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Adinekoei jarduera fisikoa agintzeko estrategia bat diseinatu eta bideragarri den 

balioesteko proiektuaren” testuinguruan landu da gida hau Donostialdeako ESIrako.  

“Bottom-Up”  proiektua da, Donostialdeako ESIak eskatua 2018 eta 2019ko deialdietan. 

Proiektuaren taldea: 

 

- Donostiako Udala. Kirol-patronatua.  Eukeni López 

- Lezoko Udala. Kirolak.  Arkaitz Angiozar eta Unai Benedited 

- Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura, Turismoa, Gaztedia eta Kirolak.  Unai 

Asurmendi  

- Eusko Jaurlaritza. Jarduera Fisikoaren eta Kirolen Zuzendaritza. Mugiment-eko 

idazkaritza teknikoa. Iker Etxeberria.  

- Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Gipuzkoako Osasun Publikoko Zuzendariordetza: 
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SARRERA 

 

Donostialdeko ESIak (DESI) bultzaturik, adinekoentzako jarduera fisikoa preskribatzeko 

estrategia bat diseinatu eta haren bideragarritasuna baloratzeko helburuarekin, 

2017an Donostialdeko ESIrako lantalde bat osatu zen, diziplina artekoa eta erakunde 

artekoa. Bertan bildu ziren, besteak beste, DESIko hainbat zerbitzutako ordezkariak, 

kirolaren eta jarduera fisikoaren arloko Gipuzkoako udaletako eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiko ordezkariak, Osasun Publikoko Zuzendariordetzakoak, Mugiment 

egitasmoaren ordezkariak (Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

Zuzendaritza) eta Gipuzkoako LMA-ESIetako Ikerketa Unitateko ordezkariak.  Proiektu 

honen jatorrian jarduera fisikoaren preskripzioaren inguruko zenbait esku-hartze daude, 

zeinak Euskal Herri osoan zabaltzen ari diren. Hala, Osakidetzaren osasun-zentroetan 

jarduera fisikoa preskribatzeko jarraibideak ezarri dira, beste eragile eta entitate 

batzuekin partekatutako estrategia baten markoan. Dokumentu hau aipatutako 

proiektuaren barruan egindako lanaren emaitza da, eta abentura berritzaile honi ekin 

nahi dioten osasun-zentro edo erakunde sanitarioei laguntzeko helburuarekin argitaratu 

da.  

Lan hau euskal gizarte aktibo bat bultzatzeko Mugiment egitasmoaren esparrukoa da. 

Arestian aipatutako eragile guztiak dira proiektu horren sustatzaile, eta aktiboki lan 

egiten dute hura garatzen. Donostialdeko ESIan jarduera fisikoaren preskripzioa 

sistematizatzeko ahalegina egin da, erakunde arteko lankidetzarekin eta komunitate-

ikuspegiarekin. Ahalegin hori, bestalde, Osakidetzaren gainerako erakundeetara zabal 

daiteke. Helburua bikoitza da: ariketa fisikoaren preskripzioa bultzatzea, batetik; eta 

osasun-profesionalek preskripzio horri buruzko jarraibide bateratuak izatea, bestetik.  

Gure proposamenarekin laguntza bat eman nahi diogu adineko jendeari ez ezik 

jarduera fisikorik egiten ez duen edonori ere, jokabideak aldatu eta bizitzako edozein 

arlotan jarduera fisikoa erregulartasunez egin dezan. Koordinazio-lana da: modu 

bateratuan aritzen dira ariketa fisikoaren eta osasunaren arloko profesionalak, jarduera 

fisikoaren (JF)bultzatzaileak diren aldetik, paziente bakoitzaren beharrei erantzunez.  

Proiektu honen oinarrietako bat Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzuak (JFOZ) eta 

zerbitzu horien osasun-zentroekiko harremana garatzea da.  Jarduera fisikoaren arloko 

profesionalek (JFOZeko teknikariek) emango dute jarduera fisikoari buruzko orientazioa. 

Profesional horien lana izango da batez ere jarduera fisikorik egiten ez dutenei aholkua, 

jarraibideak eta laguntza ematea, jokaera aldatu eta pertsona aktiboak izan daitezen.    
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Bestalde, Lehen Mailako Arretako osasun-profesionalek pazienteen jokaerak aztertu, 

informazioa eman, preskripzioak egin eta pazienteak deribatuko dituzte, eta lagundu 

egingo diete pazienteei. Dokumentu honek zeregin horretarako laguntza-tresna bat 

izan nahi du.  

Lantaldeak egin duen esku hartzeko proposamena “egoera ideal" batean oinarritzen 

da, herri edo auzoetan JFOZ dagoela suposatuz. Udalen eskumena da zerbitzu hori 

ezarri eta finantzatzea  (beste erakunde batzuen laguntzarekin), eta hori funtsezko 

auzia da proposatzen den eredua zabaldu eta finkatzeko. 

Gida honek hiru zati nagusi ditu. Lehenengoan esku-hartzearen ezarpenaren 

testuingurua aztertuko dugu. Bigarrenean osasun-zentroetan jarduera fisikoa sustatu eta 

pazientea orientatzailearengana deribatzeko zereginarekin zerikusirik duten kontzeptu 

guztietan sakonduko dugu. Azkenik, ebaluazioan jarriko dugu arreta. 
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1. JARDUERA FISIKOAK OSASUNEAN DUEN ERAGINAREN EBIDENTZIA 

 

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 2010ean osasuna zaintzeko jarduera fisikoa 

egiteari buruzko aholkuak argitaratu zituen mundu osorako. Erakunde horrek honela 

definitzen du jarduera fisikoa: energia kontsumitzen duen gorputzeko edozein 

mugimendu, muskulu eskeletikoek eragindakoa.  

«Jarduera fisikoa» eta «ariketa fisikoa» kontzeptuak bereizi behar dira. Izan ere, ariketa 

fisikoa jarduera fisikoaren azpikategoria bat da: antolatu, egituratu eta errepikatu 

egiten da, eta egoera fisikoaren alderdi bat edo batzuk hobetu edo mantentzea du 

helburu.  

Ariketa fisikoaz gain, osasunerako onuragarriak dira gorputza mugiarazten duten 

jarduerak, jolas egitean, lan egitean, leku batetik bestera aktiboki mugitzean, etxeko 

lanak egitean eta aisialdian egiten ditugun horiek, hain zuzen. Egunean zehar egiten 

ditugun jarduerei esker, bizimodu aktibo eta osasungarriago bat izan dezakegu.  

Gaur egun, jarduera fisikorik ez egitea heriotza-arriskua izateko faktoreen artean 

laugarren postuan dago mundu mailan (hipertentsioaren, tabako-kontsumoaren eta 

hipergluzemiaren atzetik). Ebidentzia askok erakusten dute jarduera fisikoa onuragarria 

dela adin guztietako pertsonen osasunerako. Jarduera fisikoa neurri egokian eta 

erregulartasunez eginez gero,  hainbat gaixotasun izateko arriskua txikitzen da –besteak 

beste, hipertentsioa, kardiopatia koronarioa, garuneko hodietako istripua, diabetesa, 

sindrome metabolikoa, bularreko eta koloneko minbizia, depresioa eta osteoporosia–; 

erorikoak gutxitzen dira; hobetu egiten da osasun funtzionala, mentala eta kognitiboa, 

bai eta hezurren osasuna eta ongizate soziala ere; eta, azkenik, oreka kalorikoari eutsi 

eta pisua kontrolatzen da.  Jarduera fisikoa erregulartasunez egiteak osasuna eta 

ongizatea hobetzen ditu edozein adinetan; gainera, gaixotasunak prebenitzen ditu, 

eta eragin babesgarria dauka beti.  

Adinekoen kasuan, frogatuta dago jarduera fisikoa neurri egokian egitea eraginkorra 

dela erorikoen arriskua txikitzeko, hauskortasun-egoerari aurre egiteko eta  ebakuntza 

izan duten edo hainbat arrazoirengatik ingresatuta dauden pazienteen sendatze- eta 

errehabilitazio-terapia egiteko.  Gainera, jarduera fisikoa agintzea funtsezkoa da 

mendekotasuna eta desgaitasuna prebenitzeko.  
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Ariketa fisikoaren preskripzioari esker, edozein kausagatiko heriotza goiztiarra prebenitu 

daiteke gizon nahiz emakumeetan –baita oso adinduak direnetan ere–, nahiz eta urte 

askorekin hasi ariketa egiten (heriotza-arriskua % 31 txikiagoa da, gutxi gorabehera), 

betiere preskripzio hori gomendioen arabera egiten bada.  Gomendio horiek jende 

guztiarentzat balio dute, adina, generoa edo estatus sozioekonomikoa edozein dela 

ere, baina pertsona bakoitzaren ezaugarri eta behar pertsonal eta sozialetara egokitu 

behar dira. Frogatuta dago horrelako esku-hartzeak eraginkorrak direla; hala, jarduera 

fisikoaren preskripzioa funtsezko esku-hartzea da, osasunean duen eragina kontuan 

izanda. 
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2. PROGRAMAREN EZARPEN-TESTUINGURUA: TOKIKO OSASUN SAREAK 

 

Esku-hartzea arrakastatsua izango bada,  kontuan hartu behar da programa hori ezarri 

eta garatzeko sektoreartekotasuna ezinbestekoa dela, eta gure helburua dela 

jarduketak komunitateak eskaintzen dituen baliabideetan integratzea.  Beraz, aktibo ez 

dagoen pertsonaren gizarte-baldintzak kontuan hartu behar dira, eta komunitateko 

eta erakundeetako agenteek elkarlanean aritu behar dute. 

 
2.1. Osasunaren baldintzatzaile sozialak 

Osasunaren baldintzatzaile sozialak osasunean eragina duten gizarte-baldintzak dira: 
non jaio, hazi, bizi eta zahartzen garen, non lan egiten dugun, non izaten ditugun 

harremanak… hitz batean, gure osasunean eragina duten  bizi-baldintzak. Baldintza 
batzuek osasunean eragin handiagoa dute osasun-sistemak berak izan dezakeena 

baino (adibidez, bizilekuak, hezkuntza-mailak, gizarte-harremanek, lan motak, diru-
sarreren mailak, zerbitzuetarako sarbideak, ekonomia-, kultura-eta ingurumen-politikek 

edo merkatuko legeek).  

Gizarteak eta inguruak eragina dute, beraz, jarduera fisikoaren praktikan. Halaber, gure 
jarduera fisikoaren mailan eragina dute generoak, klase sozialak edo bizilekuak. 

Euskadiko Osasun Inkestaren arabera, klase soziala zenbat eta baxuagoa izan, orduan 
eta gutxiago izaten dira pertsona aktiboak, eta beheranzko gradiente nabaria 

agertzen da eskala sozialean behera egin ahala. Bestalde, unibertsitate-mailako 
ikasketak dituztenak aktiboagoak dira lehen mailako ikasketak dituztenak baino.  

Jarduera fisikoa gizakion osasunaren baldintzatzaile nagusietako bat da, eta hura 

sustatzeko  baterako jarduketa oinarrizko bat proposatzen dugu. Jarduketa horrek 
osasunaren baldintzatzaileak hartu beharko lituzke kontuan. 
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Jarduera fisikoaren baldintzatzaileen inguruan  sektore desberdinek egindako ekintzen 

adibide batzuk dira hauek. 

 
 

Physical activity and health in Europe - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: 
https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-action-from-different-sectors-on-determinants-of-physical-

activity_tbl1_252125711 [accessed 29 May, 2019] 

 

Esku-hartze honek izaera komunitarioa izan behar du; bizimodu osasungarri eta aktiboa 

izateko aukerak sustatu eta errazteko programa eta planak garatu behar ditu, eta 

jarduera fisikoa eta denontzako hiri-ingurune seguruak eta irisgarriak bultzatu behar 

ditu. Proiektua tokiko sare komunitario baten barruan landu beharko da. 

 

Iturria: Osasunari ikuspegi komunitario batetik heltzeko 2016ko gida metodologikoa (aldatua). 
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2.2. Talde sustatzailea 

Talde sustatzailea (TS) hiru erakunde hauetako ordezkariek osatzen dute: Udala, Osasun 

Publikoa eta Osakidetza. Komeni da ordezkari horiek, arlo batekoak zein bestekoak 

izan (osasun arlokoak, gitzarte-zerbitzuetakoak, prebentzio komunitarioaren 

zerbitzukoak…), zuzendaritza- edo politika-mailako jendearen laguntza izatea. 

Talde sustatzailea izango da prozesuaren buru, eta inguruko baldintzetara egokituko du 

prozesu hori. Eginkizunak: 
 

• Sarea sortu eta sustatzea. 

• Sarea aktibo mantentzea. 

• Sareko lan-prozesuaren kalitatea eta ekitatea bermatzea, bai eta prozesu 

horretatik eratorritako programa eta esku-hartzeena ere.  

• Prozesuaren martxari buruzko informazio-fluxua mantentzea.  

• Euskadi Aktiboa aplikazioaren datu-basea elikatzea, jarduera fisikoaren 

praktikarako inguruko baliabideekin.  

 

2.3. Osasunaren tokiko sarea  

Osasunaren Sare Lokala (OSL) azpiegitura inklusibo eta parte-hartzaile bat da, 

komunitateko agente guztien ordezkaria dena. Bestalde, TSak, komunitatea ezagutu 

ahala, agente berriekin egiten ditu harremanak, bere helburuak ezagutarazten ditu, 

eta prozesu komunitarioan parte hartzeko eskaintza egiten du. “OSLa pixkanaka-

pixkanaka eraikitzen da, TSak prozesuaren hurrengo etapan aurrera egin ahala”.  

(Osasunari ikuspegi komunitario batetik heltzeko 2016ko gida metodologikoa) 

OSLak zeharkakotasuna eta ikuspegi-aniztasuna bermatuko ditu. Prebentzioa, osasuna, 

ongizatea eta bizi-kalitatea bultzatzeko lan egingo du, eta jarduera fisikoa sustatuko 

du, jarduera hori egiten ez dutenak pertsona aktibo bihurtzeko helburuarekin 

 

2.4. Jarduera fisikoa ekitatearen ikuspuntutik  

Ohitura osasungarriak hartzeko, jokaera aldatu behar da, eta jokaera-aldaketa hori 

faktore askok baldintzatzen dute. Historian zehar, jarduera fisikoaren inguruko 

estrategiek ez dituzte kontuan hartu faktore horiek, eta alde batera utzi dituzte 

errealitate desberdinak.  
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Pertsona aktiboa izan ala ez, ez dago norberaren esku bakarrik. Egoera batzuk 

norberak kontrolatuko ditu beharbada, baina jarduera fisikoa preskribatzerakoan 

pertsona bakoitzaren testuinguruaren eta ingurunearen ikuspegi globalik ez 

badaukagu, gure helburuak betetzeko orduan porrot egiteko lehen urratsa emango 

dugu. Jarduera fisikoa preskribatzeko edozein programak porrot egingo du osagai 

soziala falta bazaio; izan ere, jarduera fisikoaren edo kirol-jardueraren praktikarekiko 

atxikidura handiagoa izan ohi da, praktika horietan harreman sozialak ezartzen badira. 

“Osasunaren  determinatzaile handienak sozialak badira, bere erremedioak ere izan 

behar dira “ Michel Marmot (Epidemioligia eta Osasun Publikoko katedraduna 

University College of London-ekoa) 

 
Beraz, estrategia berriek ekitatearen ikuspegia hartu beharko dute kontuan, nahitaez. 

Hau da, kontuan hartu beharko da guztiok dugula eskubidea aukera berberak izateko. 

Dena den, guztioi benetako aukerak emateko kasuan-kasuko baliabideak beharko 

ditugu. Aktibo ez direnen inguruko esku-hartze eta neurketak egitean ikuspegi ekitatibo 

batetik jardun beharko dugu, bai kasuak antzemateko orduan, bai esku-hartzeak 

egiteko orduan. 
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Ekitatearen barruan, kontuan hartu behar dugu: 

 

- Generoaren ikuspuntua. Gizartean emakumeen kopurua gizonena baino 

handiagoa da (erdiak baino gehiago emakumeak dira); izan ere, emakumeek 

bizi-itxaropen handiagoa dute, gizonezkoak aktiboagoak diren arren. Bestalde, 

feminismoari esker badakigu genero-identitate asko daudela, nagusi den eredu 

hetero-patriarkal bitarraz gain, eta hori kontuan izan beharko dugu beti. 

Jarduera fisikoaren ikuspuntutik, identitate horiek aktiboak edo ez-aktiboak 

izango dira, eta bakoitzak bere interesak adieraziko ditu, bai eta bakoitzak bere 

eragozpenak eduki ere, gorputzari eta gorputzaren mugimenduari eta 

sozializazioari dagokionez.  

- Gabezia sozio-ekonomikoa. Gipuzkoako Foru Aldundiko Enpleguaren eta 

Gizarte Politiken sailak egindako Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen 

inkestak adierazten duenez, biztanleen %5 egiazko pobrezian bizi da, eta 

laguntzaren bat jasotzen dute: diru-sarrerak bermatzeko errenta, gizarte-

larrialdietarako laguntzak, etab. Beste % 15,  nahiz eta muturreko pobrezian ez 

egon, estutasunean bizi da, eskasiekin, batzuetan oinarrizko eskubiderik gabe.  

Ondorioz, ez dute aisialdia eta denbora librea izateko aukerarik, eta horrek 

eragina du dagokigun gaian. 

- Patologia kronikoa. EAEko Osasun Inkestaren arabera, biztanleen % 45ek 

patologia kronikoren bat dauka. Jarduera fisikoa sustatzeko modu klasiko bat 

izan da (eta da) pazienteak “patologizatzea”, patologia bakoitzeko programa 

espezifiko bat proposatuz. Hasiera batean patologia bakoitzari dagokion 

ariketa-programa ezar daiteke, baina programa horiek ezin dituzte ariketa 

fisikoaren programa inklusibo eta normalizatuak ordeztu, ariketa modu 

autonomoan zein norbaiten gidaritzapean egiten dela ere.  

- Aniztasun funtzionala. Gipuzkoan 10 lagunetik batek desgaitasunen bat dauka. 

Patologiak dituztenak bezala, desgaitasunak dituztenak ere jarduera fisiko 

normalizatuetan sartu beharko dira pertsona aktiboak izateko esku-hartzeak 

egiterakoan. Batzuetan, jardueraren ezaugarriak direla-eta,  inklusio hori ezingo 

da erabatekoa izan, eta esku-hartze indibiduala eta bereizia egin beharko da.  

- Nagusiak ez diren etnia eta kulturak. Gure gizartean nagusiak ez diren beste 

gizatalde batzuek jarduera fisikoari buruz duten ikuspegia eta kultura 

desberdina da, baita haien gorputzarekiko eta gorputz mugimenduarekiko 

duten harremana  ere. Hori kontuan izan beharko dugu.  
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- Landa-ingurunea. Gipuzkoako 89 udalerritatik 1/3ak 1.000 biztanle baino 

gutxiago ditu, eta ia erdiak 2.500 biztanle baino gutxiago.  

Aipatutako baldintza horiek guztiak, era berean, batera gertatu eta nahasi egiten 

dira. Jarduera fisikoari buruzko programek –jendea erakarri, deribatu edota 

orientatzeko eta jendeari jarduera fisikoa agintzeko egiten direnek– sentsibilitate eta 

aldagai hauek guztiak kontuan hartu ezean, nekez lortuko ditugu osasunaren 

arloan ezartzen ditugun helburuak.  
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3. JARDUERA FISIKOA SUSTATZEKO JARRAIBIDEAK 

 

Aurreko kapituluan ikusi dugu jarduera fisikoaren preskripzioan eta  preskripzio horren 

inguruko esku-hartzeen arrakastan agente edo erakunde batek baino gehiagok 

hartzen duela parte.  Beraz, preskripzio horretan jarriko dugu arreta, zertan datzan 

ikusteko eta jarraibideak emateko, osasun-zentroetan ezarri eta garatu dadin. 

3.1. Jarduera fisikoaren sustapena eta osasunaren lehen mailako arreta.  

Lehen Mailako Arretako profesionalak funtsezkoak izan daitezke jarduera fisikoa 

sustatzeko; izan ere, harreman handia dute herritarrekin (biztanleen %80k urtero dauka 

harremana lehen mailako arretako profesionalekin), eta herritarrek jaramon handiagoa 

egiten diete haien aholkuei beste agente batzuek emandakoei baino. 

Osasun-zentroetan esku-hartze desberdinak egin daitezke jarduera fisikoa sustatzeko: 

– Maila indibidualean, honako neurri hauek proposatzen dira: lehenengo, 

pazienteari kontsultan jarduera fisikoari buruzko errutinazko galderak egitea 

(aztertzea), gai horri buruzko informazioa biltzeko, anamnesiaren beste edozein 

datu garrantzitsu jasotzeko egiten den moduan; bigarren, paziente guztiei 

ariketa fisikoa sistematikoki aholkatzea –bai osasuntsu daudenei, bai gaixotasun 

kronikoak dituztenei; bai ariketa fisikoa egiteko ohitura dutenei, bai (ohitura izan 

arren) behar beste egiten ez dutenei–, eta, hirugarren, Jarduera Fisikoaren 

Orientazio Zerbitzura bideratzea, pazienteek adostasuna agertuz gero. 

– Talde mailan, bizimodu eta ingurune osasungarriak sustatzeko komunitate-

jardueretan parte hartzea proposatzen da.  

 

Preskripzioari dagokionez, funtsezkoa da ariketa fisikoa pertsona bakoitzaren egoera 

funtzionalera egokitzea, jarduera fisikoa egiteko erabateko kontraindikaziorik izan 

ezean.  
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KONTRAINDIKAZIO ABSOLUTUAK 1 

- Gaixotasun koronario ezegonkorra (angina ezegonkorra, berriki izandako 

miokardioko infartu akutua) 

- Bihotz-gutxiegitasun desorekatua 

- Kontrolatu gabeko arritmia aurikular edo bentrikularrak 

- Kontrolatu gabeko takikardia sinusala 

- 3. mailako blokeo aurikulobentrikularra taupada-markagailurik gabe 

- Aortaren aneurisma disekatzailea 

- Aorta-estenosi larria 

- Miokarditis, endokarditis eta perikarditis akutuak 

- Marfan-en sindromea 

- Kontrolatu gabeko hipertentsio arteriala (>180/110 mmHg) 

- Hipotentsio ortostatiko sintomatikoa 

- Gaixotasun tronboenboliko akutua 

- Biriketako infartu akutua 

- Gaixotasun edo infekzio sistemiko akutua 

- Kontrolatu gabeko diabetes mellitusa 

- Intentsitate handiko indar-entrenamendua, biriketako hipertentsio larria dagoen 

kasuan (>55 mmHg) 

- Intentsitate handiko indar-entrenamendua, erretinopatia proliferatibo diabetiko 

aktiboa edo erretinopatia ez-proliferatibo ertaina/larria duten pazienteen 

kasuan 

- Alterazio ortopediko larriak 

 

Osasun arloko profesionalek jarduera fisiko aerobikoa egitea gomendatu ohi dute: 

ibiltzea, igeri egitea, eta abar. Alabaina, unean-unean ematen diren aholku orokorrek 

eragin txikia dute jendearen ohitura-aldaketak eragiteko orduan. Bestalde, osagai 

askoko ariketa-programak egitearen garrantziaz sentsibilizatu behar da; alegia, 

ohartarazi behar da ariketa desberdinak egin behar direla (aerobikoez gain, indarra, 

malgutasuna eta oreka lantzekoak), ariketen maiztasuna, iraupena eta intentsitatea 

aldatuz, patologia bakoitzaren araberako aholku espezifikoak kontuan hartuta, eta 

bakoitzak duen egoeraren (desgaitasun-mailaren) edo gaixotasunaren araberako 

neurriak hartuta. Ildo horretatik, preskripzioak egiteko “txosten” bat diseinatu da, eta 

bertan gai hau txertatu da helburu bikoitzarekin: Jarduera Fisikoaren Orientazio 

                                                             
1
 Iturria: Pescatello, L. (2014) ACSM´s Guidelines for exercise testing and prescription. 9th edition. LWW 
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Zerbitzua informatzea eta, aipatutako dokumentua betez, profesional eta pazienteak 

osagai askoko ariketaren garrantziaz sentsibilizatzea 

3.2. Zer da Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua? 

Aktiboa ez den jendearentzako zerbitzu bat da. Jarduera fisikoa egin nahi duenak 

bertara jo dezake, jarduera fisikoaren profesional baten eskutik beharrezko aholkuak, 

gidalerroak eta laguntza jasotzeko, jarduera fisikoa egiteko ohitura hartzeko 

helburuarekin.  

Jarduera fisikoaren orientazio zerbitzuak antolatzeko Mugiment egitasmoak 

proposatutako ereduak oinarrizko bi fase ditu, eta fase bakoitzean agente bat da 

protagonista. 

 

3.3. Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzura deribatzea 

Deribazio-prozesua osasun-, gizarte-, edo hezkuntza-arloko edo beste arlo bateko 

pertsona aditu eta gaitu batek burutzen du, ez-aktibo gisa identifikatutako pertsonei 

orientazio-zerbitzu batera joateko aholkatuz. Zerbitzu horretan jarduera fisikoaren 

profesional batek artatuko ditu eta, jarduera fisikoari dagokionez, jokaera aldatzen 

lagunduko die, ikuspuntu integral batekin. 

 

Agente deribatzaileak izan daitezke maila lokalean jarduera fisikoa sustatzen lagundu 

nahi duten guztiak eta/edo bestelako helburu psikosozialak lortzeko jarduera fisikoaren 

onurez baliatu nahi diren guztiak:  

 

• Pertsonal sanitarioa 

• Gizarte Zerbitzuak 

• Eskola-zentroak 

• Udalaren beste zerbitzu batzuk 

• Auto-deribazioa 
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Kasu honetan, osasunaren arloko profesionalek osasun-zentroetatik egindako 

deribazioaz arituko gara. 

3.4. Osasun-zentroetatiko deribazioa 

Hemen ikus dezakegu jarduera fisikoaren orientazio zerbitzu baterako deribazio-

prozesuaren eskema orokorra. 
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Pertsona bat aztertu eta ez dela aktiboa jakindakoan, pertsona aktiboa izatearen eta 

jarduera fisikoa eta kirol-jarduerak egitearen onurei buruzko informazioa eman behar 

zaio lehenengo, eta ondoren jarduera horiek egiten hasteko aholkatu. Horretarako, 

garrantzi handikoa da Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzua; izan ere, pertsona 

bakoitzari egokitutako laguntza eskaintzen du, udalerriaren ingurune fisikoa eta soziala 

eta haren  baliabideak kontuan hartuz.  

 

Adinekoen kasuan kontuan izan beharko dugu beti hauskortasunaren prebentzioa. 

Deribazioaren lehenengo fase honetan, jarduera aerobikoak egiten dituen aztertzeaz 

gain, osagai guztietan (indarra, oreka, etab.)  jarri behar da arreta, aurrerago 

deribazio-txostenean ikusiko dugun bezala.  

 

Profesional edo kide sanitario batek edo beste arloren bateko kideren batek herritar 

bat jarduera fisikoaren profesional batengana joatera gonbidatzen duenean, deribazio 

bat egiten du. Pertsona horrek ez du jarduera fisikoari eta kirol-jarduerari buruzko 

aholkurik ematen zuzenean; aitzitik, lan hori arlo horretako profesional baten esku uzten 

du. 

 

3.5. Jarduera Fisikoaren sustatzaile gisa profesional sanitarioek dituzten eginkizun 

nagusiak 

• Aztertzea: aktiboak ez diren pertsonak identifikatzea.  

• Informazioa ematea jarduera fisikoa egiteak dituen onurei buruz. 

• Aholkatzea aktiboak ez direnei jarduera fisikoa egin dezaten.  

• Aktiboak ez diren pertsonak orientazio-zentro edo -gune lokal batera 

deribatzea, deribazio-txosten baten bidez, jarduera fisikoaren arloko 

profesionalek orienta ditzaten. Segimendua egiteko harremanetan jartzea. 

Orientazio-zerbitzuan sartzen direnen eboluzioa jakiteko, ahaztu gabe harreman 

horiek motibazioa bilatzeko izan daitezkeela.  

• Orientatzailearekiko komunikazio-bide bat zabalik izatea, zalantzak argitu ahal 

izateko. 

•  Osasun-arreta ematen jarraitzeko prozesuan laguntzea 
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3.6. Xede-biztanleria 

Hasiera batean proiektua adineko jendearentzat pentsatu bazen ere, osasun-zentroan 

arreta izaten duen edonor onuradun izan daiteke. Proiektuan parte hartzeko betekizun 

nagusia pertsona ez-aktibo gisa identifikatuta egotea da. 

 
3.7. Programaren osasun-zentroko ordezkaria 

Osasun-zentro bakoitzean programaren ordezkari bat izendatu behar da. Ordezkari hori 

orientatzailearekin koordinatuko da, eta eginkizun hauek burutuko ditu:  

• Proiektuari buruzko bileretan osasun-zentroaren ordezkaria izango da. 

• Programaren ebaluazio jarraitua egiteko beharrezko datu eta adierazleak 

eskatu eta emango ditu.  

• Osasun-zentroko lankideei programaren bilakaerari buruzko feedbacka 

emango die.  

• Bere lankideak deribatzen jarrai dezaten animatuko ditu, eta deribatutako 

pertsonen kuotari eutsiko dio, halakorik egonez gero.  

• Programaren jarraipena egiteko bilerak antolatuko ditu, taldean ezarritako 

maiztasunarekin.  

 
3.8. Osasun Zentroan balorazioa eta deribazioa egiteko tresna 

Osabide Global-en balorazio- eta deribazio-txostena egiteko baliabide bat jarri da, 

pertsona bat aktiboa den ala ez aztertzeko (OMEren gomendio minimoak ez ditu  

betetzen). Txosten hori erregistraturik geratzen da.  

Norbaitek inprimakiko hiru galderei ezetz erantzuten badie, jarduera fisikoan espezialista 

den orientatzailearengana deribatu daiteke.  
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Inprimaki hori Gadget-ean aurkitu daiteke, Txosten-kudeatzailea izeneko atalean. 

Inprimakia aurkitzeko nahikoa da bilaketa egiterakoan “jarduera fisikoaren 

preskripzioa” terminoa erabiltzea.  
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1- Deribatuko dugun pezientearen Osabide Globalera joan. 

2- Gadget-ean sartu, Txosten-kudeatzailean. 

 

 

3- Ondoren: 

- Txostena bilatuko dugu, jarduera fisikoaren preskripziorako programa bilaketa-

terminoarekin  

- Bilaketako botoia sakatuko dugu. 

- Txostena  agertzen da. Txostena aukeratu  eta bertan sartuko gara. 
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4-  Bukatzeko: 

- Txostenean idatziko dugu. 

- Txostenaren aurrebista erakutsi eta aplikazioak “grabatu nahi duzu?” galdetuko 

digu. 

- Baietz erantzungo dugu. 

- Txostena inprimatuko dugu, deribatuko dugun pazienteari emateko 
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3.9. Jarduera Fisikoaren Orientazio Zerbitzuaren kokagunea eta ordutegia 

Orientatzailea osasun-zentroko gela edo kontsulta batean egongo da astean ordu 

batzuk; talde sustatzaileak erabakiko du, zehazki zenbat ordu egingo dituen bertan. 

Orientazio Zerbitzuak beste kokagune bat ere izango du osasun-ingurunetik kanpo, 

Beste eragile batzuen bidez deribatutako pertsonen beharrei erantzuteko. Normalean 

bigarren kokagune hori kultur etxea, kiroldegia edo hirigunean kokatutako udalaren 

bulego bat izango da.  

 

Ordutegia osasun-zentroak ematen dituen aukeren araberakoa izango da, eta 

erabakigarria izango da osasun-zentroan zenbat leku dagoen libre. Kontuan hartu 

beharreko beste alderdi bat da orientatzailearen ordutegi-aukera eta zerbitzua 

erabiltzen dutenei ordutegi desberdinak eta erakargarriak, bi eremuetan, eskaintzea 

komeni dela. Egunero ordutegi desberdina ezarrita ere, garrantzitsua da ordutegi horri 

urte osoan eustea, nahasketarik ez sortzeko. 

 

Ingurune fisikoa ere kontuan hartu beharreko alderdia da. Garrantzitsua da 

pribatutasuna eta konfidentzialtasuna gordetzeko aukera emango duen leku bat 

izatea. Bestalde, leku zabala izan behar da, testak edo ariketak egiteko. 

 

3.10. Osasun-zentroko orientatzailearen agendaren kudeaketa 

Pertsona bat ez-aktibo gisa identifikatzen denean eta mediku eta erizainen eskutik 

deribazio-txostena jasotzen duenean, jarduera fisikoaren orientatzailearekin hitzordua 

hartu beharko du.  

Horretarako, lehenengo osasun-zentroko Administrazioa prestatu egin beharko da: 

jarduera fisikoko teknikariarentzako agenda bat ireki beharko du. 
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4. EMAITZEN EBALUAZIOA  

Ebaluazioa 

Lortutako emaitzei buruzko datuak bildu eta aurkezteko ardura orientatzaileak eta 

osasun-zentroan izendatutako ordezkariak izango dute. Ordezkari horrek talde 

sustatzaileak proposatutako adierazleak ezartzeko beharrezko informazioa lortuko du, 

eskuragarri dituen datu-baseen bitartez.  

JFOZek honako adierazle hauek eman ditzake: 

• Prozesuari dagozkion adierazleak 

- Deribatutako pazienteak 

- Hasiera batean aztertutako pazienteak 

- Proposatutako jardueran parte hartzen hasten diren pazienteak 

- Jarraipena egiteko hitzorduetara joaten diren pazienteak 

• Emaitzari dagozkion adierazleak 

- Jarduera fisikoaren maila 

- Sedentarismo-maila 

- Jarduera fisikoarekiko gogobetetasunaren-gozamenaren maila. 

- Programarekiko atxikidura-maila 

-  Uzte maila 

Eta hauek dira osasun-zentroek eman ditzaketen adierazleak: 

• Deribazio-txostenen kopurua. 

• Deribatzen duten profesionalean kopurua (%) eta kupo bakoitzeko 

deribatutakoen kopurua.  

Bi adierazle-taldeak batera baloratu ahal izango dira talde sustatzailean, hobetzeko 

arloak identifikatze aldera: gutxi deribatzen duten profesionalak, deribatutako 

pazienteen profila… 

Bestalde, garrantzi handikoa izango da informazio-bilketa hori sistematizatzea, gerora 

ere jarraipena egin ahal izateko, eta, horrela, egin diren hobekuntzak identifikatu eta 

ezarritako praktika berraztertzea eskatzen duten arloei lehentasuna emateko.  
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