
2021eko urria - abendua / Doako alea     

FisioTopaguneakFisioTopaguneak

72
elkarberr ie lkarberr i

Lege-Gordailua: BI-945-05 - ISSN 2444-4065



ZURE
SEGURTASUNA, 

GURE
KONPROMISUA

HEMEN: COfpVID pLANa 

Lasai egon ahal zara:
Fisioterapia Zentro
batean sartzen zara



Edorta
Ansoleaga

Vocal del COFPV
EFEO-ko batzordekidea

editoriala
Osasun
publikoaren
alde.

Fisioterapia ez da 
mendebaldeko 
herrialderen batean 
intrusismo profesionalaren 
maila onartezinak dituen 
osasun-lanbide bakarra; 
beste kolektibo profesional 
batzuek ere, hala nola 
podologiak, psikologiak 
edo erizaintzak, gaitz 
hori jasaten dute. Hala 
ere, uste dut ez dudala 
esajeratzen esaten badut 
fisioterapiak dela egoera 
amorragarri hori gehien 
pairatzen duen lanbidea. 

Elkargo profesionalek 
osasun-intrusismoaren 
aurka egiten duten 
borrokan pentsatzen 
dugunean, kolektibo 
jakin baten (gure kasuan, 
fisioterapeutena) eskumen 
profesionalak babestera 
bideratutako ekintza 
gisa aztertzen da. Hori 
helburuaren zati bat baino 
ez da; izan ere, osasun-

arloko intrusismoaren 
aurkako borroka, funtsean, 
“osasun publikoaren 
alde” egiteko borroka 
da. Herritarrek osasun-
langile kualifikatuen 
zerbitzuak jasotzeko duten 
eskubidearen defentsa da, 
giza kalitateko eta kalitate  
zientifiko-teknikoko 
osasun-laguntza 
bermatuz, baita arreta 
segurua ere, adostutako 
eta eguneratutako 
segurtasun klinikoko 
protokoloetan oinarritua.

Fisioterapiak, herrialdeko 
osasun-profesional 
guztien parte gisa, 
funtsezko rola du, geroz 
eta garrantzitsuagoa, 
herritarren osasuna 
zaindu eta berrezartzeko 
orduan. Bistakoa da 
lanbidearen garrantziak 
gora egin duela, eta 
harro egon behar dugu 
gure lanbideak barne 
hartzen dituen alorretan 
egin ditugun aurrerapen 
handiez. Arnas-patologien, 
patologia onkologikoen, 

obstetrikoen, 
uroginekologikoen, 
paziente ahulen eta ariketa 
terapeutikoarekin lotutako 
patologien tratamenduaren 
garapena, fisioterapia 
inbaditzailearen gorakada 
edo gure lanbideak Covid 
iraunkorra pairatzen duten 
pazienteen zaintzan eta 
sendatze-prozesuan duen 
funtsezko rola egindako 
aurrerapenen adibide 
batzuk baino ez dira.

Gure lanbideko 
aurrerapen horiek eragin 
positiboa izan dezaten 
osasun publikoan, 
osasun-administrazioak 
intrusismoaren aurkako 
borrokan aurrerapausoak 
eman behar ditu, baita 
justizia-administrazioak 
ere (kasu penaletan).

Osasun-administrazioari 
dagokionez, patologiak 
tratatzen dituzten eta 
osasun-prestakuntza 
ofizialik ez duten 
pertsonak (hau da, 
intrusoak),  
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osasun-langileak ez 
diren heinen, ez dira 
administrazio horren 
eskumenetan sartzen; 
eta, ondorioz, arazoa 
beste sail batzuen esku 
uzten dute. Bistakoa da 
osasun-langileak ez diren 
pertsonek patologiak 
jorratzea, funtsean, 
“osasun publikoko” arazo 
bat dela, eta, beraz, 
beren burua “osasun 
publikoaren” arduraduntzat 
dutenek ez lukete alde 
batera utzi behar eta 
beraiei ez dagokien gai 
bat balitz bezala tratatu.

Arlo judizialean, epaileek 
mota guztietako epaiak eta 
zigorrak ezartzen dituzte 
fisioterapiako intrusismo-
kasuetan, eta batzuetan 
herritarren osasuna eta 
fisioterapeuten eskumenak 
babesteko sentsibilitate 
urria erakusten dute. Ez 
da politika egokia norbait 

lesionatu arte itxarotea 
osasun-intrusismoagatik 
pertsona bat penalki 
zigortzeko; lehenago 
jokatu behar da, kasu 
tamalgarri –eta ekidin 
daitezkeen– horiek 
prebenitzeko. 
Hala ere, aurrerapen 
esanguratsuak egin dira 
intrusismoaren aurkako 
borrokan, eta herritarrak 
eta gure lanbidearen 
eskumenak babesten 
dituzten ebazpen 
garrantzitsuak lortu dira. 
Baina, zalantzarik gabe, 
osasun publikoaren 
aldeko borroka hori 
herritarrek merezi dutena 
baino motelagoa da.

Fisioterapeutak gure 
eguneroko ahaleginarekin 
osasun publikoan lortzen 
ari garen aurrerapen 
handiarekin batera,  
parte-hartze 
handiagoa behar da 

osasun-intrusismoaren 
aurkako borrokan, 
osasun publikoko eta 
justizia-administrazioko 
arduradunen eskutik. 
Herritarren osasuna 
zaintzea funtsezko 
egitekoa da, eta 
estamentu guztien 
ahalegin koordinatua 
eskatzen du. Guztiok gara 
borroka horren parte.

Lehendakaritza eta Zuzendaritza
Iban Arrien Celaya 
Koordinazioa:
EFEO-eko Komunikazio, Publizitate eta Protokoloko Batzordea
Gauzatzea eta Maketazioa
J&JCreativos
Argazkigintza
ORO
Argitalpena
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala
Hiruhilabeteko argitalpena
190 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

aurkibidea
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Fisioterapiaren
Mundu Eguna

Long Covid edo Covid iraunkorra leloarekin, 150 profesional eta 

erasandako baino gehiago aritu ziren patologia horri buruz

Irailaren 10ean, Fisioterapiaren 
Mundu Eguneko ekitaldi nagusia 
egin zuen EFEOk eta Long Covid 
edo Covid iraunkorrari buruzko 
jardunaldi jendetsua antolatu 
zuen, gaixotasun hau arintzeko 
tratamenduen berri emateko eta 
paziente batzuen eskutik ezagutzeko 
zer ondorio dituen.

Iban Arrien EFEOko presidenteak 
osasun-arloko profesionalak eta 
biktimak omentzeko egindako 
hitzaldi hunkigarri baten ondoren, 
jardunaldiari hasiera eman zitzaion 
Narda Murilloren hitzaldi batekin: 
“Covid ondorengo pazienteentzako 
programa Institut Guttmann-
en”. Hitzaldian pazienteek izan 
ditzaketen ondorioak azaldu zituen 

Nardak, baita bere erakundetik 
ondorio horiei nola heltzen ari diren 
ere.

Jarraian, Mikel Aranok eta Aranatze 
López de Muniainek, ESI-Arabakoek, 
azaldu zuten pandemia garaian 
fisioterapeutek ingresatutako 
pazienteen esku jarri dutela haien 
jakituria eta ESI honetan talde berezi 
bat ere sortu dutela, Long Covid 
pazienteak errekuperatzeko.

Jardunaldia amaitzeko, Sonia Bilbao 
eta Fátima Gottwald-en lekukotza 
izan genuen, Long Covid dutenak biak 
ere, eta gaixotasun honen ondorioz 
eguneroko bizitzan dituzten 
zailtasunak azaldu zituzten.

Era berean, eta beren 
esperientziaren barruan, 
adierazi zuten pazienteentzat 
baliabiderik ez dagoela, 
askotan patologia ezagutzen 
ez delako, Covid 
iraunkorraren aurkako 
borrokan ikusi ahal izan 
dutenez.

Jardunaldia amaitzeko, 
bai hizlariek bai  
parte-hartzaileek gaixotasun 
hori duten pazienteen 
orainari eta etorkizunari 
buruzko ikuspegiak partekatu 
zituzten, eta fisioterapiak 
haien ongizateari laguntzeko 
dituen aukerak ere aipatu 
ziren.

Amaitzeko, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialak eskerrak eman nahi 

dizkie bertaratuei eta hizlariei, 
ekitaldi honetan parte hartu 
zutelako; izan ere,  
parte-hartzerik gabe jardunaldiak ez 
zuen zentzurik izango.

Fisioterapiaren Munduko Eguneko 
hurrengo edizioetan berriro ere 
aurtengo denak gurekin izatea 
espero dugu, aurten bertaratzerik 
izan ez dutenez gain.

Komunikazio Batzordea

berriak

  elkarberri 72.zb
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EFEOk
Euskadiko 
Fisioterapia 
Sarien
VI. edizioa 
antolatu du

Sariak abenduko
Asanblada Orokorrean 

banatuko dira

Urte eta erdiz pandemian murgilduta 
egon eta iazko edizioan euskal 
fisioterapia osoari aitortza egiteko 
parada izan ondoren, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak 
Fisioterapiako Euskadi Saien 
seigarren edizioa ospatuko du.

Euskal Herrian Fisioterapiak 
aurrera egin dezan lanean ari diren 
profesionalak aitortu eta balioan 
jarri nahi dira sari horiekin.

Fisioterapiako VI. Euskadi Sariek 
kategoria hauek izango dituzte:

• Fisioterapeuta hoberena
• Fisioterapiari buruzko 

komunikazio-proposamen 
hoberena

• Fisioterapiako ibilbide 
profesional hoberena

• Ikerketaren saria
• Karrera-amaierako lanik 

hoberenaren saria
• FisioLagun saria

Azpimarratu behar da edizio honetan 
sari berri bat sartu dela, FisioLagun, 
Fisioterapiaren irudia, zerbitzuak 
eta kalitatea sustatu dituzten 

pertsonak, erakundeak, enpresak eta 
antolakuntzak saritzeko, diziplinaren 
garapenari egin dioten ekarpenagatik. 
Sari berri honekin Fisioterapiaren 
bidez alor guztietan osasuna 
sustatu eta hedatzeko estrategien 
perfekzionamendua aitortu nahi da.

Oraingo honetan sariek zenbateko 
hauek izango dituzte:

• Fisioterapeuta hoberena
500 euroko balioa duen 
prestakuntza-beka

• Fisioterapiari buruzko 
komunikazio-proposamen 
hoberena 

Aitorpen saria eta diploma 
• Fisioterapiako ibilbide 

profesionala
Aitorpen saria eta diploma

• Ikerketaren saria
1.000 euro eta 500 euroko 
prestakuntza-beka 

• Karrera-amaierako lana
300 euroko 
prestakuntza-beka

• FisioLagun saria
Aitorpen saria eta diploma

Gehienez ere 7 kideko epaimahai 
profesional batek erabakiko ditu 
irabazleak; 2021eko abenduaren 5ean 
erabakiko ditu eta abenduaren 18an 
emango da horren berri, Elkargoko 
Ohiko Batzarrarekin bat etorriz. 

Irabazleei aldez aurretik jakinaraziko 
zaie, berariazko gutun baten 
bidez; lanarekin batera erantsitako 
gutun-azal itxiko zerrendan 
agertzen den egileari edo egileetan 
lehenengoari igorriko zaio gutuna.

Sari hauetan gurekin bat egitera 
animatu nahi zaituztegu, 
Fisioterapiako profesional 
askok egiten duten lan bikaina 
ikusgai jartzea baita xedea.

Komunikazio Batzordea

berriak

2021eko urria - abendua
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2008ko azaroan diseinatu eta garatu 
zuen Elkargoak Barne Araudia  
eta hor konfiguratu zen lantalde  
zientifiko-teknikoak izena eman  
zitzaien haien proiekzioa. 

Izaera eta interes profesionaleko 
jarduera eta zerbitzu kolektiboak 
sortzeko eta bultzatzeko 
konpromisoaren ondorioz egin zen 
taldeko lan-proposamen horiek 
diseinatzearen aldeko apustua, 
etengabeko prestakuntzari, ikerketa 
sustatzeari eta garapen tekniko-
profesionalari lotutako ekintzak 
garatzeari behar bezalako arreta 
korporatiboa emateaz gain eta horiek 
guztiek duten balioa bultzatzeaz gain.

Pediatriaren, Akupunturaren eta 
Animalien Fisioterapiaren alorrean 
interesa zutenak ere garapen horretan 
interesatu ziren, baina ez zen lortu epe 
luzera taldeak eratzea edo jarraipena 
izatea, batzuetan interes-faltagatik 
gertatu zen hori, eta beste batzuetan, 
erakundearen funtzionamenduarekin 
ezadostasunak zeudelako eta 
erakundearekin zuten loturaren 
ondorioz.

FISIOTOPAGUNEAK proiektua sortu 
da hasierako asmo hura aberastu eta 
hedatu asmoz. Helburu nagusitzat 
dugu, batetik, interes profesionaleko 
estrategia eta zerbitzu kolektiboak 
bultzatzeko konpromiso bizia jasotzea, 
eta, bestetik, garapen kolektiboko 
puntu eta espazio komunak aurkitzeko 

denok dugun nahiari 
erantzun egokia 
ematea. Lehenengoa, 
gure estatutu-
artikuluetatik dator 
zuzenean; bigarrena, 
gure konpromiso 
eta ikaskuntzatik; 
konpromiso eta 
ikaskuntza horiek 
iazko lehen 
hiruhilekoan 
“Fisioterapiaren 
barruan paradigma 
aldatzeko foroa” 
izenekoan egindako 

topaketen ondoriozkoak dira, nahiz eta 
Covid-19 pandemia larriaren ondorioz 
zapuztu egin ziren.

Izenak berak esaten duen bezala, 
FISIOTOPAGUNEAK proiektatzearen 
asmoa da gure arteko espazioak  
eta/edo topaguneak aktibatzea, 
sustatzea eta aberastea. 

Hau da, egiazko “gizarte-sareak” 
sustatzea, elkar ezagutu dezagun, 
elkarrekin proiektuak partekatu 
ditzagun eta profesional gisa haz 
gaitezen banaka eta taldean.  

Espazio IREKIAK dira, jatorrizko 
lantalde haien porrota eragin izango 
zuen esparru zurruna alde batera utzi 
da, eta helburuen eta lan-estrategien 
diseinua, garapena edo orientazioa 
taldearen autonomiatik datoz, bi 
premisa bakarren pean: erantzukizun 
profesionala eta garapen kolektiboa.

Parte hartzeko hamaika “formula” eta 
proposamen daudela uste dugu: esparru 
fisioterapeutikoari dagozkion prozedura, 
abordatze, ezagutza-arlo eta gaitasunen 
inguruko topaguneak; eztabaidarako, 
kritikarako eta elkarrizketa 
hutserako espazioak; etengabeko 
prestakuntzarako espazioak, ezagutzak 
eta esperientziak partekatzeko eta 
zabaltzeko; zientziarekin, ikerketarekin, 
irakaskuntzarekin eta mundu 
akademikoarekin lotutako lantaldeak; 
taldeko esku-hartzea aberasgarria 
izango den proiektu partikularrak 

garatzeko eta/edo handitzeko 
espazioak; Elkargoaren erakundearekin 
partekatutako zonak esku-hartzerako 
eta/edo buruzagitzarako; eta xede bera 
duten beste hainbat aukera: banako 
bidearekin alderatuz gero taldeko 
esperientziak duen balio erantsia 
identifikatzea.

Proiektu honetan EFEOk bidea 
erraztea nahi dugu, egon daitezkeen 
behar, ideia eta proiektuen kudeaketa, 
hedapena eta garapena ahalbidetzeko. 
Eskaini beharreko bitartekoen artean, 
Elkargoaren Aurrekontu  
Orokorretatik zuzenean eratorritako  
aurrekontu-partidak onartzea egokia 
litzatekeela uste da, interes kolektiboko 
ekintzak eta proposamenak garatu ahal 
izateko. Partekatutako  
buruzagitza-ereduaren aldeko 
proposamen irmoa, aurrekontu-sail 
baten norabidea eta  
inbertsioa – pixkanaka gero eta 
handiagoa izatea espero  
dugu – lagungarriak izan daitezen 
Elkargoaren funtzionamendu 
eta garapen esparru berriaren 
zirriborrorako, gainbegiratze 
arduratsuarekin baina askatasunez 
eta independentziaz garatzeko behar 
adinako autonomiarekin.

Datozen egunetan proiektuari 
buruzko zehaztasun gehiago jasoko 
dituzue, baita ekimen honetan parte 
hartzeko jarraibideak ere. Ordura 
arte, Zuzendaritza Teknikoarekin 
harremanetan jar zaitezkete  
(r.romero@cofpv.org), sortzen 
zaizkizuen zalantza guztiak argitzeko 
edo, besterik gabe, ekimenean parte 
hartzeko interesa duzuela  
jakinarazteko.

Zuzendaritza Teknikoa
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Fisioterapia eskuak eta goiko 
gorputz-adarrak lantzeko

EFEOk antolatutako jardunaldia honek arrakasta handia 
izan zuen eta 300 profesional baino gehiagok hartu 

zuten parte.

Paziente asko eskuko, eskumuturreko, 
ukondoko eta sorbaldako lesioekin 
etortzen zaizkigu, eta lesio horien 
konplexutasuna eta mugak kontuan 
hartuta, EFEOn ikusi genuen 
beharrezkoa zela lesio horien 
tratamendu fisioterapeutikoaren 
garrantziari buruzko jardunaldia 
egitea. 

Horregatik, joan den urriaren 16an 
lesio horien ikuspegi terapeutikoei 
buruzko jardunaldia egin zen.

Alor honetako lau aditu izan genituen 
jardunaldian eta patologia desberdinez 
duten jakituriaren berri eman ziguten.

Hasteko, “Behatzetako lokadurak 
edo bihurrituak? Protokolo-
proposamenak” hitzaldia eman 
zuen Belén Sanchok; goiko gorputz 
adarretako lesioetan 15 urte baino 
gehiagoko esperientzia duen 
fisioterapeutak, besteak beste, lesio 
hauentzat nazioartean jada aurkeztu 
den protokolo baten berri eman zigun.

Jarraian, Andoni Ormazabalek, 
eskalatzearen ondoriozko lesioetan 
adituak, eskalatzaileen artean ikerketa 
bat egiten ari dela esan zigun, lotutako 
lesioen iraupena zenbatesteko eta 

kirol honetako maila eta taldeetan 
dauden arrisku-faktoreak aztertzeko. 
“Behatzetako polea-lesioen 
balorizazioa, errehabilitazioa eta 
berregokitzapena” aurkezpena 
egin zigun eta diziplina honekin 
zerikusia duten lesio zehatzak 
azaldu zizkigun.

Atseden labur baten ondoren, Nerea 
Pradak, sorbaldako patologiaren 
ariketa terapeutikoaren graduondoko 
irakasleak, “Errotatzaileen zorroarekin 
zerikusia duen etengabeko mina: 
teoriatik praktikara” hitzaldia eman 
zuen.

Jardunaldia amaitzeko, Álvaro García 
Gimbernat Cantabria Unibertsitateko 
(Kantabriako Unibertsitatea) irakasle 
elkartuak,  “Zer egin ukalondoko 
alboko mina duen pazientearekin?” 
hitzaldia eman zuen, eta ukalondoko 
patologiaren adibideak eskaini zituen.

Asko izan ziren jardunaldian parte 
hartu zuten 300 lagunek baino 
gehiagok egindako galderak; estatu 
osotik etorri ziren, baita atzerritik ere, 
eta luzatu egin zen jardunaldia. Argi 
dago, kolektiboaren intereseko gaia 
jorratu zela.

Eskerrak eman nahi dizkiegu partaide 
guztiei eta, batez ere, parte hartu 
zuten lau hizlariei.

Komunikazio Batzordea
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Agenda NAGUSI 2021.
Zikloa: “Artatutako eta 
zaindutako adinekoak”

EFEOk parte hartu du “EAEko egoitzetako adinekoak

artatzeko eredua” eztabaida foroan.

Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, 
Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak 
parte-hartze prozesuaren garapenari 
eutsi dio AGENDA Nagusi 2021 edizio 
berriarekin. Adinekoekiko gobernantza 
publiko-sozialerako eredua da, eta, 
arduradun nagusiaren hitzetan, “haren 
helburua da parte-hartze sozialerako 
kultura sortzea, baita erakundeengan 
eta erabaki prozesuak garatzeko 
moduetan konfiantza handiagoa jartzea 
ere”.

Parte-hartze ziklo berriak, “Artatutako 
eta zaindutako adinekoak” izenekoak, 
EAEko egoitzetako adinekoak artatzeko 
eredua izan du hausnarketaren ardatz.

“Hausnarketa partekatuaren prozesu” 
horren barruan, hainbat tresna 
metodologiko gehitu dira, ezagutza 
kolektibo baliagarriak bideratu eta 
elikatzeko, erabaki hobeagoak eta 
errealitatearekin bat datozenak 
hartzeko oinarri gisa.  Topaketa eta 
eztabaiden testuinguru horretan, 
EFEO, Euskadiko egoitzetako arretan 
parte hartzen duen fisioterapeuten 
kolektiboaren ordezkari gisa, lanbide 
arteko eztabaida-foro batean parte 
hartzera gonbidatu zuten, eta horrela 
bat egin genuen egoiliarrekin, 
familiarrekin, batzorde adituarekin eta 
Euskadiko Adinekoen Batzordearekin 
antolatutako topaketetan.

Gonbidapenari erantzunez, eta EFEOko 
idazkari eta zuzendari tekniko gisa, 
irailaren 28an Eusko Jaurlaritzaren 
Gasteizko egoitzara joan nintzen, eta 

hiru ordu baino gehiagoko iraupena 
izan zuen topaketa interesgarrian 
parte hartu nuen. Bertan, esparru-
proiektuaren kudeaketa taldearekin eta 
arduradunarekin topo egin nuen, baita 
beste osasun-kolektibo batzuetako 
ordezkariekin ere.

Modu berezian azpimarratu behar 
da egun batzuk lehenago bildutako 
informazioa, arlo geriatrikoarekin 
lotutako lankide fisioterapeutek egoera 
errealari buruzko iritziak, esperientzia 
partikularrak eta ezagutzak trukatzeari 
esker lortua, oso lagungarria izan 
bainuen partekatzeko, aberasteko 
eta informazio “ofiziala” diziplina eta 
kolektibo honen errealitatearekin 
kontrastatzeko esku-hartze arlo 
batean, hau da, Euskadiko egoitzetako 
arretaren arloan, zeina askotan gutxietsi 
eta mespretxatu egiten den. Beraz, 
eskerrak eman nahi dizkiegu gure 
laguntza eskaerari zuen lankidetza 
eskuzabalarekin erantzun diozuen 
pertsona guztioi! 

Horrez gain, modu formalean 
aurkeztutako analisi-dokumentua 
lankide fisioterapeutek partekatutako 
datu eta esperientzien bilketaren 
emaitza izan zen; arreta-arlo horrekin 
lotuta egon eta Elkarteak parte hartu 
duen azken bi topaketa profesionaletan 
bildu eta partekatutako datuak eta 
esperientziak dira. Honako hauek dira 
zehazki: “Abordaje de Fisioterapia en las 
Residencias”, Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialak antolatutako 
etengabeko prestakuntzako ikastaroa, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte 
Politika Saileko Mendekotasunaren eta 
Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza 
Nagusiarekin lankidetzan (2021eko 
martxoaren 24 eta 31 eta apirilaren 
14a, 22a eta 29a), eta EHUren udako 
ikastaro bat, “Fisioterapia activa 
como palanca de cambio durante 
el envejecimiento”, Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin batera antolatua 
(2021eko irailaren 16a).

Topaketan partekatu ziren puntu 
eta ohar garrantzitsuenetako batzuk 
jaso ditut jarraian, eta gure esparru-
dokumentuan azpimarratutako kezkak 
argudiatu eta babesteko oinarri gisa 
baliatu nituen:

FISIOTERAPIAREN BALIOA 
AZPIMARRATZEA ADINEKOEN 
ARRETA SOZIOSANITARIOAN  

“Sophie Heywood doktoreak (Australiako 
Melbourneko St. Vincent ospitalea), 
Antonio Cuesta Vargas doktoreak 
(Malagako Unibertsitatea), David 
Beckwée doktoreak (Belgikako Bruselako 
Unibertsitatea), Malagako Unibertsitateko 
Klinimetria Ikerketa Taldeko kideek, 
Deustuko Unibertsitateko irakasleek, 
Gimbernat Unibertsitateko irakasleek, 
Uliazpi Fundazioko kideek, Zahartzaroa 
erakundeko kideek eta Matia Fundazioko 
kideek parte hartu zuten aurretik 
adierazitako jardunaldi eta tailerretan, 
eta, arlo gerontologikoko aditu gisa, bat 
datoz fisioterapia eta haren kolektibo 
profesionala adinekoen arreta integralaren 
diziplina arteko taldeetan sartzerakoan, 
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zalantzarik gabe”.  

“Zientziak datu eta emaitza argiak 
ematen ditu fisioterapiako esku-
hartzeen eraginkortasun eta efizientziari 
buruz hainbat jarduketa-eremutan. 
Beraz, emaitza onak lortzen ditugu 
fisioterapiaren esku-hartzetik prozesu 
eta egoera kliniko askotan, zahartze-
prozesuekin lotuta: “nahasmendu 
neurodegeneratiboetara egokitutako 
ariketak”, “uretako lanaren garrantzia eta 
emaitzak adinekoekin”, “hauskortasuna 
eta sarkopenia kontzeptuak”, “arnasketako 
muskulu ahultasunari buruzko lana”, 
“nahasmendu uroginekologikoak 
jorratzea”, “prozesu kliniko onkologikoei 
buruzko esku-hartze fisioterapeutikoa 
adinekoetan”, “balorazio-teknologia 
berriak fisioterapian”, “terapia-
proposamenak dantza tradizionalarekin”, 
“korrikaren eta artrosiaren mitoak 
ezeztatzen”, “adinekoetara egokitutako 
ariketak osasun mentalaren arloan”, 
“adinekoen mugikortasun lagundurako 
tresna teknologikoak erabili eta garatzea 
muturreko mugiezintasun-egoeran”…”

BARRUKO ETA KANPOKO ALDAKETA 
KONTZEPTUALAREN BEHARRA

“Fisioterapia, diziplina eta osasun-
zientzia gisa, aldaketa-prozesuan dago: 
paradigma-aldaketa hori ebidentzia 
zientifikoaren emaitza ugariek eragin dute, 
zalantzarik gabe, eta orain arte aurreikusi 
ez diren esparru eta jorraketa-eremuetara 
orientatu gaituzte.”

“Arlo geriatrikoa ez da gelditu aldaketa 
kontzeptual horietatik kanpo. Zientziak 
fisioterapia arretaren eraginkortasuna 
eta balioa erakutsi ditu zahartze-prozesu 
osoan zehar. Esku hartzeko estrategia 
bakar eta pasiboak eta jorraketak alde 
batera utzi behar ditugu gure esku-
hartzeen protagonismoa geureganatzeko 
hautemandako arazo fisikoaren erantzun 
gisa, zahartze aktibo eta osasuntsua 
sustatzeko aldaketa-palanka gisa, 
eta adinekoen artean bizi kalitatea 
sustatzeko”.

“Fisioterapia “arazo fisikoen eskuzko eta 
esku-oheko jorratze” gisa identifikatzea 
ohikoa da, baina hedatua egoteak ez du 
esan nahi okerra, erredukzionista eta 
XXI mendeko errealitate profesionaletik 
aldendua ez denik”.

“Zahartze-prozesua jarraitua da. 
Muturreko mugiezintasun-egoeren 
aurreko uneetako fisioterapia-arretaren 
faltak hauskortasun-egoerak azkartu 
eta okertzen ditu, eta inork nahi ez duen 
prozesua itzulezin bihurtzen du”.

“Azterketa zientifikoek itzulgarritasun-
potentzial argia ematen dute sendotasun-
hauskortasun espektroaren fase 
jakin batzuetan. Bilakaera kaltegarri 
bat lehengoratzeko aukera horrek 
berez justifikatuko luke esku-hartze 
fisioterapeutiko bat gomendatzea 
adinekoen mugikortasun sindromea 
agertu aurreko aldietan, prebentzioaren 
eta gure esku-hartzearen eraginkortasuna 
eta efizientzia sustatuz eta balioetsiz 

lehen mailako arretaren esparruan”.

“Beharrezkoa da arreta-esparru horri 
lotutako profesionalen etengabeko 
prestakuntza, egungo ezagutza partekatuz 
eta hedatuz, eta esku hartzeko aldaketak 
eta estrategia berriak onartuz”.

FISIOTERAPIA PERTSONA ARDATZ 
DUEN ARRETA-EREDUAN (ACP) 
INTEGRATZEA EGOITZA-ARRETAN

“Aho batez identifikatzen dira 
fisioterapiako kolektiboaren eta balioen 
diziplina eta pertsona ardatz duen 
arreta eredua. Eguneroko bizitzako 
testuinguruan norberaren ingurunearen 
gaineko kontrola sustatuz eta norberaren 
zainketen banakako proposamenean 
aktiboki parte hartuz premia, itxaropen 
eta gaitasun oso desberdinei erantzunez 
zaintzak eman nahi dituen arreta 
profesionalizatua eskaini ahal izateko 
ideia arreta-esparrua eta arreta-erronka 
da eta oso ongi uztartzen da diziplina 
eta kolektibo honen paradigma berriekin. 
“Egunerokotasunaren rol terapeutikoa” eta 
eskainitako zainketen indibidualtasuna 
nekez ager litezke gure errealitatetik urrun 
osasun-diziplina gisa.

“Gainera, beste jarduera-eremu batzuk 
aztertzen baditugu (Neuroerrehabilitazioa, 
Pediatria, Kirola, Traumatologia), XXI. 
mendeko arreta fisioterapeutikoko 
prozesuak ez dira nortasun horretatik 
eta indibidualizazio-esparru horretatik 
urruntzen. Banakako balorazioak 
proiektatzen dira, non biografia, 

berriak

2021eko urria - abendua



12

aurrekariak, zaletasunak, ingurune sozio-
familiarra, itxaropenak eta lehentasun 
partikularrak aztertu eta artatu egiten 
diren, elkarrekin zainketa-plan bat eta 
adostutako abordatze bat proiektatzeko; 
zainketa-agertoki bat sustatzen eta 
ezartzen da, pertsonaren ingurune 
naturala errespetatu eta zainduko duena, 
etxeko nahiz gertuko jorraketak eta 
jorraketa naturalak lehenetsiz; norberaren 
burua zaintzea sustatzen da, jarrera eta 
portaera desegokien aldaketa sustatzeko 
arrisku-faktore gisa ager daitezkeen 
kausak eta/edo aldagaiak aztertuta 
(osasunari dagokionez), eta pedagogia eta 
prozesu anatomofisiologikoen ezagutza 
tresna terapeutiko osagarritzat hartuta”.

“Ez da beharrezkoa zuzendaritza honi 
adieraztea fisioterapiari eta haren 
profesionalei emandako balioa eta 
protagonismoa, arreta-taldeetan nahitaez 
txertatutako agente eta diziplina 
diren aldetik, eta hori arreta-eredu 
honekin lotutako eredu teorikoetan, 
dokumentuetan eta proiektuetan 
islatzen da. Azpimarratzekoa da “Egoitza 
batean hauskortasun egoeran dagoen 
adinekoarengan ardaztutako arreta 
eredua” dokumentuan deskribatutako 
esperientzia pilotua. Dokumentua 2011n 
argitaratu zen, eta Maria Institutu 
Gerontologikoak diseinatu zuen (https://
www.matiainstituto.net/eu/argitalpenak/
egoitza-batean-hauskortasun-egoeran-
dagoen-adinekoarengan-ardaztutako-
arreta-eredua)”.

ACP EREDUAREN ESPARRU 
TEORIKOA vs ERREALITATEAREN 
ANALISI SUBJETIBOA

Bikaintasun-esparru hori kontuan hartuta, 
eta gure paradigma profesionalarekin 
guztiz bat etorrita, EFEOk lau profesional 
fisioterapeutaren esperientzia eta inpresio 
partikularrak kontsultatu eta jaso ditu, 
arlo horretan adituak eta/edo egoitza-
arloan esperientzia handia dutenak. 
Horiei buruz hitz egingo dugu, eta 
jasotako iritzi batzuk hitzez hitz adieraziko 
ditugu, proiektu honetan gure esperientzia 
partekatzeko baliagarri izan daitezkeenak, 
gonbidatzen gaituen hausnarketa 

kolektiboko prozesua aberastuz eta 
errealitatera egokitutako erabaki hobeak 
hartzea errazten eta bideratzen duten 
baliozko elementuak emanez, etengabeko 
hobekuntzako proiektu global honetako 
gainerako protagonista eta eragileekin 
batera.

Jasotako kezkak eta iritziak:

• Erreferentzia-eredu bikaina, baina 
agertoki teorikoak

“ACP eredua zuzena da maila 
teorikoan, baina zaila da praktikan 
jartzea”.

“Denbora falta zaigu gure lana 
ondo egin ahal izateko”.

“Arreta-eredu horrek gure 
errutinak malgutzea eta senideak 
zaintza- eta arreta-sarean 
integratzea eskatuko luke, eta 
hori ezinezkoa da lan egiten 
dudan egoitzaren antolaketa 
testuinguruarekin”.

“Adierazi didazun ereduak arreta 
eta zaintzara bideratzen du 
bizikidetza-unitate txikietatik 
eta etxeko inguruneetatik: 
nire egoitzako ingurune fisiko-
arkitektonikotik oso urrun dago”.

“Protokoloek, funtzionamendu-
inertziek, ezarritako ordutegiek eta 
ingurune fisikoak ezinezko egiten 
dute lortu nahi den arreta-eredua”.

• Giza baliabideen defizita 

“Ez dago langile nahikorik 
kalitatezko arreta emateko”.

“Zaila da fisioterapeuta batek 100 
egoiliar artatzea”.

“Gaur egun egoitzetan dagoen 
gutxieneko ratioa urria da; nire 
ustez, ratio horiek handitu egin 
beharko lirateke, kalitatezko 
ACP bat ahalbidetuz, eta ez ACP 
teoriko bat”.

“Zainketak ez daude oso bereizita, 
plantillen defizit larriaren, gutxi 
doitutako ratioen, eta abarren 
ondorioz”.

“Identifikatutako behar bereziei 
erantzun nahi izatea, eredu 
teorikotik bideratzen den bezala, 
materialki ezinezkoa da dauden 
erabiltzaile/fisioterapeuta 
ratioekin”.

“Pertsonak beren arreta-planen 
definizioan eta praktikan 
sartzea ezinezkoa da dauden 
plantillekin eta zerbitzuaren 
eta arreta fisioterapeutikoaren 
urritasunarekin”.

“Eredu teoriko horren arabera, 
ezinezkoa da egoiliarrak 
beren gaitasun funtzionalera, 
beharretara, itxaropenetara 
eta gure arreta-planen gustu 
pertsonaletara egokituta sartzea”. 
Hemen bizi diren 150 pertsona 
baino gehiagorentzat ni bakarrik 
nago”.

“Aldundiaren eskakizunek, 
batez ere langile-eskakizunek, 
handiagoak izan behar dute 
itundutako enpresei begira”.

• Lurralde-asimetria abian jartzean eta 
garatzean

“Alde handiak daude lurraldeen 
artean, baita udalerrien eta 
egoitzen artean ere”. 

“Ezagutzen ditut eredu 
teorikotik hurbilago dauden 
Gipuzkoako beste lankide 
batzuen esperientziak. Gustatuko 
litzaiguke planteamendu horietara 
hurbiltzea”.

• Fisioterapia-kolektiboaren eta 
-prestazioaren bigarren mailako 
protagonismoa

“Nire ustez, talde profesional 
garrantzitsua gara zentroetako 
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egoiliarrentzat, familiarrentzat 
eta langileentzat; hala ere, 
bigarren mailako aktoreak gara 
“goikoentzat”. 

“Diziplina anitzeko ingurune 
hierarkizatuetan mugitzen 
jarraitzen dugu”: Ez gaituzte 
kontuan hartzen erabaki 
garrantzitsuak hartzeko 
prozesuetan”.

“Ezin dut ebaluazio 
fisioterapeutiko bat proiektatu, 
ezta lan-programa bat definitu 
ere. Mediku geriatrak bideratuta 
datorkit”.

“Ez dut parte hartzen zainketa-
planaren diseinuan, edo hori 
gutxitan edo noizean behin egiten 
dut. Ebaluazioa Geriatrak egiten 
du, eta ez didate kontsultatzen”.

“Inbertitzeko eta bitartekoak 
eskuratzeko proposamenak behin 
eta berriz baztertzen dizkidate. 
Ez dut parte hartzen egoitzako 
proiektuetan eta aldaketa 
globaletan”. 

“Bide batez, hitzarmenaren 
arabera, psikologoek, kategoria 
profesionalagatik, guk baino 
gehiago kobratzen dute, eta 
graduaren iraupena berdina da bi 
kasuetan”.

• “Arretarik gabeko” eremuak

“Gustatuko litzaidake aldizka 
laguntzaileekin bildu ahal izatea 
prestakuntza lantzeko. Ohean 
dauden pertsonen posturak 
hobetzeko, aulkian dauden 
pertsonen esertzeko modua 
kontrolatzeko, ibilera errazteko, 
erorikoak izateko arrisku-egoerak 
identifikatzeko, eta abarrerako 
ezagutzak eman ditzaket”.

“Haien familiek zainketetan eta 
fisioterapia-planean parte har 
lezakete eta parte hartu beharko 

lukete. Ez dut haiekin egoteko 
aukerarik”.

“Materialki ezinezkoa egiten zait 
adineko bakoitzaren erortzeko 
arriskuak zehatz-mehatz eta 
bereziki aztertzea. Fisioterapeuta 
gisa, arrisku-faktore horri 
eraginkortasun handiagoz 
erantzuteko aukera izan beharko 
nuke”.

“Banakako arreta ezinezkoa da 
denbora-faltagatik. Taldeko saioak 
egiten ditut, pertsona gehiago 
artatu ahal izateko”.

“Ez naiz beharrezko 
maiztasunarekin iristen 
mugiezintasun larria duten 
pertsona guztiei arreta ematera. 
Gaitasun fisiko handiagoa duten 
pertsonekin gehiago jarduteko eta 
lan egiteko joera dago”.

“Inbertsio teknologikoa ia hutsala 
da. Fisioterapia tradizionala eman 
nahi dute, oinarrizko baliabide 
tradizionalak dituzten terapia eta 
ariketetan oinarritua”.

“Ez dago gehiegizko sedentarismo-
denboren benetako kontrolik, ezta 
denbora horien gaineko jarduketa 
eraginkorrik ere”.

“Hasteko, soldata eta ordutegiak 
hobetu beharko lirateke (ez 
da logikoa lan berdina eginda 
Foru Aldundiko fisioterapeutek 
askoz gehiago kobratzea); azken 
batean, baldintzak aldatu beharko 
lirateke”. 

• Berrikuntza, proposamenak, 
erronkak, iradokizunak, nahiak...

“Berrikuntzak egin behar dira 
kudeaketan. Eredu teorikotik 
praktikara igarotzeko ausardia. 
Adinekoari bizi-kalitate handiagoa 
ematen dioten giza arretarako 
ereduak”.

“Egoiliarren % 80 ohean egoten 
dira; ez dira esertzen, ez dira zutik 
jartzen eta, noski, ez dira ibiltzen. 
Nik ezin ditut behar bezala 
artatu. Zikloergometroen antzeko 
teknologia berrietan inbertitzeak 
euren mugikortasun-beharrei 
erantzuteko aukera emango luke”.

“Adinekoa egoitza batera sartzen 
denean, mendekotasun-maila 
altua duelako izan ohi da. 
Fisioterapia aurreko hauskortasun-
mailetan dauden pertsonen 
arretan sartzeak hobetu eta luzatu 
egin lezake euren egoera, baita 
egoitzan sartzeko beharra atzeratu 
ere”.

“Hauskortasun ertaineko pertsonei 
etxeko arreta emanez gero, ez 
litzateke sarrera goiztiarrik egongo 
egoitzetan”.

“Ondo orientatutako ariketa 
fisikoak hauskortasun-irizpide 
sorta handi baten itzulgarritasun-
prozesuak errazten ditu. Hala 
ere, ez dira garatzen arreta 
soziosanitarioko politikak etapa 
horietan fisioterapia txertatzeko”.

“Etxeko arreta fisioterapeutiko 
mistoa “aurrez aurrekoa eta 
birtuala” txertatzea tresna 
eraginkor eta efizientetzat har 
liteke, mendekotasun handiagoa 
erakusten hasten direnean 
adinekoei bizi-kalitatea emateko. 
Haiek egoitzetan sartzea 
atzeratuko luke, eta arreta-
kostuak aurreztuko lituzke”.

“Lehen mailako arretaren eta 
prebentzioaren esparruko 
estrategiak artatu eta indartu 
beharko lirateke. Arazoak 
tratatzeko sartzen gara, parte 
hartu beharko genukeenean, eta 
kontuan hartu behar gaituzte 
horiek ekiditeko”.
“Jorratzen ez diren (edo oso 
gutxi jorratzen diren) hainbat 
alor terapeutiko daude egoitza-
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eremuan: arnas fisioterapia, 
paziente onkologikoak, osasun 
mentala, eta abar”.

“Epe luzeko zaintzarik eta arretarik 
eza etxean bertan, egoitzan sartu 
aurretik”.

• Gure protagonismoaren autokritika

“Agian prestakuntza-defizita, 
eguneratzeko gogoa. Inguruneak 
eta dinamikek motibazioa kentzen 
dute, baina horrek ez luke 
justifikatu behar”.

“Aldaketak gutxi errazten dituzten 
lan-inertzietan murgiltzen gara”.

“Aitortzen dut ez dudala ezagutza 
sakonik erorketak ebaluatzeko eta 
prebenitzeko estrategietan. Horren 
azterketan eta lan espezifikoan 
sakontzeak kalitate handiagoa 
emango lioke nire esku-hartzeari”.

“Erritmoek eta lan-kargek 
aldaketarik ez proposatzera 
garamatzate. Motibaziorik gabe 
nago, gutxi kobratzen dut”.

“Aldaketak proposatzeaz nekatu 
nintzen, eta errutinak mantentzen 
ditut. Hobekuntza-ekintzak 
proposa nitzake, baina ni bakarrik 
nago eta nekagarria egiten zait”.

Bilera ona izan zen, giro oso 
adeitsuan, eta espero dugu politika 
soziosanitarioen arduradunek gogoan 
hartzea, aukera emango baitigu ate 
berriak irekitzeko, aberasteko eta 
gure diziplina Euskadiko adinekoen 
egoitza-unitate guztietan ahalik eta 
ondoen integratzeko, eta elkarrekin 
parte hartzeko ildoei eusteko, gure 
burua identifikatu ahal izateko eta, 
protagonista gisa, arreta eremu 
horretan erabakiak hartzeko orduan 
ekarpenak egiten jarraitzeko.
Deigarria eta azpimarratzekoa da, 

nolanahi ere, eztabaida-foroan zehar 
hiru lurraldeetako erizainen kolektiboko 
ordezkariek eta psikologiako 
kolektiboko ordezkariek gure diziplinari 
eta gure lanari adierazi zizkieten 
maitasuna, balioa eta aintzatespena.
“Maite zaituztegu, eta faltan botatzen 
zaituztegu ez zaudetenean. Adinekoen 
egoitzak asko irabazten dute zuekin, 
eta adinekoek behar zaituztete”. Espero 
dugu Sailak eta foru erakundeek hori 
kontuan hartzea.

Beste kolektibo batzuk ez etorri izana 
ere deigarria izan zen.

Zuzendaritza Teknikoa

Ezkerretik eskuinera:
Mª Pilar Lecuona Ancisar (Gipuzkoako Erizaintza Elkargo Ofizialeko presidentea), Maider Garamendi (Saileko teknikaria), Beatriz Gázquez 
(AGENDA Nagusiren koordinatzailea), Blanca Echazarreta (Arabako Erizainen Elkargo Ofizialeko batzordekidea), Roberto Romero (EFEOko 
zuzendari teknikoa), Mª José García Etxaniz (Bizkaiko Erizaintza Elkargoko presidentea), Ainhoa Eguren Andrés (Bizkaiko Psikologia Elkargoko 
zuzendari teknikoa).
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Hipoteka-gastuak
berreskuratu
Euskadiko Kontsumitzaileen 
Federazioko kabinete juridikoaren 
jardueraren zati bat  
banku-erreklamazioei buruzkoa 
da; zehatz esateko,  
hipoteka-maileguaren eskritura 
formalizatzean kontsumitzaileek 
ordaindutako hipoteka-gastuak 
berreskuratzeari buruzkoa,  
Auzitegi Gorenaren 705/2015 
epaiaren arabera.

200 demanda baino gehiago 
aurkeztu dira, eta epai guztiak 
demandatzaileen aldekoak izan dira; 
ondorioz, bere garaian ordaindutako 

zenbatekoak eta dagozkien 
berandutze-interesak  
berreskuratu dituzte.

Intrusismo profesionalaren 
aurka Elkargoarekin egindako 
kanpainarekin gustura gaudenez, 
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialari zerbitzu hau eskaini nahi 
diogu, egoki iritziz gero elkargokide 
guztiei zabaltzeko.

Zerbitzua eskuratzeko elkargokidea 
izan behar da eta 60,00 euro 
ordaindu behar dira aldi bakarrean.
Letraduen, abokatuen eta 

prokuradorearen gastuak 
Federazioren gain joango lirateke, 
eta epaian lortutako ezer ez litzateke 
kobratuko.

Informazio zehatzagoa nahi izanez 
gero, jarri gurekin harremanetan 
posta elektronikoz:
eke@ekeconsumidores.eus
Telefonoz:
656701180; 9:00etatik 13:00etara.

Euskadiko Kontsumitzaileen
Elkargoa

Profesionales
Formación para

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVANCES  
EN NEURORREHABILITACIÓN DE LAS 
FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS  
(Acreditado por la ANECA) 7ª Edición 
Modalidad: semipresencial 
10 seminarios de noviembre 2021 a mayo de 2022

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA  
DEL DEPORTE Y READAPTACIÓN   
A LA ACTIVIDAD FÍSICA  
(Acreditado por la ANECA) 3ª Edición 
15 seminarios de septiembre 2021 a junio de 2022

• Fisiopatología y Abordaje de la Articulación 
Temporomandibular

• Dolor Neuromuscular y su Abordaje  
con Fisioterapia Invasiva

• Gimnasia Abdominohipopresiva. Nivel 1

C/ Aurelio García Cantalapiedra, s/n     
39300 Tanos - Torrelavega (Cantabria)
Telf. 942 801 650 - 942 801 648     
fisio.tor@eug.es 

EUGimbernat @EUGimbernat

#masqueunaescuela

www.eug.es• Principios de Exploración,  
Tratamiento y Manejo de los Trastornos  
Neuro-músculo-esqueléticos 

• Bases de la Alimentación, Nutrición Humana 
y Dietética: Aplicación en Fisioterapia

• Fisioterapia del Periparto

• Fisioterapia en Disfunciones Digestivas  
y Coloproctología

• Dolor y Sistema Nervioso Periférico  
en Paciente Neurológico

• Fisiosexología

• Nutrición y Dietética Aplicada, Soporte 
Vital para el Rendimiento Deportivo

• Fuerza, Movilidad y Ejercicio Terapéutico  
en Neurorrehabilitación
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Irailaren 18an EFEOk 
Mugikortasunaren Europar Astean 
hartu zuen parte Gasteizen. 
Kanpaina horren helburua da 
arduradun politikoak eta herritarrak 
sentsibilizatzea hirian autoa modu 
irrazionalean erabiltzeak osasun 
publikoarentzat eta ingurumenarentzat 
dituen ondorio kaltegarriez eta 
garraiobide iraunkorragoak 
erabiltzeak dakartzan onurez, 
hala nola garraio publikoak, 
bizikletak eta oinezko 
joan-etorriek. 

Hori dela eta, Elkargoak karpa bat 
jarri zuen Fisioterapiako profesionalek 
herritarrak aholkatzeko runningari, 
ibilketa nordikoari eta bizikletari 
buruz, ingurumena babesteko jarduera 
bikainak izateaz gain.

Goiz osoan zehar hainbat kontsulta egin 
ziren hiru diziplina horiei buruz, Gorka 
Urtaran Gasteizko alkatea ere etorri 
zen, eta gure kideek horien onurak 
azpimarratu zituzten; era berean, kirol 
horiek behar bezala egiteko aholkuak 
eman zituzten, lesiorik egon ez dadin.

Bestetik, eskerrak eman nahi dizkiegu 
gure kide Ivan Armentia, Gonzalo 
Ochoa eta Iñaki Galatzeri, ekitaldi 
honetan gure bozeramaile izateko prest 
agertu direlako.

Komunikazio Batzordea

Mugikortasunaren astea
EFEO Mugikortasunaren Europar 

Astean Gasteizen.

berriak
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Bizi-ohitura osasungarriak izatea eta 
norberaren gaitasunetara egokitutako 
ariketa fisikoa egitea onuragarria da 
modu osasuntsuan zahartzeko. Hori 
horrela, adinean aurrera egin ahala, 
fisioterapiaren zeregina funtsezkoa da; 
izan ere, adinekoen gaitasun fisikoa 
hobetzen du eta minak eta gaixotasunak 
gainditzen laguntzen die. 

Fisioterapiak askotariko onurak ditu 
adinekoentzat: muskuluak eta hezurrak 
indartzen ditu; elastikotasuna, indarra, 
oreka eta malgutasuna areagotzen 
ditu; antsietatea eta estresa murrizten 
ditu; osasun mentala hobetzen du; lo 
egiten laguntzen du; zenbait patologia 
saihesten ditu, hala nola gehiegizko 
pisua; eta pazienteak bere lokomozio-
gaitasunetan konfiantza handiagoa 
izatea ahalbidetzen du.  

Horrez gain, adinekoei zuzendutako 
fisioterapiaren bidez, min baten jatorria 
identifika daiteke, lesio baten larritasuna 
balora daiteke edo pazientearen 
mugikortasuna mugatzen duten 
faktoreak zein diren asma daiteke. 
Ahalmen diagnostiko hori funtsezkoa 
da halako arazoei konponbide egokia 
bilatzeko.

Prestakuntza espezifikoa UPV/EHUn

Ildo horretan, irailaren 16an, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak 
Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatearekin batera 
antolatutako “Fisioterapia activa 
como palanca de cambio durante el 
envejecimiento” online uda-ikastaroan 
hartu zuen parte. Jardunaldi horretan 
60 fisioterapeutak baino gehiagok hartu 
zuen parte eta 12 hitzaldi egin ziren. 
Horietan, hizlari adituek gaiari buruzko 
informazio eguneratua eman zuten 
eta balioa eman zieten terapia aktibo 
fisikoak adinekoentzat dakartzan onurei, 
fisioterapiaren hainbat esparrutan. 

Ikastaroaren helburua izan zen 
erreferentziazko topagune bat sortzea 
zahartzearen arloan lan egiten duten eta 
esparru horretan prestakuntza jaso nahi 
duten fisioterapeutentzat. Horrez gain, 
osasun-zientzien, kirolaren zientzien 
eta jarduera fisikoaren arloetako 
gainerako profesionalei fisioterapiaren 
bidez esku hartzeko zenbait programa 
ezagutarazi nahi izan zitzaizkien, 
zahartze osasuntsua sustatu ahal izateko 
dimentsio arteko ikuspegi batetik. Azken 
batean, xedea izan zen fisioterapia 
gizartera eta administrazio publikoetara 
gerturatzea, zahartze-prozesuaren etapa 
guztietan bizi-kalitatea bermatuko duten 
politiketan lan egiteko eta bizi-itxaropen 
egokia eskaintzeko helburuarekin.

Ikastaroan mundu-mailako hiru 
ikertzaileren hitzaldi magistralak 
entzuteko aukera izan genuen: Sophie 
Heywood doktorea (Melbourneko St. 
Vincent ospitalea, Australia), Antonio 

Cuesta Vargas doktorea (Málagako 
Unibertsitatea, Espainia) eta David 
Beckwée (Bruselako Unibertsitatea, 
Belgika). Hirurek azpimarratu zuten 
kolektibo horrentzat oso garrantzitsua 
dela ariketa fisikoa egitea, eta arlo 
horretan indarrean dauden joera 
berriak azaldu zituzten. Horrez gain, 
honako hauen hitzaldiak ere izan ziren 
entzungai: Málagako Unibertsitateko 
Clinimetría ikerketa-taldeko kideak, 
Deustuko Unibertsitateko eta Gimbernat 
Unibertsitateko irakasleak, eta Uliazpiko 
kideak. 

Askotariko gaiak landu ziren, esate 
baterako: uretan egiten den lanaren 
garrantzia, kontuan hartzeko moduko 
alternatiba gisa; nola landu pazienteen 
ahultasuna eta sarkopenia; eta paziente 
bakoitzari egokitutako ariketak egiteak 
osasun mentalerako eta nahasmendu 
neurodegeneratiboetarako daukan 
garrantzia. Horrez gain, azpimarratu zen 
funtsezkoa dela behar bezala tratatzea 
adinekoek izan ditzaketen arnas 
muskuluetako ahultasuna, nahasmendu 
urologiko eta ginekologikoak eta prozesu 
onkologikoak. Bestetik, etorkizuneko 
balorazio-teknologia berriak aurkeztu 
ziren, euskal dantza tradizionalek joera 
aktiboak sortzeko hartu duten garrantzia 
aipatu zen eta runningari lotutako 
artrosiari buruzko mitoei buruz hitz egin 
zen.

Komunikazio Batzordea

Fisioterapia aktiboak
erabat alda dezake
zahartze-prozesua 

Fisioterapiak askotariko onurak ditu adinekoentzat: muskuluak 

indartzea, elastikotasuna areagotzea, antsietatea eta estresa murriztea, 

osasun mentala hobetzea, patologia batzuei aurrea hartzea edo lo 

egiten laguntzea, besteak beste.

berriak
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Covid-19 pandemia. Zuzeneko 
laguntza ekonomikoen 
prozesuak autonomoentzat eta 
mikroenpresentzat
Irailaren 21ean, Turismo, 
Merkataritza eta Kontsumo Sailak 
agindu berri bat argitaratu zuen 
Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko 
saltoki txikia suspertzeko eta hiriko 
merkataritza-jarduerarekin lotura duten 
merkataritza- eta zerbitzu-sektoreko 
establezimenduetan kontsumoa 
sustatzeko programa arautzeko. 

“Euskadi Bono-Comercio / Euskadi 
Bono-Denda” programa sortu da “tokiko 
eta auzoko merkataritza sostengatzeko 
eta hiri inguruneak dinamizatzeko 
eta gizarte-ehuna kohesionatzeko, 
merkataritza-jardueraren bidez” une 
historiko oso konplexuan, pandemiari 
aurre egiteko neurriek, batez ere, 
mugikortasuna, ordutegiak eta 
jarduerak murrizteak “eragin handia izan 
baitute merkataritza-sektorean”.

Laguntza eta babes 
ekonomiko hauen 
onuradunen artean 
gure sektorea eta 
gure kolektibo 
autonomoa ez direnez 
sartu, EFEOko 
presidentziak berriro 
ere eta premiaz idatzi 
formalak bidali dizkie 
Eusko Jaurlaritzako 
eta lurralde-
erakundeetako 
ekonomia-arloko 
agintari gorenei. Gure 
arrazoibidea soila da: 
gure ustez bidegabe 
baztertzen gaituzte 
sektorea eta kolektibo 

autonomoak behin eta berriro, beste 
jarduera eta sektore ekonomiko 
batzuekin alderatuz gero.

Azpiazu jaunari -Eusko Jaurlaritzako 
ekonomia eta ogasun sailburua -, 
Hurtado jaunari -turismo, merkataritza 
eta kontsumo sailburua-  eta hiru 
foru-aldundietako arlo ekonomikoko 
agintari gorenei adierazi bezala, 
gure kolektiboak erantzukizun eta 
eskuzabaltasun handia izan du 
funtsezko jarduera izan denez; zerbitzu 
profesionalak eskaintzen jarraitu du 
baldintza oso zailetan,  
enpresa-errentagarritasun edo 
-jasangarritasun kalkuluak eta 
zenbatespenak albo batera utzi eta 
oinarrizko osasun-baldintzak eskaintzea 
eta mantentzea nagusitu ziren,  
osasun-arloko profesionalak baikara eta 

eskuzabaltasunez geure egin genituen 
“merkataritza-baldintza” zailak eta 
gainkostuak, horiei esker,  
garbitasun-, desinfekzio- eta  
babes-maila handienak eskaini ahal  
izan ditugularik gure arretan.

Maiatzaren hasieran bidalitako eskarien 
gehitzen zaizkie beste hauek, orain 
arte agintarien erantzunik jaso ez 
dugun arren. Jakinaren gainean izango 
zaituztegu.

Ildo horretan, Arabako Foru Aldundiak 
aintzat hartzen du hori txertatzea, eta 
mezu positibo hau helarazteko eskatzen 
digu: bidezkoa da hori egitea.

Zuzendaritza Teknikoa

berriak
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Erakunde publiko eta pribatuekin 
egindako jarduera eta lankidetza-
akordioekin batera,  fakturazioa 
kudeatzeko sistema berriaren 
berezitasunak bertatik bertara eta 
sakon ezagutzeko aukera dugu, 
baita gure lurralde bakoitzean doako 
garapen-softwareen funtzionamendua 
ezagutzeko aukera ere. Era berean, 
lehentasunezko akordioak eta 
hitzarmenak sinatu nahi genituzke, 
ordainketa-plataformak eta -aplikazioak 
baldintza onuragarrietan kontratatu ahal 
izateko, behar izanez gero. EFEOren 
ustez beharrezkoa da sistema berrian 
nahitaez sartzeko epea atzeratzeko 
eskaera kolektiboarekin bat egitea, 
Bizkaiko Foru Aldundiak dagoeneko 
aurreikusi duen bezala.

Hori dela eta, Arabako eta Gipuzkoako 
ahaldun nagusiei, Ramiro González 
Vicente eta Markel Olano Arreseri, 
idatziak bidali zaizkie, gure 
hausnarketen berri eman diegu 
eta fakturazioa kudeatzeko eta 
kontrolatzeko programa berriaz ditugun 
zalantzen berri ere bai, ezartzeko behar 
den denborez idatzi diegu eta kolektibo 
profesional askotan ikuspegi funtzional 
eta logistikotik dauden zailtasun 
nabarmenez.

Hasteko, arauak erasandako 
kolektiboaren zati handi batentzat une 
animiko desegokia dela jakinarazi diegu 
-eta une ekonomiko desegokia ere bai 
askotan- Covid krisi sozio-sanitarioaren 
ondorioz, oraindik ere leheneratu 
ezinda baikabiltza. Krisi hau ez zen  
foru-aldundien aurreikuspenetan 
sartuko Ticket Bati abian jartzeko 
egutegia diseinatu zutenean.

Bestalde, argi utzi dugu gure enpresak 
eta gure jarduera profesionala 
digitalizazio prozesuan sartzeko 
beharra dagoela, are gehiago Covid 
garaian izandako ikaskuntza gogorraren 
ondoren. Hala ere, uste dugu nahitaez 
ezartzeko egutegia ezin dela zerga 
baldintzen mende egon. Gure idatzian 
adierazi dugu gure negozio eta 
establezimendu txikietako jarduera-arlo 
guztiei eragiten diela digitalizazioak 
eta arlo bakoitzeko faktore guztien 
bilakaerak markatu beharko lukeela 
digitalizazio hori pixkanaka ezartzea, eta 
ez faktore horietako batek bereziki.

Azkenik, herrialdearen ikuspegi 
partekatua oinarri hartu eta zerga-
erritmoak eta -prozesuak egokitu 
beharra dagoela uste dugu, neurri 
bakar batekin ez neurtzeko. Beraz, 
beharrezkoa dela uste dugu Bizkaiko 
Foru Aldundiak jarduera-eremu 
horretan ezarritako erritmoetara 
egokitzea. Duela aste batzuk lurralde 
historiko horretan onartutako 
luzapenaren ondorioz, baikorrak gara 
eta gure eskaera kontuan izango dutela 
uste dugu. Esparru profesional eta 
enpresarial oso desberdinetako hainbat 
elkarterekin adostu eta partekatu da 
eskaera, Ticket Bai sisteman borondatez 
sartzeko epea luzatu dadin.

Pandemiaren etaparik txarrena amaitu 
da eta optimismoa eta itxaropena 
nagusituko dira orain. Itxaropen 
hori partekatu nahi dugu, baina 
oraindik berreskuratzen, lasaitzen eta 
normaltasunera itzultzen ari gara eta 
horretarako guztirako denbora behar 
da gure kolektibo profesionaleko 
emakume eta gizonei beste ahalegin bat 
eskatu aurretik. Hala jakinarazi diegu, 
gure nahiak kontuan izango dituzten 
itxaropen osoz. 

Gai honi buruzko berriren bat izaten 
badugu, jakinaraziko dizuegu.

Zuzendaritza Teknikoa

EFEOk bat egin du Ticket 
BAI nahitaez ezartzeko epea 
atzeratzearekin

berriak
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Dakizuen moduan, eta Eusko 
Jaurlaritzak abian jarritako autonomo 
eta enpresentzako fakturazio-
politika kudeatzaile berria indarrean 
sartzeari dagokionez, EFEO une oro 
egon da harremanetan hiru Lurralde 
Historikoetako Foru Ogasunetako 
Berrikuntza eta Teknologia berrien sail 
teknikoekin. Horren harira, hainbat 
topaketa, online eta aurrez aurre, 
antolatu eta aktibatu dira, eta zuei 
jakinarazi dizkizuegu. Haien xede nagusia 
da softwareetako murgiltzea hedatu, 
sustatu eta ahalbidetzea, lurralde-
administrazioen eskutik, doan eta aske. 

Bestalde, aurretik adierazi izan dugun 
moduan, lehentasuna eman diegu doako 
kudeaketa-plataformetako sarbideari, 
eta, zuen esku dauden aukerak dibulgatu 
ondoren (Arabako Foru Ogasunarekin 
lotutako prestakuntza espezifikoa izan 
ezik, plataforma oraindik aktibazio-
fasean baitago), gustatuko litzaiguke 
hainbat enpresa pribaturekin lortutako 
lehentasunezko akordio batzuk 
aurkeztea, EFEOko Zuzendaritza 
Teknikoaren eta Administrazio Sailaren 
negoziazio-prozesuaren ondoren.

Azken hilabeteetan, pertsona askok 
helarazi diguzue doakotzat jotzen diren 
produktuen ordezkoak kontratatzeko 
beharra, horiek ez baitzituzten erabat 
asetzen zuen eskaera partikularrak. 
Partekatutako kezka eta beharrek aukera 
eman digute gure erantzuna bideratzeko 
eta zerbitzuak eskaintzeko bi xede 
desberdinekin: soiltasuna fakturen 
kudeaketan (hori bai, araudi berria 
betez) eta, eskatuz gero, ERP aplikazio 
bat ( enpresa-baliabideak planifikatzeko 
sistema) erosteko aukera aurreikustea. 
Tresna hori baliagarria izango da zuen 
enpresak modu integralean kudeatzeko.

Lehenik eta behin, azpimarratu behar da 
kontsultatutako hamabi enpresetatik, 
eta kontratazio-proposamenak aztertu 
ostean, soilik hirurekin egingo ditugula 
lankidetza-hitzarmenak. Kasu batzuetan, 
akordio kolektiboak lortzeko interes-
faltak (egun dagoen eskari handiagatik), 
eta, besteetan, proposatutako 
softwareen berme eta ziurtagirien 
egiaztapen-faltak edo eskaintzaren 
erakargarritasun- eta interes-faltak 
eragin dute gainerako enpresekin 
sinatzeari uko egitea, gutxienez 
momentuz.

Horrez gain, erregistroa “software 
bermatzaile” gisa egiaztatu ahal izan 
duten enpresen zerrendari dagokionez 
(beraz, ogasunen eskakizunekin 
bat), adierazi behar da Arabako Foru 
Ogasunak oraindik ez duela plataforma 
askea aktibatu, eta ez du argitaratu 
aipatutako aplikazioak emango dituzten 
enpresen zerrenda. Hala ere, hiru 
enpresa horien konpromisoa lortu du 
egiaztapena eta erregistroa zabaltzeko 
Arabako foru-lurraldean, dagozkion 
epeak aktibatzen direnean.

Informazio gisa, garrantzitsua da jakitea 
indarreko araudi lotesleek lurralde 
historikoen zerga-betebehar formalak 
arautzen dituztela, eta zerbitzu-emaileei 
eta produktu-hornitzaileei eskatzen 

dietela edozein ordainagiri igorri aurretik 
aurretiazko izapide batzuk egiteko, eta 
guztiz debekatuta dago eskuz egindako 
fakturak igortzea, baita software 
bermatzaile gisa erregistratuta ez dagoen 
edozein bitarteko informatikoren bidez 
egindakoak ere. 

Oro har, aplikazio bermatzaile pribatuak 
diseinatuta daude honako hauetarako: 
XML formatuko fitxategi bat prestatzeko, 
aurreko fakturako datuak egokitzeko, 
fitxategia sinatzeko ziurtagiri digital 
baten bidez, QR kode bat sortzeko 
aurreko TicketBai kodearen bidez, 
faktura inprimatzeko (edo bidaltzeko) 
sortutako TicketBai eta QR kodeekin, 
fakturako datuak biltegiratzeko 
hurrengoan erabiltzeko eta sinatutako 
XML fitxategia bidaltzeko dagokion foru-
ogasunari. 

Honako hau da prozesuaren diagrama: 

Produktu pribatu horiek (doako 
kudeaketa-proposamenen alternatibak) 
zuen kudeaketa-beharrei erantzungo 
dietelakoan, lehentasunezko kontratazio-
esparrua ematen diguten eskaintza eta 
baldintzak aurkezten dizkizuegu.

Zuzendaritza Teknikoa

TicketBAI programaren
kudeatu eta betetzea.
Aukera pribatuak

  elkarberri 72.zb

Faktura edo ticketaren igorlea

• Fakturatzen duen gailuaren identifikazioa
• TicketBai software bermatzailea
• Sinatzeko ziurtagiri digitala

Foru Ogasuna

EEEL?

• Urteko fakturarako datuak
• Azken fakturaren sinadura

Fakturaren XML sortzea

Fakturaren XML sinatzea

TBAI eta QR sortzea

Faktura inprimatzea TBAI eta QR kodeekin

Fakturaren XML fitxategia sinatuta bidaltzea
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Produktu bermatzailea: Ticketbai.Pro fakturazio-softwarea

Programaren ezaugarriak eta funtzionalitateak
• Enpresaren profila konfiguratzea
• Hornitzaileen eta jasotako fakturen kudeaketa
• Ohiko bezeroak
• Familia eta produktuak
• Aurrekontuak
• Fakturak eta faktura proformak
• Ordainagiriak eta bidalketak
• Aholkularitzarekiko konexioa
• ST modulua (erregistro-kutxa digitala)
• Modulu mugikorra
• Bezeroari kobratzeko pasabidea (kreditu-txartela edo bizum)

Erabiltzeko behar teknikoak
Ez du eskatzen ziurtagiri digitalik fakturak sinatzeko. 
CONSULPYMEren ziurtagiri digitalen bidez sortzen dira*.

(*) Horretarako, ezinbestekoa izango da 
kontratu bat sinatzea, CONSULPYMEri
baimena emateko erabiltzailearen fakturak 
igorri eta bidaltzeko, baita fakturetako 
datuak zaintzeko ere, datuen babesarekin 
lotutako araudiak betez.

Tarifak

PLANAK
URTEKO 
OHIKO 

PREZIOA 

LEHEN URTEKO
ELKARGOKIDE-

PREZIOA 

URTEKO 
FAKTUREN 
KOPURUA

BASIC 50 € (+BEZ) 10 € (+BEZ) 120

PLUS 79,50 € (+BEZ) 19,50 € (+BEZ) 600

PREMIUM 99 € (+BEZ) 39€ (+BEZ) 10.000

Harremanetarako pertsona
Jone Tijero and. / Telefono-zenbakia: 944 761 124

Producto garante: TICKETBAIDER fakturaziorako softwarea

Programaren ezaugarriak eta funtzionalitateak
• TICKETBAIDER bi modutara erabili 

daiteke, fakturak linean sortzeko:
1. Bertako web-inprimakia erabili daiteke. 

•  Metodo erraza da, web-nabigatzailea duen 
ordenagailu bat eta Interneterako konexioa 
besterik ez  ditu behar erabiltzaileak.

2.  Bezeroaren fakturazioko aplikazio propioa ere erabili daiteke. 
•  Horrelakoetan, erabiltzaileak TicketBAI betetzen ez 

duen fakturaziorako aplikazio bat baldin badu  bere 
zerbitzu informatikoak aldaketak egin ahal izan behar 
ditu TICKETBAIDER* aplikazioarekin  konektatzeko. 

(*) Sistelcoin SL-k informazioa trukatzeko erabili behar 
diren datuei eta formatuei buruzko informazio 
guztia emango du. Era berean, ezartzeko fasean 
eta probetan beharrezko laguntza emango du.

Erabiltzeko behar teknikoak
Ez du ziurtagiri digitalik behar fakturak sinatzeko SISTELCOIN, 
SL-ren* ziurtagiri digitalen bidez sortzen  dira.

(*) Horretarako ezinbestekoa izango da kontratu bat 
sinatzea SISTELCOIN baimena emateko erabiltzailearen 
fakturak egin eta bidaltzeko, baita fakturen datuak 
babesteko ere, datuen babeserako  araudiak betez.

Tarifak
TICKETBAIDER ezartzeak ez du gasturik izango; instalatzea, 
konfiguratzea, mantentzea, eguneratzea, euskar- ria eskaintzea, lizentziak 
edo beste edozein kontzeptu doan izango dira elkargokideentzat. 
TICKETBAIDER-en kostu bakarra sistemaren bidez 
hilean egindako faktura-kopuruagatik izango da.

PLANAK HILEKO FAKTURA KOP. FAKTURAKO PREZIOA

1. TARIFA 100. ARTE 0,10 € + BEZ

2. TARIFA 100ETIK GORA 0,01 € + BEZ

Harremanetarako pertsona
Juan Carlos Rubio jn. / Telefono-zenbakia 646 227 225

2021eko urria - abendua

GOGORATU ESKAINTZA GUZTIETAN BEHARREZKOA DELA AURRETIAZ EFEO-KO ELKARGOKIDE GISA 
IDENTIFIKATZEA. 

PRODUKTU HAUEN KONTRATAZIO, ABIAN-JARTZE, USTIAPEN EDO GARAPENAREKIN LOTUTAKO 
ZALANTZA ORO KUDEATU ETA EBAZTEKO PROZESUA ENPRESA BAKOITZAK ERREFERENTZIA GISA 

IDENTIFIKATUTAKO HARREMANETARAKO PERTSONEI JAKINARAZIKO ZAIE SOILIK. ESKATZEN DIZUEGU EZ 
JARTZEKO HARREMANETAN EFEO-KO ADMINISTRAZIO-LANGILEEKIN PRODUKTU HAUEKIN LOTUTAKO 

KONTUAK ARGITZEKO.
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Produktu bermatzailea: Software de facturación BINFACT

Programaren ezaugarriak eta funtzionalitateak
• Aplikazio erraza, Androiden oinarritutako sistema eragilea du. 
• Sakelakoetan eta tabletetan instalatzeko aukera.
• Produktuen edo zerbitzuen alta eman 

daiteke eta kategorietan taldekatu.
• Salmenta-prozesu intuitiboa eta ukipen 

bidezkoa duen kontua; nahi  diren zerbitzuak 
zuzenean pantailan aukeratu daitezke.

• Kopuruak eta prezioak aldatu daitezke, 
zerbitzuen araberako deskontuak egiteko.

• Zenbait hizkuntzatan dago eskuragai: 
euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez.

• Ticketak (faktura sinplifikatuak) nahiz fakturak egin daitezke.
• Internetik gabe dabil.  Estaldura dagoenean (wifia edo 

datuak) igortzen ditu faktura guztiak ogasunetara. 
• Eguneratzeen paketea bugen zuzenketa 

eta funtzionalitate berri guztiekin.

Tarifak
Binfact aplikazioa erosteak 125 €+BEZ balio du eta 
urteko mantentze-lanak 25 €+BEZ dira.

Nahi izanez gero, soluzio osoa erosi daiteke,  
518,50 € + BEZ eta sorta honetan sartzen dira:

• Tableta
• Konfiguratutako inprimagailua
• BinFact aplikazioa instalatuta eta erabiltzeko prest.
• Konfiguratzeko eta ziurtagiria tabletan 

instalatzeko jarraibideak eta  BINOVO webgunean 
ere bai bideoan. www.binfact.es

Harremanetarako pertsona
Patricia Fernández and. / Telefono-zenbakia 943 56 92 06

Produktu bermatzailea: Software de gestion 
integral TICKETBAI WEB PREMIUM

Programaren ezaugarriak eta funtzionalitateak
• Produktuen maisua. 
• Bezeroen eta hornitzaileen maisua. 
• Eskarien kudeaketa eta erosketen eta salmenten aurrekontuak. 
• Erosketen eta salmenten albaranak. 
• Inbentarioa, stockaren eta biltegien kudeaketa. 
• Erosketen eta salmenten fakturak. 
• Kontabilitatea 
• Bidalketak & zorroak - ST (Saltokiko Terminala)* 
• Responsive diseinua
• Erabiltzaile-kop.: Gehienez ere 4
• TicketBAI modulua software-eguneratzeekin eta 

araudiaren ebolutiboekin, kontratuaren indarraldian 
eta  hiru euskal ogasunekin integrazioa. 

• Faktura mugarik gabe.
• Euskarria: Hilean gehienez mezu elektroniko bat 

zalantzetarako eta kontsulta funtzionaletarako. 
• Bugen bermea eta ebazpena, kontratuaren indarraldi osoan. 
• Online prestakuntza: Online prestakuntza, 

tresnari buruzko bideo zehatzekin.
• Url pertsonalizatua, SSL segurtasun-protokolo enkriptatuarekin.
• Hosting (Binovoren zerbitzarietan ostatatu 

aplikazioa) eta segurtasun-kopiak
• Euskarria: Hilean gehienez mezu elektroniko bat zalantzetarako.

(*) Ez dira hardwarea eta konfigurazioa sartzen

Tarifak
Urteko kuota bakarra 595,04 € + BEZ.* 

Zerbitzu gehiago kontratatzeko aukera, hala nola telefono bidezko arreta 
pertsonalizatuagoa izateko eta  taldearentzako online prestakuntza.

(*) Elkargokideek % 15eko deskontua izango dute kontzeptu 
guztietan, bai alokatzeko eta bai zerikusia duten 
zerbitzuetarako.

Harremanetarako pertsona
Patricia Fernández and. / Telefono-zenbakia 943 56 92 06

TicketBai

  elkarberri 72.zb
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Taller Tecnológico de TicketBAI Grupo SPRI

Jakinarazten dizuegu SPRI Taldearen 
aholkularitza teknologikoko 
zerbitzuarekin lankidetzan (Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 
euskal industria sustatzeko duen 
erakundea) EFEO-tik doako tailer 
praktikoak antolatzen ari garela 
mikroenpresetan TicketBAI ezartzea 
errazteko.

EAEko lurraldeetan SPRI Taldeko 
teknikariek emango dituzte aurrez 
aurreko 3 orduko tailer hauek, 
autonomoei, ekintzaileei eta enpresa 
txikiei zuzenduta egongo direlarik 
Foru Aldundiek erabili nahi dituzten 
plataformak ezagut ditzaten, 
TicketBairi egokitutako fakturazio-
sistemarik ez dutelako eta datozen 
hilabeteetan indarrean jarriko den 
fakturazio elektronikoaren araudia 
bete ahal izateko.

Halaber, eta kontuan izanda Arabako 
Foru Aldundiak aldizkari honen 
argitalpen-egunera arte behintzat 
ez duela gaitu doako plataformarako 
sarbidea, 4 tailer eskainiko ditugu: 
2 Gipuzkoan eta beste 2 Bizkaian. 
Arabako Ogasunak aktibatzen 
baditu, lurralde horretan ere antzeko 
topaketak eta tailerrak egiten saiatuko 
gara.

Gipuzkoako tailerrak:
• Datak:

• 2021eko azaroaren 10a.
• 2021eko azaroaren 25a.

• Ordutegia:
• 15: 00etatik 18:00etara.

• Iraupena:
• 3 ordu.

• Helbidea:
• MIRAMON ENPRESA 

DIGITALA TANDEM 
ERAIKINAREN ARETOA 
Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkea
• Miramon pasealekua, 

170 - 3. solairua - 20014 
Donostia

• 
Talleres Bizkaia:
• Datak:

• 2021eko azaroaren 22a.
• 2021eko abenduaren 2a.

• Ordutegia:
• 15: 00etatik 18:00etara.

• Iraupena:
• 3 ordu.

• Helbidea:
• EFEO-ko EGOITZA 

• Ibarrekolanda kalea, 15 - 
48014 – Bilbo 

Izena emateko, mezu elektroniko bat 
bidali behar da gentzane@cofpv.org 
helbide elektronikora, izena, abizenak, 
harremanetarako telefonoa, e-maila, 
NAN zenbakia, elkargokide-zenbakia 
eta parte hartu nahi den tailerra 
adieraziz. Horretaz gain, SPRI Taldeko 
aholkularitza teknologikoko zerbitzura 

datu hauek bidaltzeko baimena 
eman behar duzue bertatik zuekin 
harremanetan jar daitezen erakundetik 
ekintza kudeatzeko.
Azpimarratzekoa da taldeak gehienez 
9 pertsonakoak izango direla. Hori 
dela eta, Foru Aldundiek eskaintzen 
dituzten doako softwareak erabiltzeko 
asmorik ez baduzue, araudi berriarekin 
bat datozen fakturak sortzeaz 
arduratuko den aholkularitza bat 
duzuelako edo software pribatuak 
erabiliko dituzuelako, ez inskribatu 
mesedez edukiera murriztua dela eta.

Kudeaketa horrekin, amaitutzat 
emango dugu fakturazio-mekanismo 
berriei erantzuteko estrategia 
publikoak eta doakoak hedatu eta 
sustatzearekin. Horrez gain, datozen 
egunetan, amaitzen ari garen izaera 
pribatuko kontratazio-proposamenak 
bidali eta zabalduko dizkizuegu.

Amaitzeko, jakinarazten dizuegu 
Arabako Foru Ogasunarekin 
harremanetan jarraitzen dugula, 
TicketBAI sistemara egokitzeari 
buruzko informazio-tailerra egiteko 
datak zehaztu ahal izateko, Bizkaian 
eta Gipuzkoan egin genuen bezala.

Zuen interesekoa izango delakoan, 
jaso ezazue agur bero bat.

Zuzendaritza Teknikoa

Taller Tecnológico
de TicketBAI
Grupo SPRI

TicketBai

2021eko urria - abendua



Doktoratu aurreko
ikerketa:
EAE
Elkargokideok, Euskadin 
Fisioterapiak ikerketa- eta 
berrikuntza-arloko ekintza 
gehiago behar duenez, artikulu 
honen bidez gai honetan dauden 
laguntza publikoen garrantzia 
azpimarratu nahi dugu eta mota 
honetako garapen profesionaleko 
arloak zuek gero eta gehiago 
ezagutzea ere nahi genuke -ahalik 

eta baldintzarik hoberenetan-. 

Helburu estrategikoa izan 
behar da EAEn Fisioterapiako 
ikertzaile-kopuru garrantzitsua 
egotea, hau da, jakintza, ezagutza, 
produktu, prozesu, metodo 
eta teknika berriak sortuko 
dituzten profesionalak egotea.

Gaur egun erreferentziazko 
unibertsitateen babesarekin Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailera 
zuzendu beharko zinatekete, 
hor baitago doktoreak ez diren 
ikertzaileak prestatzeko Doktoratu 
Aurreko Programa eta alor honetan 
sartzeko lehenengo atea izan behar 
litzateke. Programaren xedea da 
doktore-titulua lortzeko trebakuntza 

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

sustatzea eta gaitasunak eta 
trebeziak eskuratzea kalitatezko 
ikerketa zientifikoan doktore 
izateko programa baten baitan. 
Urtero egiten da deialdia. 2021eko 
oinarriak 2021.07.20ko EHAAn 
argitaratu ziren eta hara jo beharko 
duzue informazio gehiagorako. 
Laster argitaratuko da, urteroko 
legez, erreferentziazko zentroak 
ez diren beste prestakuntza-
zentro batzuetan “egonaldiak” 
egiteko laguntzen deialdia, 
egoitza-aldaketak ekar ditzakeen 
gastuak arintzeko, eta ahalik eta 
tesirik bikainena lortzeko xedez.

Estekarik eraginkorrenak hauek dira:

• Unibertsitate eta ikerketa - 
Eusko Jaurlaritza - Euskadi.eus

• Ikerketa ibilbidea Doktoretza-
aurreko Programa 
- Unibertsitateak Doktoretza-
aurreko Programa - Euskadi.eus

Dena dela, erabateko interesa du 
jarduera hauetan unibertsitatearen 
eta sailen edo horietako fisioterapia-
atalen eskutik joateak. Honek 
zuen ikertzeko gogoa areagotuko 
duelakoan, agur bero bat EFEOtik.

Aholkularitza
Juridikoa

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

Helbide elektronikoa: setien@cofpv.org

aholkularitza juridikoa



Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi 
nahi dizugu:

• EFEOa 2021eko abenduaren 6, 8, 24 eta 31n itxita egongo da.

• Elkargoko intraneten eskuragai dauzkazu elkargoaren ohiko kuota 
murrizteko eskaerak erretiro partziala hartzeagatik, jubilazio edota 
ezintasun iraunkorra egoeragatik, eta langabezian egoteagatik baita ere, 
azken honen eskaera epea 2022ko urtarrilaren 1etik 31ra delarik.

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

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

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

EFEOko Administrazioa

iragarkiak

administrazioak
jakinarazten du



Se vende maquina Tracción cervical mecánica Eltrac 471.
En perfecto estado.
La retiro por falta de uso ya que nos dedicamos 
a terapia manual y ejercicio terapéutico.
Con todos sus accesorios.
Precio 600€.
Interesados llamar al : 658 745 682

En venta camilla hidráulica.
Camilla NUEVA, ni un solo paciente tratado en ella.
7 secciones:

• reposa brazos ajustable
• juego entre secciones para elevación lumbar
• inclinación del cabezal
• sistema hidraulico
• facil de trasladar gracias al sistema en suspensión
• color negro cuero
• 800€

En venta por retraso en la entrega.
Interesados contactar a: etxebeander@gmail.com

Se alquila un despacho para profesional de la salud.
El despacho es amplio y luminoso. Tiene un balcón. 
Está situado en una calle céntrica de Vitoria.
Interesados llamar al 605 707 217

Se traspasa consulta de fisioterapia en el casco viejo 
de Bilbao por no poder atender. Precio negociable.
Interesad@s poneos en contacto en el 
siguiente número: 644582590
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lan eskaintzak
araba gipuzkoa
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Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria-Gasteiz
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Indefinido con periodo de prueba. 
Ampliación progresiva. Salario 1800€ brutos al mes 
(parte proporcional de las horas) 14 pagas
Ordutegia: Lunes y miércoles de 9 a 13h. Martes y viernes de 
16 a 20h. Indicar disponibilidad de horario en curriculum.
Esperientzia: No es indispensable; a valorar
Oporretako erregimena: 22 dias laborables anuales
Lan Hitzarmena: Estatuto de los trabajadores
Baldintza osagarriak: Se valorarán conocimientos 
de Osteopatía o terapia manual y miofascial.
Beste gogoeta batzuk: Buscamos fisioterapeuta para ampliación 
de equipo. Comenzamos con 16 horas semanales e iremos 
ampliando progresivamente al aumentar el numero de pacientes.
Harremanetarako datuak: Enviar CV a: info@asklepia.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria
Saila: Geriatria
Kontratu mota: Temporal, indefinido a los 6 meses
Ordutegia: Jornada completa. Mañana y tarde
Esperientzia: Se valorará
Oporretako erregimena: 23 días laborables
Harremanetarako datuak: june@fisun.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria-Gasteiz
Saila: Álava
Kontratu mota: tres meses de prueba y luego 
indefinido. Salario 1000 euros netos. 14 pagas
Ordutegia: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes
Esperientzia: no es necesaria pero se valorará
Oporretako erregimena: 30 días por año trabajado
Harremanetarako datuak: ajuriafisioterapia@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Vitoria
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Ordutegia: a convenir
Esperientzia: No es necesaria
Oporretako erregimena: 30 días naturales
Baldintza osagarriak: Se busca fisioterapeuta con ganas de 
trabajar y formar equipo ampliando la plantilla. Buen trato 
con los pacientes y con ganas de aprender. Dispuestas a 
buscar armonía en horarios de trabajo para el equipo.
Harremanetarako datuak: fisio.taupadak@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Responsable Rehabilitación y Fisioterapia
Lantokia: Donostia
Saila: Rehabilitación y Fisioterapia
Kontratu mota: Autónomo
Ordutegia: 8:30-13:30 y 15:30-20:30 (horario de apertura del Centro)
Esperientzia: Graduado en Rehabilitación y Fisioterapia.
Oporretako erregimena: A coordinar con resto de trabajadores
Baldintza osagarriak: Se valorarán conocimientos 
de Osteopatía o terapia manual y miofascial.
Beste gogoeta batzuk: Se ofrece puesto vacante en la parte de 
Rehabilitación y Fisioterapia del Centro Médico Arrasate 53. 
El funcionamiento es totalmente autónomo. Los responsables 
de la parte de Fisoterapia gestionan el centro, por lo que 
son ellos quienes marcan el día a día del Centro, junto con 
la persona que gestiona la parte médica del mismo.
Harremanetarako datuak: borja@ipresa.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Hernani
Saila: Residencia de Ancianos
Kontratu mota: Interinidad
Ordutegia: 9:30 a 13:00 horas lunes a viernes
Esperientzia: no necesaria
Oporretako erregimena: Periodo de sustitución
Baldintza osagarriak: Buscamos un/a Fisioterapeuta para 
residencia de mayores ubicada en Hernani, por sustitución.
Euskera C1
Beste gogoeta batzuk: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre
Salario: para esa jornada 1.335 €/ mes. 
Parte proporcional por el periodo trabajado.
Harremanetarako datuak: Mónica de la Iglesia Teléfono: 659178999

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Hernani
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Baja maternal con posibilidad de indefinido
Ordutegia: Jornada completa de lunes a viernes
Esperientzia: Se valorará positivamente conocimiento de osteopatía, 
terapia manual, punción seca, experiencia laboral y el euskera
Oporretako erregimena: 22 días laborales y puentes
Baldintza osagarriak: GAINDITUZ es un centro de 
fisioterapia-osteopatia que busca de forma cercana 
e integral el bienestar de las personas.
Ofrecemos estabilidad laboral, buenas condiciones y la 
oportunidad de evolucionar profesionalmente.
Contamos con la confianza de muchos clientes y por ello miramos 
al futuro comprometiéndonos con un equipo estable y sólido.
Buscamos una persona que forme parte de este equipo que sea 
comprometida, implicada y que tenga ganas de aprender.
Incorporación inmediata.
Harremanetarako datuak: agoira@hotmail.com

iragarkiak
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Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Portugalete
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: indefinido con periodo de prueba
Ordutegia: 16h- 20h
Esperientzia: No necesaria
Oporretako erregimena: 1 mes natural
Harremanetarako datuak: fisioportu@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: Bilbao y Gernika
Saila: suelo pélvico
Kontratu mota: indefinido con periodo de prueba
Ordutegia: a convenir
Esperientzia: no necesaria
Oporretako erregimena: lo establecido por ley
Baldintza osagarriak: Se necesita Fisioterapeuta con formación en 
suelo pélvico, se valorará conocimientos en Pilates, GAH, método 5P
Harremanetarako datuak: Enviar CV a davidrp23@hotmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta suelo pelvico
Lantokia: Bilbao
Saila: rehabilitación
Kontratu mota: baja materna
Ordutegia: lxv mañanas y mj tardes
Esperientzia: minimo 1 año
Oporretako erregimena: el que aplique el contrato
Lan Hitzarmena: de empresa
Harremanetarako datuak: iaranguren@imq.es

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Santurtzi
Saila: Centro Multidisciplinar
Kontratu mota: Autónomo
Ordutegia: Mañana o tarde
Esperientzia: No requerida
Oporretako erregimena: Agosto
Lan Hitzarmena: Autónomo
Baldintza osagarriak: Formación en Atención Temprana.
Harremanetarako datuak: logogopediasanturtzi@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: Mungia
Saila: Traumatologia
Kontratu mota: Indefinido
Ordutegia: 11:00-14:00 y 15:00-20:00
Esperientzia: Se requiere experiencia
Oporretako erregimena: A convenir
Beste gogoeta batzuk: Se valoran conocimientos en otros 
disciplinas además de la traumatológica, como neurologia, ATM, 
suelo pélvico etc. Salario de 1400€+pagas y plaza de garaje.
Harremanetarako datuak: mungia@clinicamalai.es

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: ARRIGORRIAGA
Saila: TERAPIAS MANUALES
Kontratu mota: AUTÓNOMO O RÉGIMEN GENERAL
Ordutegia: TARDES DE LUNES A VIERNES
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: 22 DIAS LABORALES
Baldintza osagarriak: CENTRO ESPECIALIZADO EN 
TERAPIAS MANUALES. INCORPORACIÓN INMEDIATA, 
TRABAJO ESTABLE Y DE LARGA DURACIÓN. OPCIÓN DE 
AUTÓNOMO O CON CONTRATO. HORARIO DE TARDE.
Beste gogoeta batzuk: NO ES NECESARIA EXPERIENCIA 
PERO SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS EN 
OSTEOPATÍA E INTERÉS EN TERAPIAS MANUALES
Harremanetarako datuak: INTERESAD@S MANDAD 
CURRICULUM AL CORREO inigopz23@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta para residencia
Lantokia: RESIDENCIA PRIVADA
Saila: MÉDICO
Kontratu mota: INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA
Ordutegia: a convenir
Esperientzia: A VALORAR
Oporretako erregimena: SI
Lan Hitzarmena: CONVENIO DE RESIDENCIAS 
PRIVADAS DE BIZKAIA
Baldintza osagarriak: Tener don de comunicación y 
afinidad con las personas mayores y enfermas.
Harremanetarako datuak: fisioterapiaresidenciadeusto@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Gernika-Lumo
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Probaldia, luzatzeko aukerarekin
Ordutegia: Hitzartua
Esperientzia: ez da beharrezkoa, baloratuko da.
Oporretako erregimena: Orokorra
Baldintza osagarriak: Punción seca, ecografia, neuromodulazioa eta 
McKenzie, baloratuko dira. Baita euskeraz komunikatzeko gaitasuna.
Harremanetarako datuak: fisiongernika@gmail.com

Kargua / Lanpostua: FISIOTERAPEUTA
Lantokia: Bilbao
Saila: FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
Kontratu mota: 1 AÑO CON POSIBILIDA DE INDEFINIDO
Ordutegia: MAÑANA Y TARDE
Esperientzia: NO NECESARIA
Oporretako erregimena: SI
Lan Hitzarmena: CONVENIO DE CENTRO SANITARIOS PRIVADOS
Baldintza osagarriak: SE REQUIERE FISIOTERAPEUTA PARA 
CONSULTA EN EL CENTRO DE BILBAO. ATENCIÓN DE PACIENTES 
PRINCIPALEMENTE CON PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS.
Harremanetarako datuak: rhhclinicsanita@gmail.com

Kargua / Lanpostua: Fisioterapeuta
Lantokia: Getxo eta Deustu
Saila: Fisioterapeuta
Kontratu mota: Ordezkapena
Ordutegia: Beharraren arabera
Esperientzia: Baloratzen da baina ez da derrigorra
Oporretako erregimena: Ez dot ulertzen
Baldintza osagarriak: Fisioterapeuta baten billa gabiz 
neurologian, pilatesen edo respiratorion formakuntzak 
daukazanak. Halan da be hile bete praktiketan egoteko 
aukera eukiko du segurtasunez lanean hasteko.
Beste gogoeta batzuk: Buscamos un fisioterapeuta para trabajar en 
Suspertu. Nos dedicamos al campo de la neurología y a respiratorio. 
Posibilidad de estar de prácticas un mes para incorporarse al 
trabajo con seguridad.Posibilidad de larga continuidad.
Harremanetarako datuak: amaiatxi81@gmail.com

Kargua / Lanpostua: fisioterapeuta
Lantokia: BARAKALDO
Saila: Fisioterapia
Kontratu mota: Eventual
Ordutegia: 16:00 a 20:00
Esperientzia: No hace falta
Oporretako erregimena: Anuales de 30 dias
Lan Hitzarmena: Estatuto trabajadores
Baldintza osagarriak: SE NECESITA FISIOTERAPEUTA,PARA CUBRIR 
LAS TARDES DE LUNES A JUEVES EN HORARIO DE: 16:00. A 20:00. 
Y UN VIERNES AL MES (OPCIONAL) EN HORARIO DE: 9:00 A 13:00.
Harremanetarako datuak: INTERESADOS MANDAR CURRICULUM 
A: clinicaolerta@yahoo.es O LLAMAR A : 944377101-697876086
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araba 
3909 Celia Torres Morlesín
3911 Leire Zaballa Masedo
3936 Ane Peláez Pérez Del Notario
3944 Garbiñe Salazar Viteri
3947 Javier Marigil Zalduendo
3958 Amaia Olatz González de Alaiza Auzmendi
3962 Héctor González Martín
3970 Sonia Gutiérrez Ibáñez
3971  Sandra Camacho Garrido

bizkaia
3913 Paula Dacosta Sánchez
3914 Galder Saiz De Ibarra
3917 Gorka Pérez Goikoetxea
3919 Naira Maria Solis Boado
3920 Andrea Paola Juarros Hering
1010 Arrate Ruiz Zudaire
2662 Sara Gómez Sáinz
3346 Jone Landaluze Isasi
3924 Peio Hernando Gutiérrez
3926 Imanol Arriortua Zorrilla
3928 Mikel Araluce Septien
3929 Iker Tamayo Aranzasti
3931 Naia Lerchundi Beristain
3933 Sara Bardallo Esteban
3934 Aneta Lesniak 
3938 Javier Elias Beneitez
3942 Josu Ferro Díez
3948 Aitor Alzugaray Andres
3949 Álvaro Negrete García
3951 Jabier Ibabe Arrieta
3954 Aitor Oribe Albizu
3956 Helena Rodrigo Hitos
3960 Leire Olatz Ibarra Rodríguez
3965 Karen Sofía Zambrano Cuatindioy
3966 Leire Juárez Elezcano
3967 Gonzalo Molero Mora
3968 Raluca Alina Istrati 

gipuzkoa
3969 Alaia Echavarria De Benito
3907 Pablo Arregui Alcorta
3908 Iruri Vilela Arruabarrena
3912 Asier Murua Altuna
3915 Maider Unanue Arruabarrena
3916 Amaia Motoso Elizburu
3918 Ane CrucelaeguiArrizabalaga
3921 Jon Ander Martin Azcarate
3922 Ibon Barrena Gómez
3923 Endika Toral López
3925 Martxel Zarauz Gomez
3932 Gabriela Sistiaga Arteaga
3935 Karmelo Calvo Marqués
3937 Arrate Querejeta Aguirre
3939 Ane Muguerza Martínez de Albeniz
3941 Leire Aranguren Gracia
3946 Leire Leonet Tijero
3950 Cristina Sainz Pascual
3952 Alex Pedron Oteiza
3953 Julen De Carlos Artuch
3955 Marta Montero Roldán
3957 Ion Lascurain Aguirrebeña
3959 Oier Mugarza Galar
3961 Noelia Martínez Freire
3963 Joseba Insausti Prada
3964 Ander Iparragirre Quilez
1389 Iraia Idoeta San Martín

otros beste batzuk
3910 María del Valle Pulgarín García
3930 Borja Fayos Plaza
3945 Raquel González Mahamud
3927 Andrea Domínguez Freire
3940 Carlos García Navarrete
3943 Sara Hernández González

elkargokide
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Empresa colaboradora del 25º aniversario de Segurmec,  
Correduría de Seguros del Colegio de Médicos de Bizkaia

Llama ahora al 944 354 600 e infórmate

Seguro de Vida Sanitario VIP
El seguro de vida más completo

ANTICIPO POR 
CÁNCER DE MAMA
Para lo más importante. 
Hacer frente al tratamiento 
y los mejores cuidados.

PLATAFORMA MOOVE
Herramienta online para  
un estilo de vida más sano.

BORRADO DIGITAL
Eliminación de tus perfiles 
de internet y redes sociales en 
caso de fallecimiento.

COBERTURAS ADICIONALES EN 
CASO DE GRAN INVALIDEZ
Adecuación de la vivienda, 
vehículo y suministro de silla 
de ruedas.

TESTAMENTO ONLINE
Si lo deseas puedes testar sin 
moverte de casa.

GASTOS DE SEPELIO

Seguro de Vida Sanitario VIP es más que un seguro de vida, por eso te ofrece todas estas 
coberturas:

CELEBRAMOS EL 25º ANIVERSARIO DE LA CORREDURÍA DE SEGUROS 

DEL CMB REGALÁNDOTE UN 25% DE DESCUENTO  

AL CONTRATAR UNA NUEVA PÓLIZA

elkargokide
berriak

  elkarberri 72.zb
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