hor egon 
gara beti, eta orain daudenak gero eta 
gehiago direnez, espero dugu joera 
horra lerratzea.

Esataria
Ea asteburuetakoa konpontzen den, 
asteburuetan ere zerbitzu hori emateko, 
ezta?

Ane
Bai, eta ez da asteburuetan bakarrik. 
ZIUan ez dira gaua eta eguna bereizten, 
eta gaixoak okerrera edo behera 
egin dezake gauez. Erizainek eta 
intentsibistek egiten dituzten bezala, 
fisioterapeutek ere guardiak egiteko 
aukera mahaiaren gainean egon daiteke, 
onurak hor baitaude. Egia esan, hori 
hemen, zoritxarrez, nahiko urrun dago.

Esataria
Ane, hasieran esan dugu fisioterapiak 
sendatzeko epeak murrizten dituela 
frogatzen duten datuak dituzuela. 
Koronabirusa ospitaleetan eragiten 

ari den presioa murrizteko tresnen 
artean dago, beraz, fisioterapia, eta 
hori azpimarratzeko modukoa iruditzen 
zaizue Elkargoan, ezta?

Ane
Bai. Orain unibertsitatean klase 
ematetik nator eta landu dugu 
ebidentziak zenbat denbora behar 
duen asistentziara iritsi arte. Baina, 
hor badago faktore bat, ekonomikoa, 
hori azkartzen duena. ZIU batek 
dirutza balio du. Fisioterapeuta baten 
hilabeteko soldata egun batean 
xahutzen da paziente bakoitzarekin 
eta fisioterapeuta batek egin dezakeen 
lanaren bidez hori aurrezteko aukera 
ikusita eta pazienteek jaso dezaketen 
onura aintzat hartuta, nik uste guztiz 
konpentsatzen duela ekonomikoki eta 
egin beharreko gauza dela, ahalik eta 
azkarrena eta ahalik eta ondoena.

elkarrizketa
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Esataria
Esan duzu fisioterapeuta batek 
hilabetean kobratzen duenarekin 
ordaintzen dela gaixo baten egun 
bateko egonaldia ZIUan?

Ane
Gutxi gorabehera, ZIUko ohe batek, 
teknifikazio-maila zein den, 1.500-
2.500 euro arteko kostua du eguneko, 
guardiak, goizeko eta arratsaldeko 
txandak, materiala, haizagailuak, 
interbentzioak, probak… oso garestiak 
dira. Fisioterapeuta baten soldata, 
alor publikoan behintzat, alor horretan 
dabil eta ekonomikoki zerbitzurako 
konpentsazioak nabariak dira. 
Zenbakiek orain hori erakusten ez 
badute, erakutsiko dute etorkizunean, 
baina kalkuluak argiak dira eta 
zerbitzuak hasi dira beste lurralde 

batzuetako ohitura hau aplikatzen. 
Hor daude Kataluniako eta Galiziako 
kideek beren zerbitzuetan ikusi duten 
gorakada. Ondorioak positiboak direla 
ikusten da.

Esataria
Koronabirusaren eraginez ZIUan 
egonaldi luzeak egiten dira: hiru aste, 
bost aste, hilabeteetako egonaldiak 
ere egiten dira… Hilabeteetako 
egonaldien ostean kemen falta da ia 
gaixo guztiek aipatzen dutena, giharrak 
indartu eta mugikortasuna hobetzeko 
lanketa etxera joan ostean ere jarraitu 
beharrekoa izango da… Ba ote dago 
etxean jarraitu beharreko jarduerarik, 
Ane? 

Ane
Bai, ospitalean bertan, ZIUan ez bada, 
badago jarraipen bat. Hor modu 

intentsiboan sartzen dira 
ZIUtik kanpo dauden 
beste figura batzuk 
eta fisioterapeutek ere 
badugu zeresanik eta 
zereginik. Lan handia 
dago. ZIUak muskularki 
egoera ikaragarrian uzten 
ditu pazienteak. Ikusi 
arte ez duzu sinesten, 
nahiz eta argazkiak 
eta bideoak ikusi… 
Zuzenean ikusi arte ez 
duzu sinesten eta hor ere 
lan handia dago. Gero, 
etxera itzultzen direnean 
pazienteek ere lan 
handia egin behar dute, 
konstantzia handiarekin, 
oso frustagarria baita 
gorputz bat eduki eta 
mugitzeko arazoak izatea, 
berehala nekatzea… 
Oso ondo neurtu 
behar dira esfortzuak, 
zenbat mugitu, zenbat 
entrenatu… Hor ere 
fisioterapeuten lana 
oso baliagarria da, 
poliki-poliki zoazelako 
funtzionalitatea 
berreskuratzen, 
pazienteei bizi-kalitate 

onena itzultzeko. Egia da hala 
ospitaleetan nola etxean lan handia 
egiten dela eta pazienteek eskertzen 
dutela funtzionaltasun hori itzuliko dion 
profesionalaren aplikazioa eta esku-
hartzea. Oso esker onekoa da, egia 
esan.

Esataria
Ane, ez dakit bukatu aurretik beste 
zerbait komentatu, eskatu edo esan 
nahiko zenukeen.

Ane
Eskatu baino gehiago, aldarrikatu: 
beste erkidego batzuetan egiten ari 
diren apustua, fisioterapeutak ZIUetan 
sartzeko, beren formakuntza eskatzeko 
eta ebidentziak islatzen duena azaltzeko 
eta azkartzeko. Hori da eskatuko 
nukeena bai fisioentzat, bai pazienteek 
eta zerbitzuko sistemak hobekuntza 
izan dezaten.

Esataria
Koronabirusak dituen mila alde eta 
aurpegien artean ZIUetan fisioterapiak 
gaixoen tratamenduan duen lanera 
hurbildu gaitu Ane Arbillagak. Mila 
esker, Ane!

Ane
Mila esker zuei. Ongi izan! 
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Bitarteko Langileak. 
Estatutupeko Langileak.
14/2021 Errege Dekretua,
Uztailaren 6koa

aholkularitza juridikoa

EFEOko AJk jakinarazi nahi dizue, 
gaur egun, eta 2021/07/07ko 
BOEaren eta enplegu publikoaren 
behin-behinekotasuna murrizteko 
premiazko neurriei buruzko uztailaren 
6ko 14/2021 Errege Lege  Dekretua 
indarrean sartu ostean, haren bigarren 
azken xedapenean ezarritakoa 
nabarmendu behar dela (irakasleen eta 
osasun-zerbitzuetako estatutupeko 
langileen araudia egokitzeari buruzkoa). 

Azken xedapena horren ondorio gisa, 
urtebeteko epea ezartzen da, Errege 
Lege Dekretua indarrean sartzen 
denetik, irakasleen, estatutupeko 
langileen eta osasun-zerbitzuetako 
baliokideen araudia Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuari 
buruzko Legearen testu bateginaren 
10., 11. eta 17. xedapen gehigarrietan 
xedatutakora egokitzeko, araubide 
juridikoaren berezko berezitasunekin bat. 

Gainera, epe hori (urtebete) igarotzen 
bada eta legeria espezifikoa ez bada 
egokitzen, langile horiei erabat 
aplikatuko zaizkie Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren (EPOE) 
Legearen testu bateginaren aipatutako 
manuetan jasotako aurreikuspenak. 

Nolanahi ere, honako hau gogoraraztea 
komeni da: Eusko Jaurlaritzak —gaian 
eskumena duen Sailburuordetzaren 
bidez, hau da, Olatz Garamendik 



zuzentzen duen Gobernantza Publiko 
eta Autogobernuaren bidez— Kidegoen 
eta Eskalen Lege Proiektuaren 
bidez izapidetzen den berezitasun 
autonomikoa (EAEko Administrazio 
Orokorreko eta haren erakunde 
autonomoetako langileen egitura 
eguneratuko du) berresten du, bai 
eta Euskal Enplegu Publikoaren Lege 
Proiektua ere, orain dela 32 urtetik 
indarrean dagoen Funtzio Publikoaren 
Legea eguneratzeko eta Estatuko 
irizpideak automatikoki ez onartzeko. 
Horrela, Eusko Jaurlaritzaren asmoa da 
deitutako plazei dagozkien kidegoetan 
eta eskaletan gutxienez zortzi urteko 
antzinatasuna duten bitarteko langileek 
aukera izan dezatela plaza bat lortzeko 
deialdi bakoitzaren lanpostuen ohiko 
funtzio eta prozedurekin zerikusia 
duen proba praktiko bat egitearen 
bidez. Halaber, proba hori baztertzailea 
izan behar da lehiaketa-oposizioaren 
barruan. Eusko Jaurlaritzaren iritziz, 

Madrilen emandako bitarteko langileei 
buruzko Errege Lege Dekretuak 
(gehiengodun sindikatuekin egindako 
negoziazioen ondorioz lortutako 
akordioaren transposizioa egiten 
duena) berezko eskumenak inbaditzen 
ditu eta Euskadiko Administrazioaren 
plantilla antolatzeko ahalmena 
mugatzen du. Hortaz, errekurtso 
bat aurkeztea ere planteatzen du.

Laburbilduz, ziurgabetasuna dago 
dagoeneko finkatuta dauden 
bitartekotasunei konponbidea aurkitzeari 
dagokionez. Hala ere, aurrera egiten 
ari da —modu erlatiboan— sortu ahal 
den etorkizuneko behin-behineko 
enpleguaren erregularizazioan, 
Europar Batasunak —batez ere EBJAk, 
Luxenburgoko Auzitegi gisa ere ezaguna 
denak—, 1999/70/EE Zuzentaraua 
betetzearen alde egindako presioaren 
aurrean. Elkargoko aholkularitza 
juridikoko kideok jakinaren gainean 

izango zaituztegu, gure ahalmenaren 
barruan, esparru horretan dagoen 
bilakaerari buruz. Ikusiko dugu zer 
gertatzen den hemendik 2024-01-
31ra arte “egonkortzeko” ezohiko 
prozesuarekin, eta azkenean Legeak 
2001ean ezarritakoa bezalako benetako 
eta ezohiko egonkortze-prozesu batean 
amaitzen den, autonomia-erkidegoei 
osasun-transferentziak egin baino lehen. 
Horrez gain, hori bezain garrantzitsua da 
indarreko Esparru Estatutuaren ondorioz 
hain ugariak diren behin-behineko 
langileekin zer gertatzen den ikustea.

Aholkularitza
Juridikoa

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



administrazioak jakinarazten du

Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi nahi dizugu:

• Duela gutxi aktibatu da 2021eko bigarren seihilekoko kuotaren kobrantza. 
117 € onetsi dira, aurtengo urteko kuota arruntaren % 50 gisa.

•  Udako ordutegia dela eta, EFEOko ordutegia uztailaren 
1etik irailaren 3a arte ondorengoa izango da: 

• Astelehenetik ostiralera: 08:00etatik - 14:30etara 

•  EFEOa 2021eko abuztuaren 27an itxita egongo da, herriko jaia delako. 

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

EFEOko Administrazioa

iragarkiak



Biziondo Unidad de Columna y Traumatología ha 
ampliado sus instalaciones en de Clínica Indautxu. 
Cuenta con espacios en la primera y segunda planta para 
fisioterapia y rehabilitación. Por ello alquilamos espacios 
económicos a fisioterapeutas colegiados para desarrollar 
su actividad de forma independiente y a su vez fomentar 
la colaboración y sinergias en ambos sentidos.
Pueden contactarnos a través de: correo electrónico en 
info@biziondo.com - Teléfono: 946941347 / 679633041

Vendo este material de fisioterapia:
Electroestimulador Compex Performance 
MiReady+MiSensor sin uso (450eur.)
Laminas de anatomia del SNC y SNV enmarcados 
a medida (ambos por 80eur, unid. por 50 eur.)
Proyector Epson-536Wi especifico para 
formaciones y charlas con sus complementos:

Remote Controller 161371700
Soporte de pared ELPMB45
Wireless LAN ADAPTER-ELPAP10
Lapiz interactivo ELPPN04
Cable de Hdmi
Comprado por 1900 eur. pongo 
en venta por 950 eur.

*Si se requieren fotos del material 
se pondran a disposicion
** Si se compra el material posibilidad 
de negociar el precio total
sarasuta@gmail.com

Se alquila consulta ideal para fisioterapeutas 
en pleno centro de San Sebastian. Es una 
consulta con luz exterior, en un primer piso con 
tres consultas dos de ellas ocupadas por dos 
psicólogas. Se comparte sala de espera y baño. 
Precio 450 euros/mes con gastos incluídos.
Interesados llamar al 652716857.

Se vende aparato EE / BIOFEEDBACK YSY EV04. 
Tratamiento RHB y patología Suelo Pélvico. 1200 €
Nekane 615 779 313

Se vende Equipo MORTARA para 
PRUEBAS DE ESFUERZO (Sanro):
Sistema X-Scribe 6 con las siguientes características:

1. Nueva tecnología táctil
2. Búsquedas y entrada de datos simplificadas
3. Tests de DEMO
4. Tres plantillas diferentes para entrada de datos
5. Protocolos en rampa en función de los METs
6. Mejora transición a la fase de Pre-ejercicio
7. Visualización Head-Up
8. Flujo de trabajo de izquierda a derecha
9. Números más grandes
10. Nuevos iconos
11. Entrada automática de la Sp02
12. Icono para los tests con medicamentos
13. Tiempo transcurrido de la fase 

de recuperación in %
14. Manejo simplificado de los informes
15. Informes personalizados

Con 8 plantillas de informes
Tapiz Rodante TREADMILLS – Modelo SPORT 870 S
El equipo es del 2018 y está prácticamente nuevo. 
Se vende por cambio de maquinaria. Precio 
original 20.000€. PRECIO VENTA 11.000€
Interesados contactar en el teléfono 665 882 407 
o mediante e-mail rs@rendimientosaludable.com

iragarki-taula
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lan eskaintzak
araba
Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria-Gasteiz
Saila: Fisioterapeuta
Kontratu mota: Indefinido Jornada completa-media jornada
Ordutegia: A convenir
Esperientzia: No es indispensable; a valorar
Oporretako erregimena: 22 días laborables anuales
Baldintza osagarriak: Se valorarán conocimientos 
en terapia manual u osteopatía.
Beste gogoeta batzuk: Se precisa cubrir dos puestos; uno 
a jornada completa y otro a media jornada para consulta 
con pacientes privados. Incorporación inmediata.
Harremanetarako datuak: info@asklepia.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria-Gasteiz
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Jornada completa
Ordutegia: Continuado
Esperientzia: Se valorará
Oporretako erregimena: 30 días naturales
Baldintza osagarriak: Somos un centro de fisioterapia con 
un equipo dedicado a tratamientos de terapia manual, 
Osteopatía, embarazo y suelo pélvico y buscamos fisioterapeuta 
a jornada completa para realizar tratamientos individuales 
e impartir clases dirigidas de hipopresivos y pilates.
Harremanetarako datuak: Para cualquier duda ponte en contacto con 
nosotras o envíanos tu CV actualizado. 945335968 info@fisiona.es

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA 
PARA RESIDENCIA GERIÁTRICA
Lantokia: CERCANÍAS DE VITORIA
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: INICIALMENTE A TRAVÉS DE ETT 
PARA PASAR POSTERIORMENTE A EMPRESA
Ordutegia: A CONVENIR
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: A CONVENIR
Baldintza osagarriak: - Experiencia en puesto similar aunque 
no necesaria. - Titulación reglada en Fisioterapia.
- Competencias: actitud y aptitud frente al trabajo y 
disposición para desarrollar el trabajo. - Vehículo propio
Beste gogoeta batzuk: - Incorporación con contratos a 
través de ETT con posibilidad de pasar posteriormente a 
empresa. - Horarios a convenir con la residencia (jornada 
completa o media). -- Salario: 10,10 euros brutos por hora.
Harremanetarako datuak: seleccion41@temporingett.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria-Gasteiz
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Temporal- Indefinido
Ordutegia: Alterno mañanas y tardes
Esperientzia: Mínimo 1 año
Oporretako erregimena: 23 días naturales
Baldintza osagarriak: Se valorarán conocimientos en 
terapia manual, osteopatía, punción seca y pilates.
Harremanetarako datuak: procesodeseleccionvitoria@hotmail.com

iragarkiak

gipuzkoa
Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: METROPOLITAN DONOSTI
Saila: Fisioterapeuta
Kontratu mota: Autónomo
Ordutegia: A convenir 2 tardes y 2 mañanas
Esperientzia: 2 años
Oporretako erregimena: 2 años
Baldintza osagarriak: METROPOLITAN necesita incorporar para 
su nuevo centro que abre en DONOSTI, a 2 FISIOTERAPEUTAS 
AUTÓNOMOS, para prestar servicios tanto en cabina como en la sala 
de Fitness.METROPOLITAN, es actualmente la mayor cadena nacional 
de Clubes de Deporte, Salud y Bienestar.
Beste gogoeta batzuk:  Se valorarán conocimientos en masaje 
deportivo, Osteopatia, vendajes neuromusculares, punción seca, 
pilates, ganchos, escuela de espalda, hipopresivos,
Harremanetarako datuak: sergi.ferrer@clubmetropolitan.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Tolosa
Saila: traumatologia
Kontratu mota: gizarte segurantzan
Ordutegia: Goiz ta atsalde
Esperientzia: kontutan edukiko dugu
Baldintza osagarriak: Euskeraz hitzegiten jakitea eskatzen degu.
Harremanetarako datuak: kurrikulumaktolosa@hotmail.com, 
943.249692

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Eibar
Kontratu mota: Contrato a media jornada
Ordutegia: De tarde( se puede modificar)
Esperientzia: Se valorará experiencia
Oporretako erregimena: Flexibilidad
Baldintza osagarriak: Se valorará conocimientos en terapias 
alternativas.
Harremanetarako datuak: mariarroita@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Irun
Saila: Terapia manual
Kontratu mota: Autónomo
Ordutegia: Jornadas intensivas de mañana o tarde dentro de una 
misma semana
Esperientzia: 3 años
Oporretako erregimena: A convenir
Baldintza osagarriak: Se valorará formación en terapia manual, 
osteopatia, miofascial, punción seca...
Harremanetarako datuak: marian.sendin@gmail.com
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Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: GALDAKAO, IGORRE, DURANGO
Saila: FISIOTERAPEUTA
Kontratu mota: PERSONAL PLANTILLA
Ordutegia: DE 08:00 A 15:00 O DE 14:00 
A 21:00. AGOSTO DE MAÑANAS
Esperientzia: NO OBLIGATORIO
Oporretako erregimena: LOS CORRESPONDIENTES
Harremanetarako datuak: GALDAKAO@BIZKAIFISIOS.COM

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Bilbao
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: A convenir
Ordutegia: A convenir
Esperientzia: 1 año
Oporretako erregimena: A convenir
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta para 
cubrir en un principio unas 10h semanales y después 
ampliar para cubrir baja de maternidad.
Beste gogoeta batzuk: Se valorará formación 
en terapia manual y ejercicio.
Harremanetarako datuak: Oihana 688724722 o a 
través del email fisioterapia@orekafyn.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Bilbao
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Jornada parcial o completa
Ordutegia: A convenir
Esperientzia: A convenir
Oporretako erregimena: A convenir
Baldintza osagarriak: Formación en osteopatía
Beste gogoeta batzuk: Se valorará formación en 
terapia manual, Reeducación Postural, GAH...
Harremanetarako datuak: lauragu.fisioterapia@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: BILBAO
Saila: Fisioterapia y osteopatía
Kontratu mota: A convenir
Ordutegia: A convenir. Indicar disponibilidad en el CV.
Esperientzia: Un año de experiencia
Oporretako erregimena: A convenir
Baldintza osagarriak: BAJA MATERNIDAD. Buscamos fisioterapeuta 
para empezar a trabajar de manera inmediata, los meses de 
verano 10h semanales y posteriormente aumentarían las horas 
a 20h semanales para cubrir BAJA POR MATERNIDAD.
Se trabaja con pacientes privados.
Beste gogoeta batzuk: Se valorarán conocimientos en 
terapia manual, punción seca e hipopresivos.
Harremanetarako datuak: Mandar CV a clinicamendiola@gmail.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: Bilbao
Saila: FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
Kontratu mota: TEMPORAL
Ordutegia: MAÑANA
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: SI
Lan Hitzarmena: CONVENIO DE RESIDENCIAS 
PRIVADAS DE BIZKAIA
Baldintza osagarriak: Centro social solicita FISIOTERAPEUTA para 
puesto en horario de mañana de lunes a viernes, en la atención de 
pacientes, principalmente con patologías neurológicas y todas las 
edades. Las labores a desempeñar en el puesto serán la recuperación 
funcional de los pacientes, en el propio gimnasio del centro.
Harremanetarako datuak: smeblanco@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: Gernika
Saila: clínica privada
Kontratu mota: jornada completa por baja maternidad
Ordutegia: 13.30h-20.30h
Esperientzia: clínica
Oporretako erregimena: correspondientes
Harremanetarako datuak: 946270890 / jonecandi@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: BILBAO
Saila: fisioteapia
Kontratu mota: Laboral Indefinido
Ordutegia: 15:00 a 21:00 negociable
Esperientzia: se valorara
Oporretako erregimena: 30 dias naturales
Baldintza osagarriak: Se valorara formación y experiencia en terapia 
manual y pilates terapéutico así como en otras áreas de intervención.
Harremanetarako datuak: rhb.fisioterapia@gmail.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: PORTUGALETE
Saila: FISIOTERAPIA
Kontratu mota: indefinido
Ordutegia: 16 - 20
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: 30 DIAS NATURALES
Baldintza osagarriak: formación en pilates
Beste gogoeta batzuk: Para comenzar el 1 de junio
Harremanetarako datuak: fisioportu@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Orduña
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Jornada completa y/o media jornada
Ordutegia: Por definir
Esperientzia: Se valorará
Oporretako erregimena: Según contrato
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta con capacidad 
de gestionar y desarrollar tratamientos personalizados 
adaptados a nuestros pacientes. Se valorará don de 
gentes,seriedad, cercanía de la residencia al puesto de 
trabajo y la amplitud de técnicas y conocimientos adquiridos: 
Punción seca, geriatría, pilates, fisioterapia deportiva...
Harremanetarako datuak: itzi.fisioterapia@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Residencia Olimpia
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Temporal (vacaciones)
Ordutegia: 9:00-14:30 16:30-18:15
Esperientzia: Preferiblemente experiencia en centros geriatricos
Baldintza osagarriak: Residencia Olimpia (Indautxu, Bilbao), 
necesita fisioterapeuta para sustitución de vacaciones 
durante la primera quincena de agosto (1/08-15/08) y la 
primera quincena de septiembre (1/09-16/09). Contrato a 
jornada completa, horario de 9.00-14.30 y 16.30-18.15.
Harremanetarako datuak: Interesados mandar 
CV a fisioterapia@residencia-olimpia.biz

iragarkiak
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Oharra: 2021eko ekainaren 2
eta uztailaren 20 bitartean 92 kide 
berri elkartu dira elkargora.
Horrenbestez, Elkargoak 3.169
kide ditu gaur egun. 

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

elkargokide
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araba 
2962 Amaia Castroviejo Abascal
3820 Alvaro Hernández Ortiz de Zárate
3825 Irene Gómez Martínez
3829 Leire López de Calle Sánchez
3833 Marina Expósito Castillo
3840 Oihane Quintela López
3847 Ainhoa Pérez Conde
3849 Judith Neira García
3859 Alejandro Martín García
3872 Nerea Moraza Arrieta
3877 Jon Aldea García de Vicuña
3879 Enara Luengas Álvarez
3884 Nereida Jimenez Grima 
3899 Guillermo Subiza Martínez de Lahidalga

bizkaia
3086 Urko García Quintano
3817 Olaia González Parada
3823 Aitor Díez Gómez
3828 Jennifer Nuevo Celada
3830 Noemí García Del Saz
3831 Maite Alda Carrasco
3832 Iñigo Blasco Zorrozua
3835 Garazi Bediaga Gamboa
3836 Patricia Camba Silóniz
3837 Andrea Martín Pérez
3838 Jon Ruitot Jorge
3839 Maitane Alonso Pascual
3841 Leire Uribe Bedialauneta
3842 Itziar Amutxastegi Lasa
3843 Sergio García Arroyo
3844 Ane Del Río Sánchez
3846 Maider Rodriguez Prieto
3845 Karmele Diarce Zugaza
3850 Ibai Paniagua Vázquez
3855 Nekane Jauregui Santisteban
3851 Jon Viar Antuñano
3853 Leire Macarro Pérez
3854 Irantzu Santiago Barahona
3858 Goizalde Campo Rivera
3860 María Boix García
3864 Ane Mentxaka Uriarte
3865 Ander Cervantes Benítez
3866 Sofía Gandarias Goldaracena
3867 Naroa Cid Basterretxea
3873 Javier González Fernández
3874 Enara Riscado Del Valle
3880 June Aguado Rubio
3881 Hajar El Fakili 

3882 Asier Saez Lorenzo
3887 Marina Pérez Díaz
3889 Mikel García Zaballa
3891 Iker Gómez Sánchez
3883 Aritz García Usabiaga
3890 José Alejandro Nuñez Batista
3894 Igor Laucirica Aransolo
3900 Izaro Zurinaga Atucha
3901 Saray Ortiz González
3902 Jon Bilbao De la Fuente
3903 Raul Gallardo Nuñez
3904 Eider Muñoz Molinuevo

gipuzkoa
3818 Iker Martin Ruiz
3821 Carlos Briones García
3819 Priscila Tamara Bonina Silva
3822 Oier Segura Laso
3824 Malen Murgiondo Atxa
3826 Eider Calahorra Murua
3827 Eneritz Aldanondo Aguirre
3834 Maddi Elgarresta Iturriza
3848 Leire Auzmendi Arruabarrena
3852 Nora Rial Lasa
3856 Amaia Iparraguirre Díaz de Alda
3857 Ania Pérez Fernández
3861 Leire Martínez Landa
3862 Eneko Aranguren Uribeecheverria
3863 Mareme Rose Samb Cisse
3868 Xabier Gil Trapiella
3869 Ander San Adrián Rocandio
3870 Maddi Gabellanes Arana
3875 Nahia Esnaola Barriola
3876 Gorka Imaz Davila
3878 Yon Zapirain Benavent
3885 Martín Bartolomé Gutiérrez
3888 Ariane Martínez Vázquez
3892 Ainhoa Massanet Olaizola
3893 Teresa Bernabé Gorostidi
3897 Lander Arrese-Igor Elizondo
3898 Beñat Sánchez Villegas
3906 Verónica Alonso Peirotén

otros beste batzuk
3871 Lidia Prieto Cerezo
3886 Miguel Sanz Pozo
3895 Rafael Pulido Giraldo
3896 Laura Adomaityte 
3905 Henar Fernández Tobar
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