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Arartekoaren 2015S-2102-14 ebazpena, 2015eko martxoaren 30ekoa, ezgaitasun 
funtzionala duten pertsonen mantentze fisikoa lortzeko errekurtso baten 
kokaguneari lotuta. 
 

Aurrekariak 
 
 
EGINAREN EGINEZ, Arabako ezgaitasun fisikoa duten pertsonen Elkarteak, 2014ko 
urrian Txagorritxuko Arabako Unibertsitate Ospitalearen errehabilitaziorako igerileku 
bat itxi izanagatik kexa bat aurkeztu zuen.  
 
Erabaki horren oinarria ezagutzeko Osakidetzari informazioa eskatu genion, eta eman 
zigun erantzuna ondorengoa da: 
 

“Arabako Unibertsitate Ospitaleko zuzendari-gerenteak txostenean adierazten 
duen moduan HUAko Proiektu Funtzionalak eta Txagorritxu egoitzako 
birmoldaketa eta egokitzapen lanetako Gida Planak bertako Errehabilitazio 
Zerbitzuko igerilekua kentzera behartzen du. HUAko Txagorritxu egoitzako 
zerbitzuak duen igerilekuak mantentze, higiene eta osasungarritasun arazoak 
eragiten dítu, eta horien ondorioz, aldi baterako itxialdiak gertatu dira. 
 
HUAko Proiektu Funtzionalaren eta Gida Planaren garapenerako egungo 
Errehabilitazio Zerbitzuak kokapenaren eta azpiegituren aldeko antolamendu 
aldaketak jasoko ditu HUAko asistentzia zerbitzuetako hiru egoitzen 
antolamendu berrira egokitzeko. 
 
Oraingo fasean, azpiegituren eta egungo zein etorkizuneko baliabideen 
ebaluazioa egiten ari da. Besteak beste, hidroterapia, bere efikazia, 
eraginkortasuna eta  efizientzia agerian uzteko asmoz. 
 
Horretarako, Ostebari eskatu diote igerileku terapeutikoaren gaineko 
ebidentziaren analisia eta honako hauek dira  ondorioak: 

 
1. Hidrocinesiterapiaren eraginkortasunari buruz dagoen ebidentzia eskasa  eta 

kalitate mugatukoa da, beraz, ezin da erabateko ondoriorik atera. 
 

2. Epe laburrera, hidrocinesiterapiak tratamendua ez izateak baino efektu 
positiboagoak dituela ematen du. 

 
3. Azterketetan lortutako efektuak nahiko izaera arin eta moderatua dutenak 
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dira. 
 

4. Hidroterapiaren bidez lortutako efektuen eta fisioterapiaren beste tekniken 
bidez (urez kanpoko fisioterapia) lortutakoen arteko alde nabarmenik ez dago. 
 

5. Hidroterapiaren epe luzeko efektuak aztertzeko balio duten ebidentziarik ez 
dago. 

 
Edonola ere, igerilekuaren hidroterapiaz gain beste bide terapeutiko batzuk egon 
badaudela adierazi beharrekoa da. Gainera, igerileku terapeutikoa ez da 
azpiegitura bat Osakidetza sareko Errehabilitazio Zerbitzu guztietan presente 
dagoena, ezta Estatukoan ere. Izan ere badaude horren eraginkorrak diren beste 
bide batzuk. 
 
Azkenik, adierazi behar da erantzun hau emateko orduan, Ospitalean igerileku 
terapeutiko bat kokatzeko dagokion erabakia oraindik ez dela hartu.” 
 

Erantzun horren arabera, honako gogoetak egin daitezke: 
 

Gogoetak 
 
Osakidetzaren erantzunak, mantentze, garbiketa eta osasungarritasun arazoak 
aipatzen baditu ere, ulertarazten du igerilekua ixteko arrazoi nagusia Proiektu 
Funtzionalaren eta AUOren Zuzendaritza Planaren garapenarekin zerikusia duela, non 
Errehabilitazio Zerbitzuan organizazio aldaketak emango diren, lekuari eta azpiegiturei 
dagozkionak, AUOren asistentzia-zerbitzuen hiru egoitzetako antolakuntza berrira 
egokitzeko. 
 
Testuinguru horretan, hidroterapiaren eraginkortasunaren ebidentziaren inguruan 
egindako ebaluaketa datuak ere ematen ditu, erantzunean jasotako gogoetekin 
batera. 
 
Ondorioetako bat da hidrozinesiterapia jasotzeak hura ez jasotzeak baino efektu 
positibo gehiago dituela. Beste ondorioetako bat da ez dagoela terapia horren eta 
igerilekutik kanpo egiten diren beste batzuen arteko ezberdintasun esanguratsurik.  
 
Adierazi diguten bezala, momentu honetan igerileku terapeutiko bat jarri edo ez 
erabakitzeke dago, eta ez dugu ahaztu behar kexa hau igerilekua kendu delako jarri 
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dela, existitzen diren alternatibetako bat, eta kexaren arabera ondorioztatu dezakegu 
kexa jarri duen kolektiboak eraginkorra dela uste duela. 
  
Ez dugu elementu nahikorik pertsona hauen mantentze fisikoan teknika hauek izan 
ditzaketen efektuen gainean eman diguten ebaluaketa epaitzeko. Bestalde, ixteak 
errekurtso bat gutxiago izatea suposatuko luke, hidrozinesiterapia ezabatzeari 
alternatiba bat bilatzen ez bada.  
 
Egindako analisiaren arabera, eta erabakia oraindik hartu gabe, baliagarria izan daiteke 
elkarte honen ordezkariekin parte-hartzea kontuan izatea, errekurtso hauen 
tratamenduak erabiltzen dituzten pertsona asko biltzen dituelako.  
  
Aurrekoaren harira, egokia iruditu zait ondorengo iradokizuna egitea: 
 

Iradokizuna 
 
Espediente hau sustatu duen elkartearen asmoa, ezgaitasun funtzionala duten 
pertsonen mantentze fisikoaren garrantzian oinarritzen dena, ez dirudi OSTEBAk 
igerilekuaren eraginkortasun terapeutikoaren gainean egindako ebaluazioarekin 
bateraezina denik.  
 
Tratamendurako hainbat alternatiba egoteak, igerileku terapeutikoa alde batera utzi 
gabe, oraindik lekuaren erabakia hartu ez delarik, EGINAREN EGINEZ elkartearen 
parte-hartzea ere kontuan hartzeko gomendioa egitera garamatza, mantentze 
fisikoaren errekurtso hauek jasotzen dituzten hainbat pertsona biltzen dituelako. 
 
 
 
 


