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Balkoi baten Bila

Lerro hauek nire etxeko 
balkoitik idazten ditut. 
Eserleku koloretsu 
batean eserita nago, 
eta abenduaren 31k 
oparitzen dizkigun 
argi-izpi guztiak 
neureganatzen ari naiz.

2020ko erdialdean hasi 
nintzen balkoiaren bila, 
nahitaezko itxialdian 
Iturribide kaleko 
nire leihotik pareko 
bizilagunak arratsaldero 
bizi-energiaren ordu 
batzuez nola gozatzen 
zuen ikusi nuenean.

Hortik gutxira, jende 
askori gertatutakoaren 
antzera, kanpoaldean 
nire bizitza mugatuz joan 
nintzen, eta denborarik 
gehiena nire etxean 
egoten hasi nintzen.

Esan behar dut ez 
zidala gehiegi eragin 
jendearekiko isolamendu 

horrek. Nire beharrik 
handienak ziren eguzkiak 
aurpegian jotzea eta 
belar freskoa usaintzea. 
Azkenekoa ez nuenez, 
nahikoa nuen goizero 
tartetxo bat leihoaren 
aurrean ematea, Bilboko 
hirigunean, zementuzko 
blokeen artean, sartzen 
zen eguzkiaren hogeita 
hamar minututxo 
horien bila.

Ondo sentitzeko 
identifikatu nuen bizi-
behar hark bultzatu 
ninduen, besteak beste, 
ingurune naturalagoan, 
hiri handiaz kanpo, 
egoitza berria bilatzera, 
egunero pilak kargatu 
ahal izateko. Eta hala 
gertatu zen, astroak 
lerrokatu ziren… eta gaur 
nire balkoitik idazten dut.
COVID 19 adiskide 
handiak utzi zidan 
ikaskuntza handienetako 
bat izan zen niretzat 
partikularki funtsezkoa 
dena bilatzen hastea. 
Etenaldi bat egin nuen 

behar-beharrezkoa 
ez zena sentitu eta 
erregistratzeko, nire 
burua hobeto ezagutu 
nuen. Eta aurkikuntza 
hasiera batean hutsala 
iruditu arren, nire bizitza 
aldatu zela eta onera 
egin duela ziurta dezaket.

Hasten ari den 2022. 
urterako nire desirarik 
onena da pertsona 
batek lerro hauek 
irakurtzen dituenean 
biziago sentiarazteko 
zerbait aurkitzea, 
nik nire balkoiarekin 
sentitu dudan bezala.
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Abenduaren 18an egin zen 2021eko 
azken Batzarra. Online izan zen, 
pandemia-egoeraren ondorioz.

Hasi baino lehen eta Batzarraren 
formatuaren berezitasunagatik, 
partaideei beharrezko jarraibideak 
eman zitzaizkien.

Behin azalpenak emanda, aurreko 
Batzarreko akta onetsi zen.

Izapide horren ostean, Ibai Arrienek, 
EFEOko presidenteak, lanbidearen 
egoerari eta testuinguruari buruzko 

iritzia eman zuen. Egoera arduratzeko 
modukoa da, aintzat hartuta pandemiak 
sortutako zailtasunak eta izan dituen 
inboluzio-aldiak. Horren ondorioz, 
gure jarduera esparru normalizatuan 
mugatuta dago. “Dena den, hori ez 
da oztopoa lanbidearen alde lanean 
jarraitzeko eta kolektiboarentzat 
garrantzitsutzat jotzen ditugun 
proiektuak aktibatzen jarraitzeko”.

Era berean, arro dagoela nabarmendu 
zuen; izan ere, kolektiboa 
profesionaltasun eta ardura handia 
mantentzen ari da EFEOrentzat lan 

egiten duten pertsona guztiekiko, 
“eta pertsona horien eguneroko lanak 
egin behar diren lan ugariak aurrera 
ateratzea ahalbidetzen du”.

Era berean, gure diziplinaren esparru 
guztietan mantentzen jarraitzen den lan 
profesionala aitortu zuen, eta, bereziki, 
eremu publikoan zerbitzuak ematen 
dituen kolektibo fisioterapeuta osoa 
nabarmendu zuen; izan ere, COVIDa 
zuten pazienteen abordatzean eta 
berreskurapenean lan egin eta lagundu 
dute. Horrez gain, miaketa-talde 
teknikoetan eta prebentzio-lanetan 

Batzar
Nagusia

2022ko Aurrekontu Orokorrak gehiengoz onetsi ziren
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parte hartzen duen kolektibo osoa ere 
aipatu zuen.

Presidentearen esku-hartzearen ostean, 
Gobernu Batzarreko idazkari Roberto 
Romerok elkargoko administrazioan 
egindako jarduerak laburbildu zituen, 
eta, bitartean, Edorta Ansoleagak 
Intrusismo Batzordearenak eta 
Aholkularitza Juridikoarenak. Halaber, 
nabarmendu zuen Intrusismo 
Batzordeak bere lana jarraituko 
duela herritarrak sentsibilizatzeko 
kanpainen bidez, lanbidea duintzeko eta 
fisioterapian intrusismo profesionalari 
aurre egiteko xedearekin. Bestalde, 
Aholkularitza Juridikoak ere bere 
lanarekin jarraituko du, besteak 
beste, zaintza, kontrol, laguntza eta 
informazioarekin.  

Roberto eta Edorta kideen ostean, 
elkargoko presidenteorde den June 
Ruizek 2022rako Komunikazioko Plan 
Estrategikoa aurkeztu zuen, eta honako 
alderdi hauek nabarmendu zituen:

• “12 hilabete, 12 osasun-
gomendio” kanpaina kentzea; 
izan ere, dagoeneko bete du hasi 
zenean zeukan zeregina.

• Elkargoko sare sozialak eta 
elkargokideen komunikazioa 
sustatzea. 

Jarraian, Prestakuntza, Irakaskuntza  
eta Ikerketa Batzordeko arduradun 
Leyre Peñak 2021ean egindako 
ikastaroak laburtu zituen, bai eta 
2022an egitera bideratutako  
prestakuntza-proiektuak (orain 
artekoak) ere. Halaber, online 
formatua nabarmendu zuen, 
kolektiboan piztutako interesagatik 
eta formatuak ematen dituen aukera 
eztabaidaezinengatik.

Prestakuntza Batzordea amaitu ostean, 
Andrea Scolarik berriro hartu du hitza 
Mendekotasun, Desgaitasun eta Gizarte 
Zerbitzuen Batzordearen eta Kirola, 
Kirol Egokitu eta Kirol Inklusiboaren 
Batzordearen jarduerak aurkezteko. 

Esku-hartze horren ostean, EFEOko 
diruzaina den Edurne Anduezak 2022 
urteko elkargoko kuoten eta matrikulen 
proposamena azaldu zuen, eta aho 
batez onetsi ziren.

Horren ostean, 2022rako Aurrekontu 
Orokorrak aurkeztu ziren, eta gehiengoz 
onetsi ziren. Hona hemen alderdirik 
nabarmenenak:

• 2018-2022 Plan Estrategikoan 
jasotako kanpainen, proiektuen 
eta politiken jasangarritasuna. 

• Lankidetza-proiektuak edo 
proiektu solidarioak diruz 
laguntzera bideratutako partida 
mantentzea. Proiektu horietan 
gure elkargokideak protagonista 
izan behar dira. 

Une hau helduta, Iban Arrienek 
horri buruzko zenbait kontsiderazio 
partekatu ditu, eta Fisioterapeuten 
Elkargoen Kontseilu Nagusiaren barruan 
adostutako ekintza, estrategia eta 
proiektu batzuk aipatu ditu, oro har.

Ibanen ostean, Roberto Romerok 
hartu zuen hitza duela gutxi martxan 
jarritako asmo handiko proiektua 
laburki azaltzeko, Lehen Mailako 
Arretako Fisioterapiaren Jardunaldi 
batzuk Euskadin egiteari buruzkoa. 
Horren bidez, xedea da eremu 
publikoan, oro har, eta, zehazki, 
Lehen Mailako Arretaren esparruan 
dugun protagonismoa balioestea, 
nabarmentzea eta sustatzea; izan 
ere, duela hiru urtetik lehenengo 
esperientzia pilotu bat garatzen eta 
ebaluatzen ari dira Gasteizen.

Jardunaldiak FISIOTOPAGUNEAK 
proiektuaren testuinguruan jaio ziren, 
eta kideen kolektibo txiki batek sustatu 
dituzte, Euskadikoak zein kanpokoak. 
Halaber, arretako esparru horretan 
dugun partaidetza sustatzeko eta 
indartzeko interes berezia eta desioa 
izan ziren proiektuaren pizgarriak.  
UPV/EHUko paraninfoan egingo dira 
2022ko maiatzaren 7an eta 8an.
 

Batzorde Antolatzailea pertsona talde 
horrek eta EFEOk berak osatuko dute. 
EFEOk beharrezko baliabide logistikoak 
hornituko ditu proiektua martxan jarri 
eta garatzeko. Batzorde Zientifiko 
gisa, AEFko Lehen Mailako Arretako 
eta Osasun Komunitarioko azpitaldea 
integratzea lortu da, eta, gainera, 
ekitaldia Lehen Mailako Arretako 
Fisioterapiari buruzko III. Jardunaldi 
Nazional gisa onesteko eskuzabaltasuna 
izan du.

Robertok dibulgazio-,  
prestakuntza- eta lanbide-proiektuaren 
dimentsioak azpimarratu ditu, 
eta, gainera, bilatzen den interes 
estrategikoa nabarmendu du, diziplina 
hori arreta-eremu horretan erabat 
integratzearen alde behingoz egitearen 
garrantzia eta beharra bultzatzeko eta 
sustatzeko.
 
Esku-hartzea amaituta, galde-eskeen 
unea iritsi zen, eta hainbat izan ziren 
EFEOko kideek kontsultatu, eta, ahal 
izan bazuten, konpondu zituzten 
zalantzak.

Azkenik, EFEOko kideek Batzarrean 
parte hartu zuten pertsona guztiei 
eskerrak eman nahi dizkiegu eta 
lerro hauek aprobetxatzen ditugu 
Elkargoaren proposamenetan modu 
aktiboan parte hartzera gonbidatzeko.

Idazketa Kontseilua
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Fisioterapiako 
VI. Euskadi 
Sarien 
banaketa
Aurten, berriro ere, eta 2020ko  
Sari Bereziaren ostean, EFEOk  
Fisioterapiako VI. Euskadi Sariak  
banatu zituen. 

Pandemia-egoeraren ondorioz, 
oraingoan, banaketa online egin behar 
izan zen; hala ere, horrek ez zion kendu 
inolako meriturik edizio honetako sariei.

Nabarmendu behar da sarituak 
banaketa honetarako aukeratutako 
epaimahai espezializatu batek hautatu 
zituela, eta aurkeztutako lanek maila 
handia izan zutela; beraz, aukeraketa 
zaila izan zen.

Ekimena 2015ean sortu zen, eta horren 
xede nagusia da gure lanbidean egiten 
den lan handia ezagutzera ematea, 
ez soilik pazienteekiko eguneroko 
harremanari dagokionez, baizik eta 
ikerketara, osasunaren sustapenera 
eta Fisioterapiaren profesional 
garrantzitsuek egindako ikerketetara 
dedikatutako denborari dagokionez; 
horrela, guztiok batera pertsonen bizi 
kalitatea eta osasuna hobetzeko.

Oraingoan, Fisioterapiaren lana garatzen 
den esparruak batera jasotzen zituzten 
kategoriak honako hauek izan ziren:

• Fisioterapeutarik onena
• Fisioterapiari buruzko 

komunikazio-proposamenik 
onena

• Ibilbide profesionalik onena 
Fisioterapian

• Ikerketa saria
• Saria Gradu Amaierako Lanik 

onenari
• FisioLagun saria

Hasteko, EFEOko presidente den 
Iban Arrienek Sarien Edizio honetako 
aurkezpena egin zuen. Sarion garrantzia  
nabarmendu zuen Fisioterapia  

ikusarazteko, bai eta zuzenean edo 
zeharka Fisioterapia sustatzen duten 
profesionalen garrantzia ere. 

Saria Fisioterapiari buruzko 
komunikazio-piezarik onenari

Funtsezkoa da fisioterapiako 
profesionalek egiten duten lana 
ezagutzera ematea herritarrek horren 
kontzientzia hartu eta profesional 
sanitario gisa pertsonen osasunaren 
eta ongizatearen mesedetan egiten 
dugun ekarpena zein garrantzitsua den 
ulertzeko.

Horregatik, sari horrek hedabideek gure 
informazio- eta sentsibilizazio-xedeak 
transmititzeko egiten duten ekarpen 
garrantzitsua aitortzen du.

Edizio honetan, saria Euskadi Irratiko 
Faktoria programak jaso zuen, gure 
lanbidearekin lotutako alderdiei 
emandako estaldura bikainagatik, 
espazio espezifiko bat sortzeagatik,  
 
urte osoan gure diziplinari eta 
kolektiboari emandako arreta eta 
balioagatik eta fisioterapia sustatu 
eta dibulgatzeagatik. 

Saria jasotzeko arduraduna Manu 
Etxezortu izan zen, programaren 
zuzendaria.

FisioLagun saria

Fisioterapiako V. Euskadi Sarietatik 
kategoria berri bat gehitzea proposatu 
zen, kolektibo eta diziplina horren 
zaintzan, arretan eta maitasunean modu 
askotan eragiten duten euskal pertsona, 
enpresa edo erakundeen lana merezi 
duten moduan aitortzeko. 
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Edizio honetan, Eusko Jaurlaritzaren 
Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu 
eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza 
sari horrekin saritzeko eta aitortzeko 
ohorea eta plazera izan genituen. 

OHOREA da; izan ere,  
erabaki-organoetako instantziarik 
altuenetatik egindako lan zaila beti da 
aitormena merezi izateko modukoa 
eta PLAZERRA da; izan ere, Euskadin, 
organismo ofizial garrantzitsu horren 
atzean, pertsona bat dago: Mikel 
Sánchez Fernández, Saileko zuzendaria. 
Berarekin harremanetan jartzeko  
aukera izan dugu pandemia ikaragarri 
honen hasieratik elkargo-erakunde 
eta kolektibo profesional honetan 
jasotako eskari, kontsulta, kezka, beldur, 
kexa eta frustrazio ugariak helarazteko.  

Epaimahaiak beharrezkotzat jo 
zuen honako hau nabarmentzea:  
elkargo-erakunde honetatik eman  
ahal izan dizkizuegun jarduketa,  
proiektu eta zerbitzuetako askoren 
atzean Sánchez jauna eta bere Saila  
egon dira.

Saria Gradu Amaierako Lanik 
onenari

Sari honen bidez, gure lanbidera sartzen 
diren profesional berriak saritu nahi 
dira. Edizio honetan hutsik geratu zen, 
baina ziur gaude ez dela horrela izango 
etorkizuneko edizioetan.

Saria fisioterapeutarik 
onenari

Sari honen bidez urtean zehar jarraitu 
beharreko erreferentzia edo eredu 
izan diren fisioterapeutak saritzen dira. 
Oraingoan, Asier Arrizabalagak jaso zuen, 
ezagutza espezifikoari eta metodologia 
zientifikoari egindako ekarpenagatik 
eta eremu geriatrikoko esku-hartzeetan 

izandako esperientzia aberasgarriagatik; 
izan ere, Epaimahaiaren iritziz, arreta-
eremu hori oso gutxi baloratzen da, 
baina izugarri zirraragarria da. Halaber, 
profesional sanitario gisa, erantzukizun 
handia dugu esparru horretan, 
zainketa-esparru amaigabea eta  
zaintzea eta garatzea merezi duen 
etorkizuna.

Ikerketa saria

Ikerketa lana garatzeko, horretan aurrera 
egiteko eta Fisioterapia 
osasun-diziplina gisa finkatzeko 
oinarrietako bat da. 

Oraingoan, saria (1.000 € eta 500 €-ko 
ikerketa-beka bat) Alicia Portillok jaso 
zuen “Perspectiva de las familias que 
realizaron tele-intervención en atención 
temprana durante el confinamiento por 
Covid-19: Estudio cualitativo” lanagatik. 

Saria Fisioterapiako ibilbide 
profesionalik onenari

Amaitzeko, sari hau banatu zen. Bere 
xedea zen Fisioterapian lanean bizitza 
eman duen pertsona bat saritzea. 

Sari honetako irabazlea Malagako 
Unibertsitatean doktorea, Malagako 
Unibertsitateko Fisioterapiako 
jakintza-arloko irakaslea, Malagako 
Biomedikuntza Institutuko F-14 
Klinimetria Ikerketa Taldeko zuzendaria 
(IBIMA F-14) da. Horrez gain, Hezkuntza 
Ministerioko doktorego osteko 
ikertzailea izan da (“Jóvenes Doctores, 

José Castillejo”) London-Roehampton 
Unibertsitatean (Erresuma Batua)  
2009-10 ikasturtean. Hainbat  
egonaldi egin ditu visiting professor 
gisa nazioarteko zentroetan, hala nola 
Brightonen (Erresuma Batua), Lovaina 
(Belgika) eta Sunshine Coasteko 
Unibertsitatean (Queensland, Australia). 

Gaur egun, Queenslandeko Unibertsitate 
Teknologikoko (Brisbane, Australia) 
adjunct professor da eta BMC Sport 
Science, Medicine and Rehabilitation 
Journaleko (BMC series) editorea. 

Hona hemen bere interes bereziko 
arloak: biomekanika eta giza fisiologia 
giza mugimenduari aplikatutako 
ingeniaritza biomedikoko alderdiekin 
integratzearen bidezko ikerketa 
aurreklinikoa. Carlos III Institutuak 
(2013-7) finantzatutako Osasuna 
Sustatzeko Ikerketa Sareko kide da. 
Bertan, afekzio kronikoetan osasuna 
sustatzeko ikerketa klinikoa garatu du, 
fisioterapia komunitarioko entsegu 
klinikoen bidez. 

Aurreko guztiagatik, Epaimahaiak 
erabaki zuen sari hau Antonio Ignacio 
Cuesta – Vargas doktoreari ematea.

Saritu guztiek hitz egin zuten beren 
esker ona adierazteko y gure lan 
ederrean lan egiten jarraitzera animatu 
gintuzten. 

Fisioterapeuten Elkargo Ofizialetik 
ere lan garrantzitsu honekin aurrera 
jarraitzera animatzen zaituztegu. Guk 
ekimenak egiten jarraituko dugu, hala 
nola Fisioterapiako Euskadi Sariak, eta 
espero dugu zuen hautagaitzak izatea 
2022rako ediziorako.

Idazketa Kontseilua
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Begirada “klinikoarekin” aztertuta, 
batzuetan, zaila izaten da  
hezkuntza-arloari lotutako 
fisioterapia-taldeen jarduera 
profesionalaren egunerokotasuna eta 
paradigma kontzeptuala barneratzea 
eta ulertzea.

Abordatze terapeutikoetatik, 
konponbide klinikoetatik, arreta 
“indibidualetik” eta desgaitasuna 
elementu negatibo edo gainditu 
beharreko gisa hartzen duen 
esparru kontzeptualetik urrun, 
hezkuntza-esparruan egindako 
esku-hartzeek eta partaidetzak 
agertoki desberdina erakusten 
digute; izan ere, aukera mugagabeak 
daude, eta eskola-testuinguruak, 
inguruaren gaitasunak, errutinen 
zaintzak eta arretak, familiaren eta 
eskolaren inplikazio distantziakideak, 
subjektuaren interesen arreta finak 
eta haren gaitasunak aberasteak 
eta errazteak eragin positiboa dute 
haurraren eguneroko partaidetzan 
eta funtzionamenduan, eta hezkuntza 
inklusiborako xedean laguntzen dute. 

Atzean geratu behar dira esku 
hartzeko eredu zaharkituak; izan ere, 
sen onak eta ezagutza zientifikoak 
erakutsi dute ez direla horren 
eraginkorrak: desgaitasunari buruzko 
ikuspegi eta proiekzio negatiboak 
(horietan helburu globala eta 
tratamendu-plana identifikatutako 
mugimendu-arazoei heltzearen 
ingurukoak ziren); anbulatorio-
esparruetako arreta klinikoa (horren 
arabera, gure protagonismoa 
zerbitzu puntualtzat hartzen zen, 
hezkuntza-taldetik kanpokoa, eta 
inguru ez-partekatuetan eta gela 

atxikietan ematen zen); zaintza 
indibidualizatuak, eta, oro har, 
benetako testuinguruetatik eta 
hurbileko inguruetatik urrunduak; 
“Fisioterapia saio bereziak” (haurraren 
eskola-errutina hautsi eta gainontzeko 
talderekin integratzea oztopatzen 
zutenak),... 

Garapen profesional horiek, 
laburbilduz, oso baldintzatuta zeuden 
ohiko ikerketa-esparruen ondorioz, 
eta, hala ere, esparru horien emaitzak 
ez ziren onak hezkuntza-/eskola-
testuinguruan txertatzean.

Zalantza barik, Osasunaren Mundu 
Erakundeak 2001ean eta 2011n 
sustatutako ikuspuntu-aldaketa 
handia (Desgaitasunaren eta 
Osasunaren Funtzionamenduaren 
Nazioarteko Sailkapenean 
oinarritutakoa, haurrentzako eta 
nerabeentzako bertsioan -CIF-IA-) 
funtsezko elementua izan zen gure 
garapena eta partaidetza profesionala 

berrantolatzeko. Norbanako 
bakoitzaren gaitasunak nabarmentzea, 
eta ez bere defizitak edo mugak; 
hori bihurtu zen gure esku hartzeko 
paradigmaren oinarrizko elementu, 
ikerketa berrien emaitzekin bat.  

Aldaketa kontzeptual ugariren 
artean, nabarmentzekoa da 
ingurumen-faktoreak erabat aintzat 
hartzen direla funtzionamendurako, 
garapenerako eta trebetasuna eta 
gaitasuna lortzeko aldaketa-eragile 
gisa, banaka, isolatuta eta defizitean 
soilik oinarrituta artatzen duen 
arretaren ikuspegi partzialaren eta 
osatugabearen aurrean.

Ildo horretan, izugarria da 
fisioterapeuten kolektibo berri 
horrek esku hartzeko eredu 
berrietara egokitzeko eta horiek 
barneratzeko izandako gaitasun 
handia identifikatzea. Azken 
hamarkadan, geure esku-hartzeak 
birbideratzen ikasi behar izan dugu. 

Fisioterapeutak Hezkuntzan. 
Ingurua gaitzen

Nola helarazi Fisioterapia
gehien behar dutenei

Honako hauek dira hezkuntza-fisioterapeutaren funtzioak:
Mugimendu-desgaitasuna edo funtzio-alterazioa duen ikaslearen ebaluazioan laguntzea, aldaketa horren eragile diren alderdiak kontuan hartuta. Horretarako, ez dira 

soilik egiturazko alterazioak baloratuko, baizik eta ikasleak curriculumean sartzeko eta eskola-dinamikan parte hartzeko oztopoa ezartzen duten alterazioak ere. 

Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleei laguntzeko plan indibidualizatua egiten parte hartzea. 

Fisioterapiako esku-hartzeko plana garatzea, zeinak ikasleei erraztasunak emango dizkien curriculumera sartzeko. Esku-hartze horren xedea da 
ikaslearen gaitasun funtzionala hobetzea. Gaitasun horren osagaietako batzuk honako hauek dira, besteak beste: funtzio motor gehienak (joan-
etorriak, joan-etorriak egiteko laguntzen erabilera, heziketa fisikoko programaziorako egokitzapenak, etab.), eskuzko funtzioa (irismena, presioa, 

manipulazioa, etab.) eta jarrera (jarrera egokiak mantentzea deformazioak ekiditeko, aldaka zaintzea, eskoliosia zaintzea…). 

Hezkuntza-fisioterapeuta hezkuntza-komunitateko beste profesional batzuekin koordinatzea mugitzeko zailtasunak dituzten ikasleak curriculumera sartzea errazteko. 

Hezkuntza-fisioterapeuta ikasle bakoitzaren familiarekin koordinatzea eskolan egindako estrategiak partekatzeko, horiek etxeko inguru 
naturalean txertatu eta egokitzeko; horrela, ikaslearen funtzionaltasunik handiena lortu ahalko da inguru guztietan. 

Etengabeko prestakuntza Fisioterapiarekin eta hezkuntza-komunitatearekin zerikusia duten alderdi guztiekin.
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Halaber, aldez aurretik ezarritako 
praktikak baztertu eta geure  
ezagutza eguneratu dugu;  
hezkuntza-komunitatean dugun 
parte-hartzea nabarmentzeko eta 
balioesteko aukera ematen diguten 
lankidetza-loturak eta garapen 
profesionalerako estrategiak  
aberastu dira. Lan kolektibo hori, 
zalantza barik, bere fruituak ematen 

eta adostutako garpen profesionaleko 
programa estrategikoak ezartzen hasi 
da.

Euskadin, abenduaren hasieran, 
“Aniztasunerako eta Hezkuntza 
Inklusiorako Zuzendaritzaren 
behin betiko proposamena, 
hezkuntzako langile  
lan-kontratudunen funtzioei buruzkoa” 

proposamenaren zirriborroa aurkeztu 
zuen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Saileko Aniztasunerako eta Hezkuntza 
Inklusiorako Zuzendaritzako buru den 
Lucía Torrealday Berrueco andreak. 
Proposamenaren edukian zenbait 
muga ez datoz bat fisioterapia-taldeak 
arreta-eremu horretan izan behar 
dituen eginkizunekin eta bete behar 
duen zereginarekin; zalantzarik gabe, 
hori esku hartzeko ditugun aukerak 
modu partzialean interpretatzearen 
ondorioz gertatu da. Horren ondorioz, 
berriz orientatzeko eta aldatzeko 
eskaera formala egin da, Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko 
profesionalen ordezkapen handiak 
adostua.  

Fernando Lázaro
Roberto Romero

 

Honako hauek dira hezkuntza-fisioterapeutaren funtzioak:
Mugimendu-desgaitasuna edo funtzio-alterazioa duen ikaslearen ebaluazioan laguntzea, aldaketa horren eragile diren alderdiak kontuan hartuta. Horretarako, ez dira 
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Hezkuntza behar bereziak dituzten ikasleei laguntzeko plan indibidualizatua egiten parte hartzea. 

Fisioterapiako esku-hartzeko plana garatzea, zeinak ikasleei erraztasunak emango dizkien curriculumera sartzeko. Esku-hartze horren xedea da 
ikaslearen gaitasun funtzionala hobetzea. Gaitasun horren osagaietako batzuk honako hauek dira, besteak beste: funtzio motor gehienak (joan-
etorriak, joan-etorriak egiteko laguntzen erabilera, heziketa fisikoko programaziorako egokitzapenak, etab.), eskuzko funtzioa (irismena, presioa, 

manipulazioa, etab.) eta jarrera (jarrera egokiak mantentzea deformazioak ekiditeko, aldaka zaintzea, eskoliosia zaintzea…). 

Hezkuntza-fisioterapeuta hezkuntza-komunitateko beste profesional batzuekin koordinatzea mugitzeko zailtasunak dituzten ikasleak curriculumera sartzea errazteko. 

Hezkuntza-fisioterapeuta ikasle bakoitzaren familiarekin koordinatzea eskolan egindako estrategiak partekatzeko, horiek etxeko inguru 
naturalean txertatu eta egokitzeko; horrela, ikaslearen funtzionaltasunik handiena lortu ahalko da inguru guztietan. 

Etengabeko prestakuntza Fisioterapiarekin eta hezkuntza-komunitatearekin zerikusia duten alderdi guztiekin.
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Haurren minbizia ez da maiz 
gertatzen den gaixotasuna; izan 
ere, oso proportzio txikian geratzen 
da gainontzeko giza minbiziekin 
alderatuta, baina Gipuzkoan urtean 20 
haurri eragiten dion errealitatea da eta 
bigaren postuan dago 1 eta 14 urteko 
haurren heriotza-kausa gisa.

Minbiziak haurrari eragiten dionez, 
familia osoaren bizitza izugarri aldatzen 
da, familia antolatzeko, laneko, 
ekonomiako, eta, noski, sentimenduak 
kudeatzeko alderdi praktikoenetatik 
hasita.

1996ko otsailean, ASPANOGI 
sortu zen, eta haren xedea 

zen minbizia diagnostikoa 
zuten haurren eta 

haien senideen bizi 
kalitatea hobetzea, 

gaixotasunaren 
fase 
guztietan eta 
gaixotasunaren 
eta 
tratamenduaren 
ondoriozko 
arazoetan.

Elkarteak honako 
hauek ematen 

dizkie familiei: 
laguntza psikologikoa, 

gizarte-arreta, laguntza 
materiala eta bibliografikoa, 

aisialdiko eta denbora libreko 
programa... Dena den, behar batzuei 
ezin diegu behar bezala heldu, eta hor 
eskatzen dugu zuen lankidetza.

Gaixorik dauden haurrek, 
errehabilitazioa edo nolabaiteko 
estimulazio fisikoa behar badute, 
Osakidetzaren tratamendua jasotzen 
dute oro har, baina senideek ez dituzte 
haien ongizate fisikoa zaintzeko 
laguntzak jasotzen. Ikusten dugu 
gurasoek ordu asko ematen dituztela 
ospitaleko gelan, haurraren ohe 
ondotik mugitu gabe, egun askotan 
sofa batean edo besaulki batean lo 
egiten dute, kalera gutxi ateratzen 
dira infekzioren bat transmititu ahal 
dieten beste pertsona batzuekin 

harremanik ez izateko. Horrek 
guztiaren eta semea edo alaba 
gaixotasun larri batekin ikustearen 
estres emozionalaren ondorioz, guraso 
askorengan kontrakturak, bizkarreko 
edo lunbarretako minak, etab. agertzen 
dira.

Gure zaintzailea zaintzeko zereginean 
oso garrantzitsutzat jotzen dugu 
gurasoen ongizatea hobetzea, gaixorik 
dauden haurrak baldintza hobeetan 
artatu ahal izateko. Horregatik, zuen 
lankidetza eskatzen dugu, osasuneko 
profesional gisa. Gustatuko litzaiguke 
familiei fisioterapiako elkargokideen 
zerrenda bat eskaintzea, haien 
arazoekin sentsibilizatuak, familiari 
nolabaiteko onura ekartzeko: 
deskontu-bonuren bat saioarekin 
preziorako; hainbat saiotarako bonua, 
beherapena aplikatuta; etxean saioak 
egitea kontsultako saioen prezioen 
mantenduta... Hau da, Fisioterapiaren 
profesional baten arreta jaso ahal 
izatea errazteko bururatzen zaizuen 
edozer. 

Pertsona interesatuek edo informazio 
gehiago behar dutenek Aspanogirekin 
jar daitezke harremanetan, info@
aspanogi.org helbidean edo 
688736571 (Marijose) edo 618476423 
(Nekane) telefono-zenbakien bidez.

ASPANOGIko zuzendaritza

12

Aspanogin laguntzeko
eskaera

Aspanogik (Gipuzkoako Haur Minbizidunen Guraso Elkartea) 
laguntza-eskera hau eta zuen lana aitortzeko mezu hau 

helaraztea nahi izan du.
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Desgaitasun intelektuala duten 
pertsonen bizi itxaropena luzatu egin 
da azken hamarkadetan, aurrerapen 
soziosanitarioei eta teknologikoei 
esker. Luzapen horrek zahartze 
biologiko goiztiarreko prozesu bat 
egotea justifikatzen du, desgaitasun, 
mendekotasun, komorbilitate eta 
hauskortasun gehiago sor ditzakeena.

Desgaitasun intelektuala duten 
pertsonei arreta integrala eta zaintzak 
ematera dedikatzen diren erakunde 
publikoek eta pribatuek honako erronka 
hau dute: zahartze prozesu biologikoak 
sortutako ondorioei nola erantzun 
ahal zaien aztertzea. Alde batetik, ez 
dituzte ezagutzen gerontologiako eta 
geriatriako esparruan horren ohikoak 
diren zenbait termino: hauskortasuna 
edo sindrome geriatrikoak. Bestalde, 
oro har, erakunde horiek ez dute 
zahartze osasungarriaren sustapenean 
prestatutako profesionalik, eta, horren 
ondorioz, ez dituzte esku-hartze 
estrategiak proposatzen desgaitasun 
intelektuala duten pertsonen zahartze 
osasungarria eta aktiboa sustatzeko, 
sindrome geriatrikoen presentzia 
atzeratzeko (erorketak, gelditasuna, 
idorreria, inkontinentziak, dementziak, 
depresioa, eta abar), gaixotasun 
kronikoen presentzia murrizteko 
eta hauskortasun fisiologikoaren 
presentzia atzeratzeko xedearekin 
(bizitzako prozesu horretan, erreserba 
fisiologikoak murrizten dira, eta, horren 
ondorioz, homeostasi fisiologikoa ez 
da bermatzen. Horregatik, edozein 
gertaera estresatzailek komorbilitate, 
ospitaleratze eta hilkortasun handiagoa 
eragin dezake).

Horregatik, Zahartzaroaren 
“Desgaitasuna eta Zahartzea”  
lan-taldeak eta Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko 
Mendekotasun, Desgaitasun eta Gizarte 
Zerbitzuen Batzordeak hainbat urte 
daramatzate prestakuntza-ekitaldietan 
elkarrekin lan egiten. Ekitaldi horien 
xedea da desgaitasun-prozesuren 
bat (intelektuala, fisikoa, buruko 
gaixotasunak…) duten pertsonei 
zuzendutako zahartze osasungarria 
sustatzea eta desgaitasunaren arloko 
profesionalei zahartze biologikoak 
eragiten duen desgaitasuna eta 
mendekotasuna atzeratzeko  
balioespen- eta bahetze-tresnak 
ezagutzen laguntzea, eta, bestalde, 
funtsezko esku-hartzeak aurkeztea,  
hala nola fisioterapeutek  
diseinatutako eta koordinatutako 
ariketa terapeutikoko programak.

2020an, Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialak eta Zahartzaroak 
elkarrekin lan egin zuten Udako  
Ikastaro bat antolatzeko, desgaitasuna 
zuten pertsonen zahartzean oinarritua. 
2021an, beste Udako Ikastaro bat egin 
zen, eta, bertan, Fisioterapiak zahartze 
aktibo eta osasungarria sustatzen duen 
papera ezagutzera eman zen. 2021eko 
azaroan, “Zahartzaro osasuntsurantz 
desgaitasun intelektuala duten 
pertsonengan” eguneratze-ikastaroa 
egin zen, Zahartzaroaren urteko 
biltzarraren programazioaren barruan. 
Ikastaro horretan, honako hauetan 
oinarritu gara: osasuneko norberaren 
zaintzen (ahoaren eta oinen zaintza) 
garrantzia ezagutzera ematea, loaren 
zikloaren kalitatea hobetzea, zahartzeak 
eragindako arazo psikiatrikoei aurre 
egitea, elikadura-ohitura egokiak 

sustatzea, baheketa-tresna  
aurkeztea eta  
sarkopenia-hauskortasuna-erorketak 
balioestea eta adimen-desgaitasuna 
duten pertsonei egokitutako 
ariketa terapeutikoko programak 
ezagutaraztea. Ikastaroaren 
helburua zen desgaitasunaren arloko 
profesionalei eta desgaitasuna duten 
herritarren zahartze osasungarriaren 
esparruko ezagutzak handitu nahi 
dituzten fisioterapeutei zuzendutako 
prestakuntza orokorrarekin hastea.

Hurrengo urteetan, bizi-itxaropena 
handitzea aurreikusten da; beraz, 
zahartzen ari diren herritarren beharrak 
ere handituko dira eta fisioterapeutek 
rol protagonista izango dugu diziplina 
eta dimentsio arteko (dimentsio 
fisikoa, psikologikoa eta soziala) 
zahartze osasungarriko programetan 
parte hartzeko unean. Aprobetxa 
dezagun aukera desgaitasunaren eta 
zahartzearen esparruan egindako 
ekarpenak ezagutzeko!

Asier Arrizabalaga Otaegui
383. elkargokidea

Zahartzaroko “Desgaitasuna 
eta Zahartzea” lan-taldeko

koordinatzailea.

“Zahartzaro osasuntsurantz 
desgaitasun intelektuala duten 
pertsonengan” I. Eguneraketa 
Ikastaroa
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Elkarte hori 1997an sortu zen, eta soilik 
fisioterapiara dedikatzen den gobernuz 
kanpoko erakunde nazional bakarra 
da. Fisios Mundik fisioterapia mundu 
osora eraman nahi du, eta tratamendu 
bat jasotzeko baliabiderik ez duten 
pertsonen beharrei erantzun.  
Gizarte-ekintzaren helburua 
fisioterapiaren esparruko ezagutzak, 
laguntza eta terapia ematea da, 
gizarteko kolektibo ahulenetan. 

Baina, zer da fisios mundi? 0>Nor gara? 
Duela 20 urte baino gehiago sortu zen 
arren, gaur egun boluntario talde batek 
osatzen du, gehienak emakumeak, eta 
fisioterapia osasun-sistema iristen ez 
den tokira iritsi dadin saiatzen gara, bai 
estatuan, bai nazioartean.

GKE honek hezkuntzan oinarritutako 
garapenerako lankidetzaren eredua 
babesten du; horretarako, ez da 
fisioterapian ardazten, nahiago du 
tokiko langileak prestatu. Antzinako 

esaera zahar honek dioen moduan: 
“Eman iezaiozu arrain bat eta egun batez 
jango du, erakuts iezaiozu arrantza egiten 
eta beti jango du!” Fisios Mundiren 
helburua da fisioterapian beharrezkoak 
diren ezagutzak eskaintzea, 
etorkizunean beharrezkoak izan ez 
daitezen. 

Garrantzitsua da 
lankidetzaz hitz 
egiten dugunean, 
harreman hori bi 
norabidekoa izatea 
eta harreman 
paternalista batean 
ez erortzea. Gure 
lana eragindako 
pertsonekin 
zuzenean lan egiten 
duten langileei 
errehabilitazioaren 
arloko 

prestakuntza ematea da. Proiektuan 
parte hartzen duen biztanleriak dituen 
beharren eta proiektuaren arabera, esku 
hartzea zehatzagoa izan daiteke edo 
ez. Guretzat garrantzitsuena, lankidetza 
bat egitean, erabilgarria eta aplikagarria 
izatea da, kasu gehienetan ur-jauziko 
prestakuntza erabiliz.

Fisios Mundi eta Boluntariotza 
Fisioterapian

Nola eraman fisioterapia
gehien behar dutenei

Jarrera-kontroleko eta luzamenduetako klasea
Caritaseko abegi-zentroetan

Gaixotasun fisiko larria duten haurrek itsasoaz gozatu ahal izateko egokitutako aulkietako bat praktikan 
jartzea, Superando GKEarekin

Estimulazio sentsorialeko klase praktikoa Boli
Kostako Dabou umezurztegian
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Proiektu berri baten balorazioan 
garrantzitsua da beharrak detektatzea 
eta errehabilitazioaren alorretik 
nola lagun dezakegun ikustea. 
Baina alderdirik garrantzitsuena da 
jarraipena nola egingo dugun ikustea, 
esku-hartzean zehar zein ondoren, 
proposatutako oharrak edo aldaketak 
pixkanaka finkatu ahal izateko.

Batzarrean aurrera eramatea gustatuko 
litzaigukeen gauzetako bat  
lankidetza-sare bat sortu ahal izatea 
da. Sare horretan, laguntzeko eta 
gure denbora eskaintzeko gogoa 
dugun pertsona guztiok lan-eredu bat 
partekatu eta sortu ahal izango dugu, 
hainbat proiektutan erabili ahal izateko. 
Norbaitek laguntzeko gogoa duenean, 
errehabilitazioaren mundua bultzatzeko 
lan egiten duten erakundeen sare 
horretan sartu ahal izatea, eta haien 
eskuragarritasunera eta prestakuntzara 
egokitu daitekeen lan-talde batean 

parte hartu ahal izatea. Ereduarekin 
lan egiten duten GKE txiki guztiekin 
indarrak batuz, esparru horretan 
fidagarria izango den lankidetza-eredu 
bat sortu ahal izateko eta pertsonek 
osasunaren arloan dituzten beharrei 
benetako ekarpena egiteko.

Aurrera eramaten ditugun proiektu 
guztiak kontrako alderdi baten bidez 
egiten ditugu, eta aurrera eramateko 
azpiegitura sendoa ematen digu. 
Horregatik, lotura bat sortu nahiko 
genuke Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialarekin, proiektu 
solidarioen sarea zabaldu ahal  
izateko eta norabide berean  
doazen ideiei irteera emateko,  
hala nola Tximelagua GKEa,  
fisioterapeuta-tratamendua egiten du 
Nikaraguako iparraldean dibertsitate 
funtzionala duten haurrekin; edo 
Kind Surf elkartea, Zarautzko Shelter 
Surf eskolarekin batera egiten du lan, 
eta erregulartasunez ia urte osoan 
surfeko eskola inklusiboak egiten 
dituzte dibertsitate funtzionala duten 
pertsonentzat.

Beraz, gure webgunea eta sare sozialak 
bisitatzera animatzen zaituztegu, gaur 
egun gauzatzen ari garen proiektuak 
ezagutzeko eta gurekin harremanetan 
jartzeko, taldeko kide izaten hasteko 
edo bazkide egiteko.

Gainera, ekintza solidarioa zabaltzen 
lagun diezagukezue, gure argitalpenak 
sare sozialetan partekatuz edo gertuko 
pertsonei Fisios Mundiren inguruan hitz 
eginez. 

Zuen zain gaude

Itsaso Olasagasti Ruiz de Gauna
Fisios Mundiko presidenteordea

web: www.fisiosmundi.org
facebook eta instagram: Fisiosmundi

Kasuak berrikustea eta jarraibide terapeutikoak Boli Kostako Dabou umezurztegian

Kasuak berrikustea eta plan terapeutikoa Rach Gia 
umezurztegian

Bi urtean behingo jarduerak integratzea Boli Kostako Youpogon umezurztegi publikoan
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Aurretik adierazi genuen moduan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrak 
FISIOTOPAGUNEAK proiektua abiarazi 
du. Lidergo partekatuko eredua eta 
partaidetza-proposamena da, eta 
bere xedea da interes profesional 
kolektiboko zuen ideien eta proiektuen 
garapena sustatzea, bultzatzea eta 
erraztea, Elkargoaren aurrekontu 
orokorren kontura.  

Proiektua lehenengo urratsak ematen 
hasi da, eta, poztasun handiz, hari 
buruzko xehetasun handiagoak 
ezagutzeko lehenengo eskaerak jaso 
ditu. Gainera, garapen-ideietan parte 
hartzeko proposamen zehatz batzuk ere 
iritsi zaizkigu.

Garrantzitsua iruditzen zaigu 
honako hau nabarmentzea: gure 
aldetik, proposatutako ideietan eta 
proiektuetan bigarren mailako papera 

hartu nahi dugu, eta, laburbilduz, zuen 
ideiak eta beharrak martxan jartzea, 
hedatzea eta garatzea erraztuko 
duen tresna erraztatzailea izan nahi 
dugu. Beraz, kudeaketa eta lidergo 
partekatuko esparru bati buruz ari 
gara, non gure ohitura faltak akats 
batzuk egitera eraman ahal gaituen eta 
hasierako zailtasun batzuk aurkituko 
ditugun (edozein proiektu berritan hala 
gertatzen da); hala ere, ziur gaude epe 
ertain eta luzera kolektibo gisa hazteko 
aukera mugagabeak eskainiko eta 
irekiko dizkigula.

Hona hemen gure aurreikuspenen 
arabera egin ahalko diren  
esku-hartzeetako batzuk: prestakuntza 
proiektuak, topaketa kolektiboak, 
eztabaida-mahaiak, tailer teknikoak, 
infografien diseinua eta garapena, 
komunikazio- eta dibulgazio-
proposamenak, ikerketa-jarduera 
sustatzea… Laburbilduz,  

partaidetza-aukera ugari, premisa 
bakarrarekin, topaguneak aurkitzea eta 
aberastea, eta entzima katalizatzaile 
bakarra, hazteko eta garapen 
profesionalerako desio partekatua.

Elkargoaren webgunearen bidez, 
Fisiotopaguneak sekzioan, elkargokideen 
atalean menu nagusia aurkituko duzue, 
eta, bertan, euskaragarri izango duzue 
eskera egiteko oinarrizko dokumentua. 
Horren bidez, proposamenaren 
“argazki globala” helaraz diezagukezue, 
behin FTG proposamena aurkeztuta 
zehaztasun handiagoa behar izatearen 
kalterik gabe. 

Asmo handiko proiektu honekin bat 
egitera animatzen zaituztegu, eta 
zuen FISIOTOPAGUNEAK markoa 
marraztera. 

Zuzendaritza Teknikoa
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Bizkaia Aretoa Fisioterapia Graduaren 
hamargarren urteurrenaren ospakizuna 
jaso zuen. Ekitaldi hunkigarria izan 
zen, eta unibertsitateko komunitateko 
ordezkari ugari bildu zituen. Horien 
artean, ordezkari ugari ere bertaratu 
ziren, bai eta osasun-arloko kideak 
eta hainbat erakundetako (elkarteak, 
enpresak...) agintariak eta ordezkariak 
ere.

Dekanoak, Joseba Pinedak, Medikuntza 
eta Erizaintza Fakultateak titulazio 
berria ezartzean izan zituen zailtasunak 
nabarmendu zituen: “orduan 
landutakoarekin bat egiten ez zuen 
eskaintza zen. Beste gradu batzuk 
sortzean, aurreko lizentziaturetako 
eta diplomaturetako esperientzia 
eta programazioa geneukan, baina 
Fisioterapiaren kasuan hutsetik hasi 

behar izan genuen”, gogorarazi zuen.

Pinedak promozio berrietako profil 
nagusia nabarmendu zuen; izan ere, 
gehien bat emakumeak dira, eta 
euskaldunak. “Gaur egun, praktikak 
egiten dira berrogei zentro baino 
gehiagotan, eta enplegagarritasun-
mailak urtean % 90 gainditzen du, 
eta graduarekin lotutako enplegua % 
100koa da”, nabarmendu zuen.

Bestalde, Jesús Secok proiektuaren 
lehenengo urratsak gogoratu zituen: 
“kalitatezko eta gizarte-proiekzioko 
titulazioa eskaini behar zen. Lan-
leherketa izan zen: hamar urtean  
UPV/EHUko Fisioterapia Graduak beste 
asko hamarkada ugaritan lortu ez duten 
moduan aurrera egin du”.

Errektoreak, ekitaldia ixteko, gure 
eskaintza akademikoaren errealitatea 
posible egin zuten pertsonei eskerrak 
eman zizkien: “gure unibertsitateko 
Fisioterapiako Graduak lehenengo 
mailako azpiegiturak eta irakasle 
eta ikertzaile bikainak ditu gaur 
egun. Hori da gradu berri baten 
txertaketak nolakoa izan beharko 
lukeen adierazteko modurik onena: 
unibertsitateko politikako erabakia, eta, 
horretarako, erakundeen babes irmoa 
eta beharrezko bitartekoen hornikuntza 
izatea”.

Idazketa Kontseilua

Fisioterapia Graduaren
X. urteurrena
UPV/EHUn 
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Ekitaldiak unibertsitateko, erakundeetako eta
gizarteko ordezkari ugari bildu zituen
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Elkargoko liburutegiaren 
eskaintza handitzea
Aurreko Batzarrean, Elkargoaren 
Batzordeak kolektiboari jakinarazi zion 
Panamericana argitaletxearen ebook 
baliabidea bertan behera utziko zela ez 
zelako erabiltzen.

Hortaz, Elkargoak ebook horien ale 
fisiko bana erosi zuen kolegiatuek 
liburu horiek kontsultatzeko aukera izan 
zezaten.

Elkargoaren liburutegian eskuragai 
dauden liburuen zerrenda:

• Fundamentos de Farmacología para 
Fisioterapeutas

• Umbral Láctico. Bases fisiológicas y 
aplicación al entrenamiento

• Fisioterapia invasiva del Síndrome de 
Dolor Miofascial. Manual de punción 
seca de puntos gatillo

• Entrenamiento propioceptivo. 
Principios en el diseño de ejercicios y 
guías prácticas

• 100 Técnicas de Movilización 
con Impulso en Osteopatía. 
Manipulaciones de alta velocidad y 
baja amplitud

• Control y Aprendizaje Motor
• Manual de Pilates Aplicado al 

Embarazo
• Fisioterapia en Especialidades 

Clínicas. Sistema musculoesquelético 
II

• Métodos Específicos de 
Intervención en Fisioterapia. Sistema 
musculoesquelético I

• Rehabilitación de las Enfermedades 
Neuromusculares en la Infancia

• Guía Esencial de Psicogeriatría. 2a 
edición

• Prescripción de Ejercicio en el 

Tratamiento de Enfermedades 
Crónicas

• Epidemiología Clínica. Investigación 
clínica aplicada

• Sistema fascial. Anatomía, valoración 
y tratamiento

• Ecografía Musculoesquelética. Atlas 
Ilustrado

• Gases Sanguíneos, Fisiología de 
la respiración e  Insuficiencia 
respiratoria aguda

• Entrenamiento Deportivo: Teoría y 
práctica

• Neuroanatomía Humana
• Ordenes de tratamiento en 

reumatología 2014
• Entrenamiento combinado de fuerza 

y resistencia
• Electroterapia en Fisioterapia
• Rehabilitación del Suelo Pélvico 

Femenino. Práctica clínica basada en 
la evidencia

• Anatomía Quirúrgica del plexo 
braquial y nervios periféricos de la 
extremidad superior

• Anatomía Funcional. Estructura, 
función y palpación para terapeutas 
manuales

• Movilización neuromeníngea. 
Tratamiento de los trastornos 
mecanosensitivos del sistema 
nervioso

• Fisioterapia en Neurología. 
Procedimientos para restablecer la 
capacidad funcional

• Método Pold®. Movilización 
oscilatoria resonante en el 
tratamiento del dolor

• Neurorrehabilitación. Métodos 
específicos de valoración y 
tratamiento

• Gerontología y Geriatría. Valoración 
e intervención

• Manual de Epidemiología y Salud 
Pública para Grados en ciencias de 
la Salud

• Fibromialgia. Diagnóstico y 
estrategias para su rehabilitación

• Rehabilitación Cardiovascular
• Fundamentos de Nutrición y 

Dietética. Bases metodológicas y 
aplicaciones

• Ecografía Musculoesquelética 
esencial

• Ortopedia y Traumatología
• Guía Esencial de Rehabilitación 

Infantil
• Lesión Medular. Enfoque 

multidisciplinario
• Fisiología del deporte y el ejercicio. 

Prácticas de campo y laboratorio
• Convivir con Esclerosis Múltiple
• Neurología
• Ventilación Mecánica. Libro del 

Comité de Neumonología Crítica de 
la SATI

• Atlas de Puntos Clave Musculares en 
la Práctica Clínica

• Biomecánica y Bases 
Neuromusculares de la Actividad 
Física y el Deporte

• Farmacología para Fisioterapeutas 
(Colección de fisioterapia)

• Bases Teóricas y Fundamentos de la 
Fisioterapia

• Fisiología del Ejercicio
• Manual y Atlas Fotográfico de 

Anatomía del Aparato Locomotor
• Neurociencia Cognitiva
• Pilates terapéutico. Para la 

rehabilitación del aparato locomotor

Idazketa Kontseilua
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EFEOk, TicketBai sistema ezartzeari 
eta egokitzeari buruzko gaiarekin 
jarraitzeko, SPRI taldeko aholkularitza 
teknologikoko zerbitzuarekin 
lankidetzan doako tailer praktikoak 
egin zituen TicketBAI sistema 
mikroenpresetan ezartzeko. 
SPRI Taldea Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun 
eta Ingurumen Saileko erakunde bat 
da, euskal industria sustatzeko  

 
helburua duena.

Tailerrak aurrez aurrekoak izan ziren, 
3 orduko iraupena izan zuten eta 
SPRI Taldeko langile teknikoen eman 
zituzten EAEko hiru lurraldeetan. 
Tailerrak autonomoei, ekintzaileei eta 
enpresa txikiei zuzenduta zeuden, 
foru-aldundiek TicketBai sistemara 
egokitutako fakturazio-sistemarik ez 
dutenentzako sistema berri horri  
 

egokitutako plataformak ezagutzeko 
eta laster indarrean jarriko den 
fakturazio elektronikoaren araudia 
betetzeko helburuarekin.

EFEOk lortutzat jotzen du fakturazio 
mekanismo berriei erantzuna emateko 
doako estrategia publikoen sustapena 
eta hedatzea. Izan ere, elkargoaren 
azkeneko aldizkarian TicketBAI 
sistemara egokitzeko baldintza guztiak 
betetzen zituzten softwareen berri 
eman genuen.

Idazketa Kontseilua

TicketBAI tailer
teknologikoak

Hiru hiriburuetan tailerrak egin ziren
SPRI Taldearekin lankidetzan

2022ko urtarrila - martxoa
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SARRERA

Fisioterapia jarduteko hainbat 
metodoren bidez sendatu, prebenitu, 
berreskuratu eta disfuntzioak dituzten 
pertsonak egokitzen dituen zientzia 
da. Horretarako, Fisioterapeuta titulu 
ofiziala duen fisioterapeutaren irudia 
dago. 

Bestalde, osteopatia, kiropraktika eta 
kiromasajea daude, besteak beste, eta 
fisioterapiarekin lotura estua dute. 
Osteopatia pertsonaren ikuspegi osoa 
duen osasun arloko diziplina bat da. 
Kiropraktika eskuzko terapia erabiliz 
diagnostikoa, tratamendua eta alterazio 
mekanikoaz arduratzen da. Azkenik, 
kiromasajea eskuz eta aparaturik gabe 
egiten den masaje teknika da. 

Lanbide horiek komunean arlo asko 
dituzten arren, desberdintasun 
handia ere badago, bereziki, jardunari, 
gaitasunari eta legediari begira. Izan 
ere, Osasun Lanbideen Antolamenduari 
buruzko 44/2003 Legeari jarraikiz, soilik 
fisioterapia da osasun arloko lanbidea. 
Masajista izatea ofizioa da, eta ez titulua 
behar duen lanbidea. Osteopatia, berriz, 
eskuzko terapiako espezializaziotzat 
jotzen da. Hortaz, tratamendu 
terapeutikoak soilik fisioterapeutak 
egin ditzake. Orduan, zer gertatzen da 
aipatu ditugun horietatik beste batek 
tratamendu terapeutikoa ematen 
duenean? Intrusismo profesionala 
gertatzen da. 

Intrusismo profesionala titulu ofizialik 
ez duen pertsonak lanbide egintzak 
gauzatzen dituenean gertatzen da; delitu 
gisa tipifikatuta dago Zigor Kodearen 
403. artikuluan, eta zigorra 6 hilabetetik 

24 hilabetera bitartekoa da. Zigorra 
handiagoa izan daiteke errudunak 
publizitate engainagarria erabiltzen badu 
edo bere burua profesionaltzat saltzen 
badu, profesionala izan gabe.

HELBURUAK

NAGUSIA
Fisioterapeutek eta ikasleek 
fisioterapiako intrusismoari buruz duten 
ezagutza maila identifikatzea. 

BIGARREN MAILAKOA
Fisioterapeutek eta ikasleek 
intrusismoaren aurrean nola jarduten 
duten identifikatzea. 

Azkeneko 5 urtetan fisioterapiako 
intrusismoari buruz emandako epaiak 
aztertzea. 

METODOLOGÍA

Inkesta baten bitartez egindako 
azterlan deskriptibo baten aurrean 
gaude. Horretarako, lehenik eta behin 
interneten intrusismo profesionalari 
buruz aurretik balioztatuko inkesta 
bat bilatu genuen, eta ez genuenez 
horrelakorik aurkitu, 20 galderaz 
osatutako inkesta bat sortu genuen 
(18 galdera itxi eta 2 galdera ireki). 
Inkesta Gurutzetako, Basurtuko eta 
Gorlizko ospitaleetako Osakidetzako 
profesionalen, Euskal Autonomia 
Erkidegoko fisioterapia zentroetako 
profesionalen eta UPV/EHUko nahiz 
Gimbemat Unibertsitate Eskoletako 
Torrelavegako Campuseko Fisioterapia 
graduko ikasleen artean banatu zen. 
Google Inprimakien bidez 2 inprimaki 
egin ziren; bata euskaraz eta beste 
gaztelaniaz. Esteka posta elektroniko eta 
WhatsApp bidez bidali zen. 

Bestalde, informazioa bilatzeko bilatzaile 
generikoak erabili genituen (Google, 
adibidez) eta sarbide publikoko hainbat 
webgune aurkitu genituen, hala nola 
Espainiako Fisioterapeuten Elkartea. 
Horretarako bi termino erabili ziren: 
“intrusismo profesionala fisioterapian” 
eta “fisioterapia intrusismo epaiak”. 
Gainera, intrusismoari lotutako 
gaurkotasun albisteak kontsultatu 
genituen egunkarietako online 
bertsioetan. 

Bilaketarekin jarraitzeko, posta 
elektronikoz Espainiako 16 fisioterapeuta 
elkargorekin harremanetan jarri ginen 
jasotzen zituzten intrusismo kasuen 
abisuei eta egiten zituzten salaketei 
buruzko informazioa lortzeko. Gainera, 
Severiano Setiénekin (Euskadiko 
Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren 
aholkularitza juridikoaren ordezkaria) 
bildu ginen informazio gehiago lortzeko. 

Azkenik, “intrusismo” eta “fisioterapia” 
terminoak erabiliz Dokumentazio 
Judizialeko zentroan (DOJZEN) epaiak 
bilatu genituen. 54 emaitza lortu 
genituen. Epaiak gaurkotasunezkoak 
izatearren, bilaketa 2017tik 2021era 
arteko epaietan egin genuen eta 24 
emaitza jaso genituen. Horiek irakurri 
ondoren lan honetarako bakarrik 11 epai 
erabili genituen. 

EMAITZAK

Inkestan, guztira, 175 pertsonak hartu 
zuten parte: 89 profesional eta 86 
ikasle. Horietatik % 27 gizonak eta % 73 
emakumeak izan ziren. 

Intrusismo profesionalari buruz 
galdetzean inkestatuen erdiak baino 
gehiagok (% 54) erantzun zuzena eman 

Intrusismo profesionala 
fisioterapian

Nekane Jauregui Santisteban lankidearen gradu 
amaierako lanaren laburpena
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zuen, hots, delitua dela. Inkestatuen % 
27k, berriz, osasunerako arriskua dela 
erantzun zuen (1. taula). Parte hartu 
dutenen % 54k badaki intrusismoa 
delitua dela, baina inkestatuen % 
21ek soilik daki zigorra Zigor Kodean 
jasota dagoela (1. grafikoa). Talde 
horren barruan, erdia (% 49) ados dago 
zigorrarekin eta nahikoa dela uste du; 
hala ere, beste erdia (% 51) ez dago ados 
eta uste du ez dela nahikoa (2. grafikoa). 

Intrusismoak kezka handia sortzen du 
fisioterapeuten artean. Inkestatuen 
% 57k bakarrik ezagutu izan du edo 

ezagutzen du intrusismo profesionaleko 
kasuren bat (3. grafikoa), baina 
inkestatutako profesionalen artean % 
80k baietz erantzun du, eta, hortaz, 
ezagutzen du edo ezagutu izan du 
intrusismo kasuren bat. Arazo horri 
aurre egiteko % 69k uste du egokiena 
dela Fisioterapeuten Elkargo Ofizialean 
salatzea, % 28k ez luke salatuko, eta 

ehuneko txiki batek (% 3) Epaitegian 
salatuko luke (2. Taula). Inkestatuen 
ia hiru laurdenek Fisioterapeuten 
Elkargo Ofizialean salatuko luketen 
arren, azterlan honetako erdiak uste 
du horrek ez duela errazten intrusismo 
profesionalaren aurkako salaketa-
prozesua (3. taula).

Baina, inkestatuen arabera, nork egiten 
du intrusismo gehien? Joera argia da; 
uste dute masajistek egiten dutela 
intrusismo gehien (% 68,6) eta ondoren 
osteopatek (% 16) (4. grafikoa).

Inkestaren emaitzak aztertzen 
jarraitzeko, gizarteari kalte handia egiten 
dion arazo horri aurre egiteko moduak 
aztertu behar ditugu. Inkestatuen % 60k 
uste du Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak 
egin behar diola aurre intrusismoari, % 
22k uste du Organo Judizialen ardura 
dela, eta, azkenik, % 12k uste du 
fisioterapeuta profesionalek egin behar 
diotela aurre. 

Inkestatuen % 4,6k soilik uste du 
aurretik aipatu ditugun eragileen ardura 
dela (5. grafikoa). Azpimarratu behar 
dugu inkestako ia parte hartzaile guztiek 
(% 95) ez dutela ezagutzen fisioterapia 
arloko intrusismo profesionala 
detektatzeko sistema edo dekalogo bat, 
eta, beraz, zaila dela arazoa hautematea 
eta horren aurka borrokatzea (6. 
grafikoa)

1. taula. Fisioterapian intrusismoa honako hau da:

1. grafikoa. Ba al dakizu zeintzuk diren intrusis-
moaren ondorioak?

2. grafikoa. Kondena epaia nahikoa dela uste duzu?

3. grafikoa. Ezagutu duzu edo ezagutzen al duzu 
intrusismo kasurik fisioterapian?

2. taula. Fisioterapian intrusismoa antzematen 
badut…

3. taula. Uste duzu Euskadiko Fisioterapeuten 
Elkargoak salatzeko prozesuan laguntzen duela?

4. grafikoa. Fisioterapian intrusismo gehien egiten dutenak:
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Inkestako azkeneko galdera (galdera 
irekia) fisioterapiaren eremuan 
intrusismoari aurre egiteko moduei 
buruzkoa zen. Gehien errepikatzen zen 
erantzuna arazo horri aurre egiteko 
modurik onena ahalik eta kasu gehien 
salatzea dela izan zen. Era berean, asko 
errepikatu ziren erantzunen artean 
honako hauek jaso ziren, besteak beste: 
zigorrak zorrotzagoak izatea, Elkargoen 
ardura dela horri aurre egitea eta lan 
ikuskaritza gehiago egin behar direla 
iruzurra egiten duten establezimenduak 
kontrolatzeko. 

Inkestako emaitzekin bukatzeko, parte 
hartzaileei galdetu zitzaien ea haiek uste 
zuten Euskal Autonomia Erkidegoan 
intrusismo profesionaleko kasu 
gehiago zeudela Espainiako gainerako 
erkidegoetan baino. Inkestatuen % 
66,3k uste zuen ez dagoela alderik 
Espainiako Erkidegoko beste kasuen eta 

EAEko kasuen artean. % 20k uste zuen 
Euskadin kasu gutxiago daudela eta % 
10k, berriz, uste zuen Euskadin kasu 
gehiago daudela (7. Grafikoa).

Inkestako emaitzak alde batera 
utzita, lanaren beste helburuetako 
bat azkeneko urteetan egondako 
epaien gradua aztertzea zen. DOJZEN 
bilatzailean bilaketa egin ondoren, 2017-
2021 bitartean 11 epai eman zirela ikusi 
genuen. Epai horiek epai irmoak dira; 
izan ere, DOJZEN bilatzailean agertzen 
diren epai guztiak irmoak dira. Aurkitu 
ditugun 11 epaietatik 5 absoluzio 
epaiak dira eta 6 kondena epaiak 
intrusismo delituengatik. Aipatutako 6 
kondena epai horietatik 2 ez dira soilik 
intrusismoagatiko epaiak. Horietako 
batean akusatua sexu abusuagatiko 
delitu batengatik ere kondenatu dute 
eta beste batean, berriz, maulagatik, 
lesioengatik eta dokumentazioa 

faltsutzeagatik kondenatu dute. 
Intrusismo-delituagatiko zigorrari 
dagokionez 6 kondena-epaietan zigorra 
6-12-18 hilabeteko izan da, eguneko 6 
euroko kuotarekin. Kondena horietako 
bakarrak jaso du 6 hilabeteko espetxe-
zigorra (gogoan izan, kondena 2 urtetik 
gorakoa bada, espetxera joan behar 
zarela). 

Aurkitu ditugun 11 epaietatik 6etan 
akusatua kiromasajista edo osteopata 
zen edo bietan aritzen zen. Horietako 
batean akusatua Gorputz Hezkuntzan 
tituluduna zen, eta beste bik ez zuten 
titulaziorik. 

Aurkitu ditugun epaien analisiarekin 
bukatzeko, epaia irmotzat jo arte 
igarotzen den denbora aztertu genuen. 
Izan ere, aztertu genituen 11 epai 
horietan, epaia lortzeko gutxieneko epea 
3 urtekoa zen, baina 5-7 urtekoak ere 
bazeuden.

EZTABAIDA

Inkestako emaitzak aztertu ondoren, 
ikusi dugu alde handia dagoela ikasle 
eta profesionalen artean intrusismo 
kasuen berri izateari dagokionez. 
Izan ere, profesionalen artean % 80k 
ezagutzen du horrelako kasuren bat, eta 
ikasleen artean, berriz, % 34k bakarrik. 
Emaitza horiek gizarteak lanbide horren 
inguruan duen ezjakintasunaren ondorio 
izan daitezke, beste sektore batzuk 
barne (masajistak, osteopatak, etab.) 
Fisioterapia arloko profesionaltzat 
hartzen dituztelako, eta, ziurrenik, lan 
bizitza hasten denera arte, ez gara 
horretaz jabetuko. 

5. grafikoa. Intrusismoaren aurkako borrokaren protagonistak honako hauek izan behar dira:

6. grafikoa. Ezagutzen al duzu intrusismoa hautema-
teko sistemarik edo dekalogorik?

7. grafikoa. Euskadin, Espainiako Estatuko gainerako
autonomia-erkidegoekin alderatuta, uste dut...
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artikuloa

Bestalde, galdera batzuetan 
kontraesanak aurkitu genituen. Inkestako 
12. galdera intrusismo profesionaleko 
kasu bat hautemanez gero jokatzeko 
moduari buruzkoa zen. Parte hartu 
zutenen % 69k (121 pertsona) erantzun 
zuen Fisioterapeuten Elkargo Ofizialean 
salatuko lukeela. 9. eta 10. galderetan 
intrusismo kasuren bat ezagutzen duten, 
eta hala izatekotan, nola jokatu duten 
galdetu zitzaien. 64 parte hartzailek 
ezagutzen zuten intrusismo kasuren bat, 
eta 12. galderan Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialean salatuko luketela erantzun 
arren, 17 parte hartzailek bakarrik 
salatu zuten intrusismo kasua. Hortaz, 
intrusismo kasuren bat ezagutu duten 
121 pertsona horietatik soilik % 14k 
salatu izan du. 

Inkestaren erantzunetan jasotakoaren 
arabera, inkestatutakoen % 95ek ez 
du fisioterapian laneko intrusismoa 
hautemateko sistemarik edo dekalogorik 
ezagutzen. Hala ere, Espainiako 
Fisioterapeuten Elkargoen Kontseilu 
Nagusiak sortutako dodekalogo 
bat dago. Dokumentuak 6 atal ditu; 
horietako bakoitza intrusismoaren atal 
bati buruzkoa da eta inplikatuta dauden 
kolektiboen jarduteko modua azaltzen 
du. 

Intrusismoari aurre egiteko moduei 
buruzko galdera irekian, parte hartzaile 
gehienek uste dute ahalik eta kasu 
gehien salatu behar direla, zigorrak 
zorrotzagoak izan behar direla eta 
Elkargoak babestu behar duela. 
Azpimarratzekoa da aztertu diren 11 
epaietatik 7 Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialek jarritako salaketak zirela. Hala 
ere, gehiengoaren erantzun horietaz 
gain, badaude aztertu beharreko beste 
erantzun batzuk. Parte hartzaile batek 
adierazi duenez, “sasiterapiak sustatzen 
dituzten komunikabideetan publizitate 
engainagarria kontrolatu behar da, 
eta herritarrak hezi behar dira beren 

osasuna profesional sanitarioen esku 
uzteko, eta ez terapeuta faltsuen esku”. 
Beste parte hartzaile batek uste du 
intrusismo kasuak salatu beharrean, 
irtenbidea gure lana zein den zehaztea 
dela, hots, zein tresna eta baliabiderekin 
egiten dugun lan eta tratatzen ditugun 
patologia motak zehaztea; horrela 
gure lanaren balioa eta garrantzia 
azpimarratuko ditugu. Beste parte 
hartzaile batzuek fokua pazientean 
jartzen dute, beharrezkoa ikusten baitute 
gizartea ohartaraztea, bere osasuna 
sasiterapeuta baten esku ez uzteko. Era 
berean, askotan errepikatu den ideia 
izan da Elkargoek jarduera-protokolo bat 
sortzea, Elkargoek prozesuan lagundu 
dezaten. 

Bestalde, komunikabideak daude. Rol 
garrantzitsua dute gaiari dagokionez; 
izan ere, parte hartzaileen % 73k 
uste du komunikabideek intrusismoa 
errazten dutela. Publizitate engainagarria 
sustatzeko modu bat da, eta horri aurre 
egiteko abuztuaren 2ko 1907/1996 
Errege Dekretua dago, helburu sanitarioa 
duten produktu, jarduera edo  
zerbitzuen publizitateari eta  
merkataritza-sustapenari buruzkoa. 
Publizitate engainagarria sustatzen 

duten arren, komunikabideak 
intrusismoaren aurkako kanpainak 
sortzen laguntzen dute ere. Famatuenak 
Andaluzia, Madril eta Euskadiko 
Elkargoek sortutakoak dira. 

Eztabaidari amaiera emateko, hainbat 
autonomia erkidegotan izapidetutako 
salaketak eta intrusismo kasuei buruzko 
alderaketa egingo dugu. Espainiako 
Elkargo Ofizial guztiei mezu bat bidali 
diegu, baina ez dugu guztien erantzuna 
jaso. Hala ere, autonomia erkidegoetan 
2019an egondako intrusismo kasuei 
buruko honako datu hauek bildu ditugu 
(4. taula). Hala ere, ez ditugu lortu 
Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 
Ofizialak jasotako salaketei buruzko 
datuak, eta, hortaz, ezin dugu Euskadiko 
eta Espainiako gainerako tokietan 
jasotako kasuen arteko alderaketa egin.

Nekane Jauregui Santisteban
EFEO 3855 elkargokidea

4. taula. Espainiako hainbat autonomia-erkidegotan 2019an izapidetutako salaketen eta salaketen balizko 
kasuen kopurua.



Laneko
aldaketak
LE 41. art.

aholkularitza juridikoa

Elkargoaren aholkularitza juridikoak 
interesgarritzat jotzen du lan 
baldintzen funtsezko aldaketek (MSCT) 
dakartenari buruzko ideia berriren 
bat buruan izatea, 2021eko laneko 
erreformari buruzko albisteak eta 
iruzkinak aprobetxatuz (2021eko 
abenduaren 29ko BOE). Izan ere, 
azkenean ez da LE 41 art. aldatu gai 
konplexu horretan presentzia sindikal 
handiagoa sartzeko, laneko harremana 
osatzen duten alderdiei irakasteko 
eta hobeto jardutea sustatzeko.

Aldaketa horiek ezin dira inoiz 
atzeraeraginezkoak izan, etorkizuneko 
baldintzei eragingo diete bakarrik 
(Auzitegi Nazionaleko 2021eko 
irailaren 27ko epaiak zehaztu zuen 
ezin dela aurreko urtean sortutako 
ordainsari aldakorrik kendu, 
atzeraeraginezko neurria aplikatuko 
luketelako eta lehendik zegoen 
eskubide bat kenduko zutelako); beraz, 
oinarrizko galderak honako hauek 
dira: Nola aldatu enpresa eta zer 
gertatzen da langileen eskubideekin 
aldaketa horien aurrean? Enpresako 
zuzendariak, arrazoi ekonomikoak, 
teknikoak, antolaketazkoak edo 
produkziozkoak frogatzen dituenean, 
laneko baldintzen funtsezko aldaketak 
erabaki ahal izango ditu. Halaber, 
aldaketa horiek lehiakortasunarekin, 
produktibitatearekin, antolaketa 
teknikoarekin edo enpresako 
lanaren antolamenduarekin zerikusia 
dutenak izango dira, eta, horrela, 
lan baldintzen funtsezko aldaketa 
gisa hartuko dira, besteak beste, 
honako gai hauei eragiten dietenak:

A. Lanaldia.
B. Laneko denboraren 
ordutegia eta banaketa.
C. Txandakako lan-erregimena.
D. Ordainsari-sistema eta 
soldataren zenbatekoa.
E. Lan-sistema eta etekina.
F. Funtzioak, mugigarritasun 

funtzionalerako ezarritako 
mugak gainditzen dituztenean 

Aldaketek eragina izan dezakete 
langileen laneko kontratuan, 
akordioetan edo itun kolektiboetan 
aitortutako baldintzetan, edo langileek 
enpresaburuaren aldebakarreko erabaki 
baten bidez ondorio kolektiboak 
direla-eta baliatutako baldintzetan.

Eragiteko eremuaren arabera lan 
baldintzen funtsezko aldaketak 
indibidualak edo kolektiboak 
izango dira. Aldaketa indibidualtzat 
joko da baldin eta laurogeita 
hamar eguneko epean honako 
langile-kopuru hauei eragiten badie:

• Hamar langile, ehun langile baino 
gutxiago dituzten enpresetan.

• Ehun eta hirurehun langile 
bitarteko enpresetan 
langileen % 10.

•  Hogeita hamar langile, 
hirurehun langile baino 
gehiago dituzten enpresetan.

Enpresaburuak langileari eta legezko 
ordezkariei aldaketa jakinarazi beharko 
die, gutxienez, aldaketa gauzatu 
baino hamabost egun lehenago. 
Lan-arloko jurisdikzioaren epai batek 
aldaketa bidegabea dela ebaztekotan, 
enpresaburuak lehengo lan baldintzak 
berrezarri beharko dizkio langileari.

Langileak enpresaren erabakia onartu 
dezake edo enpresarekin duen 
lan-harremana bukatu. Lan-kontratua 
bukatzeko eskaerak ez du eperik, 
baldin eta aldaketen eraginagatik 
izan bada eta aldaketa horiek 
honako gai hauei lotuta badaude:

• Lanaldia.
• Laneko denboraren 

ordutegia eta banaketa.
• Txandakako lan-erregimena.
• Ordainsari-sistema eta 

soldataren zenbatekoa.
• Funtzioak: mugigarritasun 

funtzionalerako ezarritako 
mugak gainditzen dituztenean.

Kasu horietan, langileak zerbitzua 
emandako urte bakoitzeko hogei 
eguneko kalte-ordaina jaso beharko 
du; urtebetetik beherako aldiak 
hilabeteka hainbanatuko dira gehienez 
bederatzi hilabetez. Enpresak hutsaltzea 
onartu edo deuseztatu dezake, baina 
azkeneko aukera hori aukeratzekotan, 
auzibidera jo beharko da.

Enpresak hartutako erabakiaren aurka 
errekurtsoa aurkeztuko da epaitegian, 
langilea kontratua hutsaltzea aukeratu 
ez arren ados ez badago eta aldaketa 
ezarritako epean betearazteko 
aukerari (MSCT) kalterik egin gabe.

Lan Arloko Epaitegian demanda 
bat zuzenean aurkezten bada, 
adiskidetze-idazkirik aurretik aurkeztu 
gabe, epea 20 egunekoa izango da 
aldaketa jakinarazten denetik (eta ez 
aldaketan indarrean sartzen denetik). 
Ondoren, MSCT aldaketa bidezkoa edo 
bidegabea dela adieraziko duen epaia 
emango da; bidegabea izatekotan, 
langileari aurreko baldintzetara 
bueltatzeko eskubidea aitortuko zaio. 

Lan-kontratua hutsaltzeko aukera 
izango du, “langilearen borondatez 
amaitzea” prozeduraren bidez, 
baldin eta lan-baldintzen funtsezko 
aldaketak Langileen Estatutuaren 
41. artikuluan aurreikusitakoa 
errespetatu gabe egiten badira eta 
langilearen duintasuna kaltetzen 
badute. Kalte-ordainak bidegabeko 
kaleratzearen berdinak izango dira.    

EAEko Fisioterapia arloan izaera 
kolektiboko lan baldintzen funtsezko 
aldaketak ez dira ohikoak izango 
tamainagatik, baina laurogeita hamar 
eguneko epean honako langile-kopuru 
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hauei eragin beharko die:

• Hamar langile, ehun langile baino 
gutxiago dituzten enpresetan.

•  Ehun eta hirurehun 
langile bitarteko enpresetan 
langileen % 10.

• Hogeita hamar langile, 
hirurehun langile baino 
gehiago dituzten enpresetan.

Kasu horretan garrantzitsuena 
kontsultaldia izango da. Enpresaren 
jarduerak kontsultaldia irekitzen 
du langileen legezko ordezkariekin. 
Iraupena, gehienez ere, hamabost 
egunekoa izango da eta 
negoziazio-batzordea egongo da. 
Batzordeak gehienez ere alderdi 
bakoitza ordezkatuko dituzten hamahiru 
kide izango ditu. Kontsultaldian 
enpresaren erabakiaren inguruko 
arrazoiak eta ondorioak saihesteko edo 
murrizteko aukerarik dagoen aztertu 
beharko da, baina baita eragindako 
langileentzako izango duen eragina 
murrizteko beharrezkoak diren 
neurriak ere. Kontsultaldian onustez 
negoziatu beharko da, akordioa 
egiteko. Akordio horretarako langileen 
legezko ordezkarien gehiengoaren 
adostasuna beharrezkoa izango 
da, edo, hala badagokio, langileen 
ordezkaritza-batzordeko kideen 
gehiengoarena. Bi kasu horietan, 
eragindako lantokiko edo lantokietako 
langileen gehiengoa ordezkatu beharko 
dute. Kontsultaldia akordio batekin 
bukatzen denean, aintzat hartuko 
da justifikazio-arrazoiak daudela, 
eta jurisdikzio eskudunaren aurrean 
aurkaratu ahal izango da soilik iruzurra, 
doloa, derrigortzea edo eskubide-
abusua egoteagatik. Kontsultaldia 
bukatzean, enpresaburuak langileei 
aldaketaren inguruko erabakia 
jakinaraziko die. Enpresaburuak laneko 
baldintzen aldaketa-kolektiboari 
buruzko erabakia langileei jakinaraziko 
die kontsultaldia akordiorik gabe 
bukatzen denean, eta jakinarazpena jaso 
eta hurrengo zazpi egunetan indarrean 
sartuko da. Erabaki horren aurka 
gatazka kolektiboa erreklamatu daiteke. 

Azkenik, langileek aldaketa onartu edo 
enpresarekin lan-harremana bukatzeko 
eskubide indibiduala gauzatu dezakete, 
betiere enpresaburuak enpresaburuak 
hartutako erabakiaren eraginkortasun-
epea bukatu baino lehen, eta honako gai 

hauei lotutako aldaketek eragin badiote:

A. Lanaldia.
B. Laneko denboraren 
ordutegia eta banaketa.
C. Txandakako lan-erregimena.
D. Ordainsari-sistema eta 
soldataren zenbatekoa.
E. Funtzioak, mugigarritasun 
funtzionalerako ezarritako 
mugak gainditzen dituztenean. 

Kasu horietan, langileak zerbitzua 
emandako urte bakoitzeko hogei 
eguneko kalte-ordaina jaso beharko 
du; urtebetetik beherako aldiak 
hilabeteka hainbanatuko dira 
gehienez bederatzi hilabetez.

Bestela, lan-kontratua hutsaltzeko 
aukera izango du, “langilearen 
borondatez amaitzea” prozeduraren 
bidez, baldin eta laneko baldintzen 
funtsezko aldaketak Langileen 
Estatutuaren art. 41. artikuluan 
aurreikusitakoa errespetatu gabe 
egiten badira eta langilearen 
duintasuna kaltetzen badute. 
Kalte-ordaina bidegabeko 
kaleratzearen berdinak izango dira.

Besterik gabe, aldaketak gertatzen 
direnean hauek arintzeko balioko 
dutelakoan, espero dugu ohar hauek 
alde guztientzat onuragarriak izatea, 
nahiz eta EFEOko aholkularitza 
juridikoko zerbitzuak ingurune zailean 
jarduten duen. Agur bero bat.

Aholkularitza
Juridikoa

1Enpresa-batzorderik ez zuten enpresetan 
Gobernuaren eta sindikatuen asmoa zen sindikatuek 
negoziatzea funtsezko baldintzen aldaketa.
2Jurisprudentziaren arabera, aldaketa jakinarazten 
denetik urte bateko epea dagoela aurreikusten da.
3Noski, langileen ordezkariekin akordio bat izateak 
ez dakar kausarik egotea; izan ere, langileak 
indibidualki aurkaratu edo horien oinarriaren 
aurka egin dezake, Auzitegi Nazionalak 2021eko 
azaroaren 11ko epaian zehaztutakoari jarraikiz.

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.org2022ko urtarrila - martxoa



Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi 
nahi dizugu:

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

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

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

EFEOko Administrazioa

iragarkiak

administrazioak
jakinarazten du



Se vende:
Rueda de hombro 120€ 
Tracción cervical 180€
Jaula de Rocher galvanizado con accesorios 850€ 
Camilla de tracción cervical y lumbar 1100€
Escalera de dedos 50€
Interesados escribir a aranfisio@yahoo.es

Se alquila local reformado a pie de calle 
con una superficie útil total de 154,68 
m2 (superficie construída 168 m2)
La distribución de las estancias y sus 
superficies son las siguientes:
- Entrada (adaptada): 1,12 m2
- Recepción: 23,10 m2
- Despacho 1: 13,02 m2*
- Despacho 2: 11,32*
- Despacho 3: 13,09
- Sala grande: 65,30 m2
- Distribuidor/pasillo: 14,10
- Aseo 1 (adaptado): 6,06
- Aseo 2: 3,32
- Almacén: 4,25
*Actualmente, tras una posterior reforma, se 
unieron el despacho 1 y el 2, retirando el tabique 
de pladur que los separaba, quedando un 
despacho de 24 m2. Es fácilmente reversible, ya 
que la puerta, apliques etc se han mantenido.
El local está en la calle Reyes Católicos, próximo al 
centro de la ciudad, a dos minutos caminando de la calle 
Francia, y a cinco minutos a de la avenida de Gasteiz.
Para más información contactar 
con Roberto: 686 65 13 80

Se alquila consulta de fisioterapia en Bilbao 
con recepción, despacho y 2 boxes en zona 
Sabino Arana cerca salida del metro.
Interesados ponerse en contacto 
en el número 636134044.

Se alquila gabinete dentro de una consulta 
de podología en el centro del municipio 
de Irun. El local está a pie de calle.
Para más información, llamar al 669605180 ( Ainhoa )
Se vende aparato de ecografía que comprado en 
abril 2017, de primera mano. Ha sido utilizado 
sólo por una persona, dos tardes a la semana.
Ecógrafo General Electric. Health 
Care LOGIC V3. 615127WX0
Sonda convex Modelos 4CRS
Sonda vaginal modelo E8Cs-RS
Impresora digital B/N
Garantía de 5 años hasta abril 2022
El precio propuesto son 7000 Euros negociables
Más información: 691342483

Se traspasa o se alquila centro de fisioterapia en 
Urretxu (Gipuzkoa). Completamente equipado.
El gabinete está dividido en dos 
zonas comunicadas entre sí:
1. Una para anamnesis, tratamientos en camilla.
2. Otra sala adecuada para tratamientos en 
grupo (gran espejo, espaldera, balones Klein, 
moqueta…) y/ o tratamientos activos individuales 
(reeducación postural…). Esta sala tiene 
acceso directo a un vestuario con ducha.
Situado en el centro del municipio, local a pie de calle.
Gabinete en pleno funcionamiento 
con amplia cartera de clientes.
Más información: 688892765

272022ko urtarrila - martxoa
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Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Agurain
Departamento: Araba
Clase de Contrato: Jornada completa
Horario: 2 mañana 3 tardes
Experiencia: Impartir clases
Regimen de vacaciones: 1 mes
Requisitos Adicionales: Formación en fisioterapia deportiva 
 y ejercicio terapéutico
Otras consideraciones: Vehículo propio y carnet de conducir
Datos de contacto: Ixone@orekanfisioterapia.com 693027790

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Vitoria-Gasteiz
Departamento: Residencia de mayores
Clase de Contrato: 1 año
Horario: Flexible
Experiencia: Valorable
Regimen de vacaciones: A acordar
Otras consideraciones: Horario flexible, con posibilidad de  
compatibilizar con otro empleo
Datos de contacto: resijesusguridi@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta de atencion temprana
Lugar de trabajo: Laudio
Departamento: Atencion temprana
Clase de Contrato: Parcial
Horario: Preferiblemente de tarde, podria ser mañanas
Experiencia: No
Regimen de vacaciones: A convenir
Datos de contacto: eztizenaldama@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Residencia ancianos
Departamento: Fisioterapia
Clase de Contrato: Indefinido
Horario: A convenir
Experiencia: No obligatoria
Regimen de vacaciones: 30 días naturales
Convenio Laboral: VII Convenio marco estatal de servicios 
de atención a las personas dependientes y desarrollo 
de la promoción de la autonomía personal
Requisitos Adicionales: Se requiere fisioterapeuta para 4 horas 
semanales a convenir para residencia de ancianos. Trabajo fácil. 
Ejercicios con los residentes y tratamientos individuales a demanda.
Datos de contacto: Irina +34 678 39 02 58

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Vitoria
Departamento: Fisioterapeuta
Clase de Contrato: Indefinido
Horario: L-V(M/T) 8:30 a 13:30 y 13:30 a 21:00+ 
partido 8:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:00
Experiencia: 1 año
Regimen de vacaciones: 30 días naturales
Datos de contacto: Esther.garcia@springspain.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Azkoitia
Departamento: Fisioterapia
Clase de Contrato: Indefinido
Horario: Media jornada de mañana o tarde, con posibilidad de aumentar 
las horas
Experiencia: 2 años
Regimen de vacaciones: 30 dias naturales
Convenio Laboral: Sanitario
Requisitos Adicionales: Se valorará formación en suelo pelvico y terapia 
manual
Datos de contacto: fisiosteo20720@yahoo.es

Cargo/Puesto: fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Hernani-Astigarraga
Departamento: fisioterapeuta
Clase de Contrato: fijo
Horario: 7.00 - 20.00
Experiencia: si
Regimen de vacaciones: si
Requisitos Adicionales: Se necesita fisioterapeuta con conocimientos en 
Osteopatía, Punción seca ... Jornada completa. Nómina fija + variable.
Datos de contacto: Interesados kimera@kimerafisioterapia.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Tolosa
Departamento: Fisioterapia
Clase de Contrato: Contrato de sustitución
Horario: Media jornada
Experiencia: si
Regimen de vacaciones: 30 dias naturales
Convenio Laboral: Estatuto de los trabajadores
Requisitos Adicionales: Se valorará formación en punción seca 
y osteopatia. Imprescindible conocimiento del euskera
Datos de contacto: kurrikulumaktolosa@hotmail.com
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Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Matiena-Abadino Zainduz fisioterapia osteopatia
Departamento: Consulta privada de fisioterapia
Clase de Contrato: Media Jornada con posibilidad de ampliar jornada
Horario: 16:00-20:00
Experiencia: No imprescindible
Regimen de vacaciones: Libre
Datos de contacto: Interesados enviar curriculum  
anelegor@hotmail.com

Cargo/Puesto: FISIOTERAPEUTA
Lugar de trabajo: DURANGO
Departamento: FISIOTERAPIA
Clase de Contrato: TEMPORAL 30 horas durante 
3 MESES MAYO, JUNIO, JULIO
Horario: TODAS LAS TARDES Y DOS MAÑANAS, 
SE EXPECIFICARA EN LA ENTREVISTA
Experiencia: TRATANDO PACIENTES PRIVADOS
Regimen de vacaciones: ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Convenio Laboral: ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Requisitos Adicionales: CENTRO DE FISIOTERAPIA PRIVADO 
QUE TRATA PACIENTES PRIVADOS DONDE SE TRABAJA 
PRINCIPALMENTE LA TERAPIA MANUAL, PS Y DIATERMIA.
Otras consideraciones: INCORPORACIÓN 2 DE MAYO, 
EL HORARIO SE ACORDARA EN LA ENTREVISTA 
TRABAJANDO TODAS LAS TARDES Y DOS MAÑANAS
Datos de contacto: Enviar CV a fisioterapiadurangobizkaia@gmail.com

Cargo/Puesto: FISIOTERAPEUTA
Lugar de trabajo: BILBAO
Departamento: CENTRO DE FISIOTERAPIA
Clase de Contrato: MEDIA JORNADA, DE LUNES A VIERNES.
Horario: 16:00 - 20:00 H.
Experiencia: EXPERIENCIA LABORAL. 
CONOCIMIENTOS TERAPIA MANUAL.
Regimen de vacaciones: SEGÚN CONVENIO 
COLECTIVO CENTROS SANITARIOS
Convenio Laboral: CONVENIO COLECTIVO CENTROS SANITARIOS
Requisitos Adicionales: TÍTULO OFICIAL UNIVERSITARIO 
EN FISIOTERAPIA.COLEGIACIÓN.
Otras consideraciones: EL PUESTO REQUIERE LA ATENCIÓN 
ÍNTEGRA DE LOS PACIENTES, CONSISTENTE EN:
- recepción de los pacientes.
- valoración, diagnóstico de fisioterapia, ficha clínica.
- tratamiento y seguimiento, valoración necesidad siguientes sesiones.
- cobro de las sesiones.
Datos de contacto: sasoianfisioterapiaunai@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Bilbao
Departamento: Rehabilitación
Clase de Contrato: Eventual
Horario: Turnos rotatorios bajo planilla establecida
Experiencia: No es requisito
Regimen de vacaciones: Si
Datos de contacto: bbasterretxea@intermutual.es

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Sestao
Departamento: Centro Fisioterapia Yartu
Clase de Contrato: 6 meses con posibilidad de indefinido
Horario: 16:00 a 21:00 (4 días/semana) posibilidad 
de ampliar y negociar horario.
Experiencia: Se valorará
Regimen de vacaciones: 22 laborables
Datos de contacto: afisioyartu@hotmail.es

Cargo/Puesto: FISIOTERAPEUTA
Lugar de trabajo: DURANGO
Departamento: FISIOTERAPEUTA
Clase de Contrato: contrato de prueba con posibilida de indefinido
Horario: 8:30 a 20:00 del centro. Horario de trabajo a acordar según 
contrato
Experiencia: lan egiteko eta ikasteko gogoa edukitzea
Regimen de vacaciones: se negocia en la firma de contrato
Requisitos Adicionales: euskaraz hitz egitea eskertuko 
genuke, gure lantokiko lehen hizkuntza bait da.
Datos de contacto: rehab.amatza@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Barakaldo
Departamento: Fisioterapia y Rehabilitación
Clase de Contrato: Indefinido
Horario: De 16:00 a 20:00
Experiencia: No es obligatorio
Regimen de vacaciones: Anuales 30 días
Convenio Laboral: Estatuto trabajadores
Requisitos Adicionales: Se necesitan 2 Fisioterapeutas ,en 
horario de tarde de :16:00 a 20:00 Horas.(Contrato Indefinido). 
Sería para cubrir una plaza a mediados del mes de Marzo y 
oyra de las plazas el mes de Abril. Mandar currículum.
Datos de contacto: 697876086 (Maite)

Cargo/Puesto: fisioterapeuta
Lugar de trabajo: leioa
Departamento: Fisioterapia
Clase de Contrato: A prueba
Horario: partido
Experiencia: No hace falta
Regimen de vacaciones: según convenio de los trabajadores
Convenio Laboral: Convenio del trabajador
Requisitos Adicionales: Punción seca, ecografia, neuromodulazioa eta 
McKenzie, baloratuko dira. Baita euskeraz komunikatzeko gaitasuna.
Datos de contacto: ecomfisioterapialeioa@gmail.com

Cargo/Puesto: fisioterapeuta
Lugar de trabajo: trapagaran
Departamento: fisioterapia
Clase de Contrato: contrato o regimén autónomo
Horario: 15-20 horas flexible...a convenir entre el interesado 
y la direccion
Experiencia: se valorara en terapia manual
Regimen de vacaciones: a elegir por el fisioterapeuta
Requisitos Adicionales: foramción,ganas de trabajar, de formar 
parte de un equipo dinámico y de aportar buen rollo.
Otras consideraciones: Flexibilidad,respeto y buen ambiente,
Datos de contacto: ainhoaispizuafisioterapia@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: Amorebieta
Departamento: Fisioterapeuta
Clase de Contrato: Media Jornada con posibilidad de ampliar
Horario: A convenir
Experiencia: No necesaria
Regimen de vacaciones: Segun contrato
Datos de contacto: orekafisioterapia@gmail.com

Cargo/Puesto: Fisioterapeuta
Lugar de trabajo: C/Rivera 17 bajo
Departamento: Fisioterapia
Clase de Contrato: Autonomo
Horario: A concertar
Experiencia: Si
Regimen de vacaciones: Si
Requisitos Adicionales: Se valorará formación y experiencia en  
At y euskera
Datos de contacto: Eva 652751025
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Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo 
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Ongi etorri! 

araba 
1519 Leticia Hernando Santa Cruz 
3974 Lucía Bravo Romero
3993 Andrea Egea Delgado
3994 Maite Argote Legazpia
4005 Andrea Marquínez Echezarreta
4006 Antonio Alonso Briones
4007 Patricia Noemi Melgarejo Cubilla

bizkaia
2570 Lorena González González 
2647 Imanol Xabier Galarza Vélez
3972 Unai Zamorano Arri
3976 Joana Ruiz Cámara
3977 Mattia Canini 
3978 María Fernández Fernández
3982 Arkaitz Martínez Yarritu
3989 Fernando Romera Valero
3257 Ainhoa Abrisketa Ullibarri
3997 Iris Gómez Domínguez
3995 Silvia Nieto Bartolomé
3998 Sofía Acasuso Cueva
4001 Jose  Damian Romo Herrera
4002 Paula Delmás Sánchez
4003 Álvaro Román Bernal
4004 Javier Valverde García 

gipuzkoa
2792 Ignacio Arocena Astigarraga
3327 Alan Bacaicoa Aguirregomezcorta 
3728 Aitor Aldaya Ugarte
3769 Alexandra-Elena Istrate
3973 Joseba Rodríguez-Sierra Aguirrebeña
3975 Izar Gaztelumendi Beristain
3980 Garazi Narraspe Aramendi
3981 Nerea Atxotegi Goenaga
3983 Mikel Olasagasti Galarraga
3984 Uxue  Ezpeleta Laskuain
3985 Mario Pellico De La Fuente
3986 Adrian Rocandio Peral
3987 Ivan MenendezMartinez
3988 Erika Yubero Inchausti
3990 Jon Guadix Dominguez
3991 Verónica Velaz Baza
3992 Iñigo Sánchez Bachiller
3996 Enaitz Pérez Illarramendi
4009 Nerea López Elizalde
4008 Garazi Irizar Dorronsoro

beste batzuk
1472 Jon Arroitajauregui Gardoqui
2179 Laura Estrada Acevedo
3979 Andrea Colina Blas
3999 Josefina Inés María Cabal 
4000 Laura Díez Gómez

elkargokide
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Baja Diaria Sanitaria VIP
Para que tu salud no te pase factura

O M

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

LLÉVATE UNOS AURICULARES DE REGALO* 
AL CONTRATAR UNA NUEVA PÓLIZA

Con coberturas especiales para nuestro colectivo. Entre ellas:

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

Sin reconocimiento médico previo. Tan sólo con una 

declaración de salud
Los festivos también son indemnizables

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

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




