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0. Aurkezpena 
 
Osasunaren Munduko Erakundearen (OMEren) arabera hauxe da errehabilitazioa: 
“Elbarria den pazienteari ahalik eta independentzia eta gaitasun funtzional gehiena 
berreskuratzeko koordinatzen diren heziketa eta lanbide neurrien multzoa.” 
 
Errehabilitazioaren jarduketa-eremuak, honako egoera hauetan dauden pazienteei 
asistentzia integrala ematea inplikatzen du: prozesu baliogabetzaileak edo 
potentzialki baliogabetzaileak dituztenak eta lokomozio-aparatuaren, nerbio-
sistemaren, aparatu kardiobaskularraren, arnas aparatuaren eta zentzumen 
alterazioaren patologiaren hondar-egoera defizitarioetan daudenak, baita aldi 
bereko ondorio psikologiko eta soziolaboralena ere. 
 
Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordeak, 2006ko ekainaren 14an egindako bileran, 
honako testua zekarren Ez-legezko proposamen bat onartu zuen: “Eusko 
Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari errehabilitazio fisikoaren 
esparruan dauden beharrei erantzuteko eta errehabilitazio fisikoaren alorrean 
proiektu bat egitea eskatzen dio, iraupen luzeko koadro klinikoak jasaten dituzten 
pertsonen beharrei erreferentzia berezia eginez, haien ahalik eta funtzionalitaterik 
handiena lortzeko eta funtzionalitate hori mantentzeko asmoz. Eusko Jaurlaritzak, 
hamar hilabeteko epean, gaur egun erabil daitezkeen baliabideak indartuko dituen 
garapen-plan bat dakarren dokumentu bat aurkeztuko du, baliabideok detektatutako 
beharrei egokituz”. 
 
Proposamen hori, errehabilitazioaren alor horretan gauzatutako ekimen batzuekin 
batera ematen da, esate baterako: Osasun Sailak, Gipuzkoako Lurralde 
Zuzendaritzak egindako Errehabilitazio Plan baten bitartez, Osakidetzak, 
Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak prestatutako errehabilitazio kardiakoari 
buruzko programa pilotu baten diseinuaren bitartez eta, zenbait ospitalek egindako 
tokiko ekimenetatik abiatuz, Gurutzetako Ospitaleko arnas errehabilitazioko 
programak bezala.  
 
Era berean, “Euskadiko Osasun Plana 2002-2010” delakoak, 2006-2007 
denboraldirako ezarritako lehentasunen artean, gaixotasun kardiobaskularren 
eremuan, garuneko iktusaren errehabilitazioaren hobekuntza biltzen du. 
 
Hau da, euskal sistema sanitario publikoan errehabilitazio fisikoaren hobekuntza, 
Osasun Sailaren lehentasunezko helburu gisa nabarmentzen zen jada eta, hortaz, 
legebiltzarraren eskabidea ondo jasotzen den bultzada bat baino ez da, aginduari 
jarraiki, 2007-2009 denboraldian gaixotasun kronikoen errehabilitazioa 
hobetzeko Proiektu gisa aurkezten den dokumentu hori prestatzen markatutako 



 

 
 

 

- 3 - 

helburuak eta egindako zereginak zehazteko, eta epe hori finkatzen da legegintzaldi 
hau bukatzeko falta dena delako. 
Hauxe da proiektuaren helburua: gure zerbitzuen prestazioetan eta 
funtzionamenduan hobekuntza nabarmena lortzea, sufritutako galera funtzionalak, 
errehabilitazio egokiaren bitartez, ahalik eta gehien berreskuratzeko eta, beste 
zerbitzu batzuekin eta inplikatutako agenteekin batera, gaixotasun kroniko bat 
daukan pertsona bakoitzari ahalik eta autonomia-mailarik handiena izateko aukera 
emango dioten lortutako funtzionalitateak mantentzea lortzeko. 
 
Horretarako, eta aldez aurreko urrats gisa, egoera epidemiologikoa eta gaixotasun 
kronikoen eboluzioa aztertu dira, eta ezintasunean haien eragina handiagoa delako 
eta errehabilitazio-neurrien aurrean hobeto erantzuten dutelako lehentasunez 
eragina izan dezaketen patologiak aukeratu dira. Proiektu honek zehaztu du 
zeintzuk diren eraginkortasun frogatua izan eta kostu aldetik eraginkorrak diren 
neurriak errehabilitazioan eta, azkenik, Errehabilitazio Zerbitzuen prestazioen eta 
egoeraren analisi bat egiten du, bere hobetzeko arloak eta lortu beharreko 
helburuak zehaztuz. 
 
Beste edozein proiektuk bezala, hemen dakargunak bere garapenaren ezarpen eta 
ebaluazio mekanismoak begietsi behar ditu, baita jasotzen dituen esku-hartzeen 
eragin ekonomikoa baloratu ere. Horretarako, balorazio ekonomikoaren esfortzu bat 
egin dugu zerbitzu sanitarioen zorroan prestazio berriek dakarten arlo berrientzat, 
eta ez lehendik dauden egituren eta zerbitzuen finkapena eta berrantolaketa 
funtsean behar dutenetan. 
 
Gobernu Kontseiluak, aurtengo apirilean, Euskal Sanitate Publikoaren azpiegiturak 
eta ekipamenduak modernizatzeko eta egokitzeko Plana onartu du. Plan horri, 2007-
2012 denboraldian zehar ekingo zaio eta bere zuzkidura ekonomikoa 600 milioi 
eurokoa da. 
 
Lehentasunezkotzat hartutako arloetan ahaleginak ardaztu dira, analisi xehatuagoa 
ahalbidetzeko eta garatu beharreko hobekuntza-ekintzen zehaztapena handiagoa 
izan dadin, sinesgarria izan arren aztertu ez diren gaixotasun kronikoei ere Planak 
dakartzan hobetzeko neurriek mesede egingo dietela. 
 
Hori dela eta, honako lau jarduketa-arlo hauek zehazki aztertuko dira: 
- gaixotasun neurologikoak 
- gaixotasun kardiologikoak 
- biriketako gaixotasunak 
- bularreko minbizia eta linfedema 
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Azken finean, espero dugu gaixotasun kronikoen errehabilitazioa hobetzeko 
proiektu honek, modu eraginkor batean, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen 
eta haien senideen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea, baita euren autonomia 
pertsonala eta haien gehienezko gizarteratzea ere.  
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1. Proiektuaren printzipio gidariak 
 
Proiektua prestatu eta idazteko orduan, Euskadiko Osasun Planaren jarraibideak eta 
helburuak oinarritzat hartu dira. Jarraibide eta helburuok, halaber, XXI. mendean 
Europarako OMEk ezarritakoekin bat egiten dute. 
 
Bizi-itxaropenaren eta hilkortasunaren txikiagotzearen arabera neurtutako 
osasunaren emaitzak, gure autonomia-erkidegoan, onak direla kontuan hartuta, 
herritarren bizi-kalitatearekin zerikusia dutenak lehentasunezko helburu izatera 
igarotzen dira, bereziki, egoera arras konprometituagoan daudenena.  
 
OMEk, “Osasuna guztientzat XXI. mendean” izeneko dokumentuan, 2000-2020 
denboraldirako honako gai hauekin konpromisoa hartu duten Europako 
herrialdeentzako helburu berriak sortzea planteatzen du: etika, ekitatea funtsezko 
osasun-zerbitzuetara sarbidea izateko orduan, prestazio sanitario berrien 
garapenari laguntza ematea, generoaren ikuspuntua kontuan hartzea analisi eta 
jardueretan, eta herritarren partaidetzaren sustapena:  
 

 “Giza eskubide nagusietako bat lor daitezkeen osasun-estandarrik altuenaz 
gozatzea da”. 

 
 “Laguntza gehiago ematea gehien behar dutenei edo zerbitzu desegokiak 

jasotzen dituztenei”. 
 

 “Sistema sanitarioak indartu, moldatu eta eraberritzeko konpromisoa, 
osasun-zerbitzuetarako sarbide unibertsala bermatzeko eta biztanleen, 
komunitateen eta herrialdeen osasun-baldintzei, inguruabar sozioekonomikoei 
eta beharrei erantzun dieten osasun-sistemak garatzeko”. 

 
 “Biztanleen osasuna hobetzeko desberdintasun sozial eta ekonomikoak 

murrizteak duen garrantzia”. 
 
Proiektu hau honako oinarrizko printzipio hauetan oinarritzen eta garatzen da: 
 

- Emandako zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna. 
 
- Sanitate Publikoan aurrerapen terapeutikoen berrikuntza eta eransketa. 
 
- Arrazionaltasuna, prestazio berriak sartuz, zerbitzuen eskari gorakorreko 

ingurune batean erabaki-hartze arduratsu bat egiteko aukera emango duen 
ebaluazio sistematikoa egin ondoren. 
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Profesionalen eta herritarren parte-hartzea. 
 
- Lurralde-errealitate desberdinetara egokitzeko malgutasuna. 
 
- Zerbitzu sanitarioen eta maila asistentzialen arteko lankidetza, baita 

agente sanitarioen eta agente sozialen artekoa ere. 
 
- Plana, instituzioen barneko eta arteko koordinazioaren kultura baieztatzen 

saiatzen da, baliabideen eta ahaleginen bikoizketa horien baturagatik 
ordezkatzeko asmoz. 

 
OMEk baieztatzen duen moduan, gaixotasun kronikoekin zerikusia daukaten prozesu 
guztietan pazientearen jarrera aktiboak duen funtsezko protagonismoa nabarmendu 
behar dugu. 
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2. Proiektua egiteko metodologia 
 
Idazketarako Batzorde Teknikoa 
 
Euskadiko gaixotasun kronikoen errehabilitazioa hobetzeko proiektua 2007-2009, 
errehabilitazioan espezialistak diren ospitale desberdinetako eta lehen mailako 
profesionalek osatutako Batzorde Tekniko batek prestatutako jarraibideak kontuan 
hartuta ezarri da. Batzorde horretan, aipatutakoez gain, Osakidetzako 
arduradunek, eta Osasun Saileko eta lurralde-zuzendaritzetako plangintza eta 
kontratazioko teknikariek eta arduradunek parte hartzen dute. 
 
Gai zehatz batzuk eztabaidatzeko orduan, Batzorde Teknikoak batzordearekin 
zerikusirik ez duten adituen laguntza izan du.  
 
Aplikatutako metodologia honetan datza: 
 
- Honako hauetan oinarrituta esku-hartzeko arloak aukeratzea: hilkortasuna, 

urteko intzidentzia eta gaixotasun desberdinek ezintasun larriak sortzeko duten 
ahalmena. 

 
- EOM (Ebidentzian Oinarritutako Medikuntza) metodologia bidez baloratu eta 

batez ere erakundeen ebaluazio-agentziek egindako ebidentzia zientifikoak, 
gaixotasun kroniko hauetan errehabilitazioaren onurei, segurtasunari eta kostu-
eragingarritasunari buruz gomendatzen duena berrikustea. 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoan zein beste erkidegoetan eta testuingurutan, 

literatura zientifikoan eta dokumentu teknikoetan hasiera eman zaien 
esperientziak eta jardunbide egokiak berrikustea. 

 
- Gaur egungo egoera, hobetzeko arloak eta aukerak aztertzea. Epe labur eta 

ertainera lortu nahi den agertoki bat prestatzeko puntu kritikoak eta ekintzak 
aukeratzea. 

 
Bereziki, honako hauek aintzat hartu dira: Batzorde Teknikoan parte hartzen 
dutenen gogoeta, eztabaida eta adostasuna. 
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3. Gaixotasun kronikoen epidemiologia 
 

3.1. Tratamendu errehabilitatzaile bat behar dezaketen 
eboluzio luzeko patologien hilkortasuna eta erikortasuna 

 
Jaiotzean bizi-itxaropenaren adierazleak, modu jarraitu batean hobetu egiten dira, 
2004. urtean, 77,3 urtera iristen baitira gizonezkoetan, eta 84,4 urtera Euskal 
Autonomia Erkidegoko emakumezkoetan.  
 
Ez da gauza bera gertatzen, ospitaleratze-kopuruaren arabera neurtutako 
atenditutako erikortasunarekin. Datu horiek, muga funtzional motaren bat sortzen 
duten gaixotasunak dituzten biztanleen kopuruak pixkanaka gora egiten dutela 
erakusten dute. 
 

Alta osoen kopurua EAEko akutuentzako ospitale guztiak kontuan hartuta 
EAE 2002 

(egoiliarrak) 
EAE 2003 EAE 2004 

Diagnostiko-taldea 
Gizon Emak Gizon Emakum Gizone Emakum 

140-239 Tumoreak 12.296 10.941 12.145 11.043 12.915 11.426 

290-319 Trastorno 
mentalak 2.681 2.208 2.669 2.080 2.738 2.194 

320-389 Nerbio-sistema 
eta zentzumen-organoak 11.317 15.765 11.045 15.034 11.278 15.770 

390-459 Zirkulazio-
sistema 18.882 13.792 19.230 13.873 20.186 15.086 

460-519 Arnas aparatua 14.506 8.919 14.298 9.217 14.852 9.308 

520-579 Digestio-
aparatua 17.708 12.041 17.565 12.058 18.521 13.132 

580-629 Aparatu 
genitourinarioa 6.468 9.661 6.442 9.287 6.416 9.652 

630-676 Haurduntza, 
erditzea eta 
erdiberriaroa 

0 21.940 0 23.105 0 24.054 

710-739 Sistema 
osteomuskularra 10.858 11.298 10.919 11.311 11.274 11.911 

740-759 Sortzetiko 
anomaliak 1.126 874 1.110 870 1.203 996 

760-779 Jaiotza-
inguruko patologia 987 747 997 804 958 752 

780-799 Txarto 
definitutako zeinuak eta 
sintomak 

6.011 4.910 6.114 5.154 6.345 5.455 

800-999 Lesioak eta 
pozoidurak 11.757 8.254 11.300 8.061 11.696 8.704 
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3.2. Gaixotasun neurologikoak 

 
Gaixotasun zerebrobaskularrak EAEn gertatzen diren heriotza guztien %9a 
adierazten du, gutxi gorabehera. Heriotza hauen maiztasun erlatiboa, 
emakumezkoengan gizonezkoengan baino altuagoa da. Denboraldi horretan, 
hilkortasunean ez da aldaketa garrantzitsurik hautematen. 
Erikortasunari dagokionez, 2004. urtean 6.497 alta erregistratu dira “Gaixotasun 
Zerebrobaskularrak” izeneko kapituluan, eta alta horien %54,6a gizonezkoei 
dagokie. 
 
Gizonezkoek 69,8 urteko batez besteko adina daukate, emakumezkoena (74,6 urte) 
baino baxuagoa. 
 
2003. urtearekin alderatzen badugu, ez da aldaketarik nabaritu batez besteko 
adinari dagokionean eta sexu bietarako EAEko alten kopuruaren tasa gordinak 
%5,3ko igoera izan du, gehiago gizonezkoengan (%5,9) emakumezkoengan (%4,6) 
baino. 
 
Traumatismo kraneoentzefalikoek, 2000-2004 azterketa-denboraldian, 890 
heriotza eragin dituzte. Sarriago gertatzen dira eta gehitu egin dira 
gizonezkoengan, 10,5/100.000tik 12,1/100.000ra igaro baitira. 
 
Hauxe da, traumatismo kraneoentzefalikoek eta medularrek ospitaleko alta guztiak 
kontuan hartuta dakarten urteko batez bestekoa: 686 alta. Bestalde, 467koa izan 
zen urtero traumatismo horiek jasan zituzten pertsonen kopurua.  
 
Gaixotasun progresiboak 
 
Honako hauek osatzen duten proposatutako gaixotasunen multzo honek: Esklerosi 
anizkoitzak, Alboko Esklerosi Amiotrofikoak (ELA), Parkinsonak, Alzheimer 
Gaixotasunarekin batera, 2000-2004 denboraldian, 624 heriotzen (%3,4) batez 
bestekoa eragin du, eta sarrien gertatu dena Alzheimer Gaixotasuna (urtean 429 
heriotza) izan da. Azken honetan, gizonezkoetan zein emakumezkoetan igoera 
progresiboa gertatu dela nabaritu da. 
 
Ospitaleko alten ikuspuntutik, nolabaiteko aldaketa egon dela nabaritzen da, 
Parkinson gaixotasuna baita alta-kopururik altuena duena (batez bestekoa: 165 alta, 
82 pertsona), atzetik Esklerosi anizkoitza (urteko batez bestekoa: 134 alta, 65 
pertsona) duelarik. Alzheimer Gaixotasunak eragindako altek, azken urtean, 
gehikuntza garrantzitsua azaldu dute. Oro har eta denboraldi horretan, alta guztien 
%0,23a adierazi dute. 



 

 
 

 

- 10 - 

 
 

3.3. Gaixotasun koronarioa 
 
Miokardioko Infartu Akutua 
 
Miokardioko infartu akutuek, azken bost urteetan, urteko 874 heriotzen batez 
bestekoa eragin dute, eta gizonezkoengan (%5,3) emakumezkoengan (%4) baino 
sarriago gertatu dira. Bi sexuetan, Europako biztanleriari doitutako tasak behera 
egin du denbora-tarte honetan. 
 
Kardiopatia iskemikoak eragindako heriotzen multzoak, aztertutako denbora-
tartean, heriotzen %8,6a adierazten du. 
 
2004. urtean, 2.670 ospitaleko alta erregistratu dira 410 “Miokardioko Infartua” 
diagnostiko-kodearekin eta 2.289 pertsonek eragin dituzte. Pertsona horien %70a 
gizonezkoak izan dira. 
 
Gizonezkoen batez besteko adina (64,1 urte) emakumezkoena (74,5 urte) baino 
baxuagoa da, eta ez da lurralde historikoen araberako aldaketarik erreparatzen. 
 
 

3.4. Biriketako gaixotasunak 
 
Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa (BGBK), urtero, batez beste 817 
pertsonen heriotza-kausa izan zen, eta heriotza guztien %4,4a adierazten du. 
 
Ospitaleko altetan, BGBKa “Bronkitis Kronikoa” eta “Espezifikatu gabeko 
Arnasbideen Bestelako Buxadura Kronikoak” barruan sartuta dago, eta 2005. urtean 
6.216 ospitaleko alta suposatu dute.  
 
Errehabilitazio-tratamendua behar dezaketen beste arnas gaixotasun batzuen altak 
kalkulatu dira, hala nola: bronkitis eta bronkiolitis akutuak, enfisema eta 
bronkiektasiak.  
 
 

3.5. Aparatu muskulueskeletikoko gaixotasunak 
 
Gaixotasun horiek guztiek, 152 pertsonen urteko batez bestekoa eragin dute eta 
heriotza guztien %0,8a dakarte. Emakumezkoen hilkortasuna gizonezkoena baino 
altuagoa da. Emakumezkoen artean, “Artritis erreumatoideari eta osteoartritisari” 
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buruzkoak zehaztu dira urteko 21 heriotzen batez bestekoarekin eta hauek izan 
dira, urtero, “Osteoporosiak eta haustura patologikoak” eragindako heriotza-
kopuruak: 22 gizonekoetan eta 57 emakumezkoetan.   
 
Taulan adierazitako gaixotasun guztiek eragin dituzten ospitaleratzeei eta 
ospitaleko altei dagokienez, urtero 11.269 alta (%4) gertatu dira, hau da, 8.696 
pertsona. “Belaun Barneko Trastornoa” bereizten da (urtero 3.733 alta), eta atzetik 
“Osteoartrosia eta antzeko gaixotasunak” datoz, non mokorrarekin zerikusia 
dutenak baitaude (1.676 alta).  
 
 

3.6. Bularreko minbizia  
 
2004. urtean, emakumezkoaren bularreko neoplasia gaiztoa diagnostiko nagusitzat 
zuten 1.633 alta erregistratu dira. Alta horiek, 1.203 pertsonei dagozkie. 
 
Batez besteko adina 57,7 urtekoa izan da, antzekoa hiru lurraldeetan. 
 
2003. urteari dagokionez, “emakumezkoaren bularreko minbizia” dela-eta 
erregistratutako altek %2ko igoera izan dute; pertsona-kopuruak, berriz, 3,5eko 
igoera izan du. Batez besteko adina, batez besteko egonaldia eta heriotza-kopurua 
antzekoak dira. EAErako tasa gordinaren kasuan, halaber, %2,2ko igoera izan du. 
 
Bularreko minbiziak eragindako hilkortasunak behera egin du: 22,3tik (x100.000 
adinaren arabera Europako biztanleria estandarrari doitua 1996-1999ko hiru urteko 
batez bestekoa kontuan hartuta), 2004. urteko 17,9ra arte. 
 
Hauxe izan zen, 1999-2001 denboraldian, emakumezkoetan bularreko minbiziaren 
kasuen batez besteko kopurua: lehenengo aldiz diagnostikatutako 1.100 kasu. 
Diagnostikoari dagokionez, eskualdekako sakabanatzeko bat azaltzen zuten kasuen 
kopurua honako hau izan zen: 380 emakumezko. Haietako gehienek kirurgia 
tratamendutzat izan dute. 
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Laburbilduz, hona hemen aztertutako patologietatik, heriotza-kopururik gehien 
eragiten dutenak eta batez ere, proiektu honek dituen helburuekin zerikusia 
dutenak, ezintasunik handiena eragiten dutenak, non errehabilitazio-jardueren 
hobekuntza aintzat hartuko baita, jasaten dituzten pazienteen bizi-kalitate eta 
norbere autonomiaren maila hobea lortzeko asmoz:  
 
Gaixotasun neurologikoak, batez ere, garuneko iktusa. 
 
Patologia koronarioa, miokardioko infartu akutuak eta angina. 
 
Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa. 
 
Bularreko minbiziaren tratamenduak eragindako linfedema. 
 
Errehabilitazio zerbitzuen eskari eta eskaintza gehiena, patologia traumatologikotik 
eta muskulueskeletikotik dator. Proiektu honen helburuetako bat, errehabilitazio-
zerbitzuen prestazioak eta baliabideak handiagotzea da, euren baliagarritasuna 
frogatu duten prozesu patologikoen kopuru handiagoak etekina atera ahal izateko. 
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4. Gaixotasun neurologikoen errehabilitazioa 
 
Tratamendu errehabilitatzaileak hauxe du helburutzat: ezgaitasuna tratatzea kasu 
bakoitzean ahalik eta gehienezko gaitasun funtzionala lortzeko, norbere autonomia 
eta ingurunearekiko integrazioa errazteko. Denboran mugatua den prozesu bat da. 
 
Dokumentu honetan, garuneko iktusaren errehabilitazioaren esku-hartzearen 
analisiari, espezifikoki, ekingo diogu, adierazten diren baldintzak partekatuak direla 
kontuan hartuz, traumatismo kraneoentzefalikoen errehabilitazioagatik zenbait 
espezifikotasun garrantzitsu izan arren. 
 
Gainera, gure ingurunean egoeraren analisia eta bere atentziorako ezarri beharreko 
hobekuntza-neurriak onuragarriak izango dira, baita lehentasun gutxiago duten 
patologia neurologikoen multzorako ere. 
 
 

Garuneko iktusaren errehabilitazioa 
 
Iktusaren errehabilitazioa 3 alderditatik aztertu behar da: 
 
a) Arau orokorrak. 
 
b) Esku-hartze espezifikoak. 
 
c) Etxera itzultzea.  
 
Horietako bakoitzean, praktika klinikoko gidek garuneko iktusean erasandako 
funtzio desberdinen maneiuan emaitza kliniko hobeak lortzera bideratutako 
gomendioak ezartzen dituzte. Haietatik abiatuz, gomendio horiek gure ingurunera 
egokitzea eta kontuan hartu beharreko puntu kritikoak aztertzen dira. 
 
a) Arau orokorrak: 
 
Honako hauek hartzen dira garuneko iktusaren errehabilitaziorako kalitate-
eskakizuntzat: 
 

 Diagnostikoaren ondoren errehabilitazioaren hasiera goiztiarra. 
 

 Jarraitutasun asistentziala, etapa eta atentzio-esparru desberdinen arteko 
koordinazioarekin. 
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 Paziente bakoitzaren behar eta gaitasunetara egokitutako tratamendua. 

 
 Atentzio-esparru egokia egonkortasun edo ezegonkortasun klinikoko 

egoeraren, ezgaitasun-mailaren, zainketen beharren, pazienteak duen famili 
laguntzaren arabera. Honako hauek dira kontuan hartu beharreko esparru 
desberdinak: Akutuentzako ospitaleak, Egonaldi Ertain eta Luzeko ospitaleak, 
Eguneko zentroak, atentzio anbulatorioa eta etxeko atentzioa.  

 
 Tratamenduaren iraupena: 6 hilabetera, tratamendu errehabilitatzailearen 

indikazioa ebaluatu behar da. 
 

 Aldizkako ebaluazioa: iktus osteko 6 hilabetera tratamendu 
errehabilitatzailearen azken emaitza ebaluatzea eta jardueraren muga eta 
independentzia funtzionala neurtzea gomendatzen da. 

 
 Pazienteek eta zaintzaileek, prozesuan zehar, izandako partaidetza aktiboa. 

 
b) Esku-hartze espezifikoak iktusaren errehabilitazioan: 
 

 Komunikazio-alterazioak (afasiak) daudenean, beharrezkoa da familiari 
informazioa/heziketa eman eta logopediako tratamendu bat egitea. 

 
 Alterazio neuropsikologikoak, ezgaitasun-kasua garrantzitsu bat dira. 

Defizita gertatuko balitz, memoriaren alterazioak, atentzioa, alerta, 
ezagumen-gaitasuna edo problemak ebazteko gaitasuna ebaluatu behar dira, 
eta horiek hobetzeko tratamendua jaso behar da. 

 
 Funtzio eragilearen, ibileraren eta espastizitatearen alterazioek tratamendu 

fisioterapeutiko egokia jaso behar dute eta, hala balegokio, ortesia edo 
toxina botulinikoa bezalako beste baliabide batzuk erabili beharko dira.  

 
 Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko mugetaz terapia okupazionaleko 

adituak arduratu behar dira. 
 

c) Etxera itzultzeak, hauxe eskatzen du: 
 

 Ospitaleko alta planifikatzea eta zainketa beste talde bati transferitzea. 
 

 Pazienteak, senideak edo zaintzaileak programatutako prestakuntza-
jarduerekin heztea. 
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 Zaintzailearen estresari aurrea hartzea. 
 

 Iktusaren ondoren laguntza sozialaren esku-hartzea. 
 

 Beharrezkoak diren laguntza teknikoak eskuratzea. 
 
 

Egoeraren analisia – Hobetzeko arloak 
 
Iktusaren errehabilitazio goiztiarra egokiro egiten da, errehabilitazioa behar duten 
kasu gehienetan. Ospitaleko tratamendu espezializatua, halaber, egokia da, 
aurrerago aipatuko diren hobetzeko arlo batzuk baditu ere. 
 
Iktusaren tratamendu anbulatorioak behar espezifiko batzuk dauzka, anbulatorio 
txikietan eskaini ezin diren zenbait baliabide behar ditu, paziente horien beharrei 
erantzungo ez luketelako eta zerbitzu horiek artatzen dituzten ohiko prozesuen 
atentzio errehabilitatatzailea geldiaraziko luketelako, trauma-ondokoak eta hezur 
eta muskuluen mina. 
 
Iktusaz eta patologia neurologikoaz arduratzen diren anbulatorioek, ezaugarri eta 
zuzkidura espezifiko batzuk eduki behar dituzte, diziplina anitzeko taldeen 
partaidetzarekin. Lanbide-profil batzuen eskasia, zenbait zentrotan, hobetzeko arlo 
bat bezala detektatu egin da.  
 
Bizkaian, iktusaren errehabilitazioa egiteko erreferentziako zentroa Gorlizko 
Ospitalea da, lurralde osoko pazienteak bere gain hartzen baitutu, Durango, Markina 
edo Karrantza bezalako puntu urrunetatik. Baliabide hori herritarrarengana hurbil 
zezakeen egitura anbulatorio deszentralizatzaile baten falta sumatzen da. 
 
Errehabilitazio zerbitzuen alta, pazientearen eta senideen etorkizuneko beharrak 
behar bezala kontuan hartu gabe egiten da. Beharrezkoa da Lehen Mailako 
Atentzioarekin eta Gizarte Zerbitzuekin koordinazioa hobetzea. 
 
Alta hartzean ezgaitasunak ez dira, balorazio-eskalen bitartez, sistematikoki modu 
objektiboan hartzen. Sarritan, ez dago azken balorazio funtzionala dakarren alta-
txostenik. 
 
Garrantzitsua da, alterazio kognitibo eta konduktualek eragindako elbarritasunak 
egokiro baloratzea, batez ere traumatismo kraneoentzefalikoen kasuan, ez direlako 
erraz detektatzen eta pazientea ezin delako berriro lanean edo ikasten hasi. 
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Zaintzaileen heziketa oso baliagarria da gaixotasunaren eboluzio-fase jakin batean 
egiten denean, eta hobe da taldean egitea. Gorlizko Ospitaleak zaintzaileentzako 
interesgarria den heziketa-plan bat dauka, eta komenigarria izango litzateke plan 
hori Osakidetza guztira zabaltzea. 
 
Ospitale horretan, halaber, euren erreferentziako arloko lehen mailako atentzioko 
medikuekin eta erizainekin prestakuntza-jarduerak ezarri dituzte. Jarduerok 
harrera ona izan dute. 
 
Batzordeak beharrezkotzat jotzen du, praktika horiek Osakidetzako sare 
asistentzial osora zabaltzea.  
 
Pazienteari alta ematen zaionean, behar duen material ortoprotesikoa ematen zaio.  
 
Etxea pazientearen beharretara egokitzeko laguntzak, gizarte-sozialek ematen 
dituzte eta, horregatik, nahitaezkoa da zerbitzu sanitarioen eta gizarte-sozialen 
arteko koordinazioa. 
 
Pazientea Lehen mailako atentziotik Errehabilitazio Zerbitzuetara berriro 
bidaltzeko irizpideak, adostutako protokoloetan definitu behar dira.  
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Arlo neurologikoan garatu beharreko hobekuntza-ekintzak 
 
Iktusaren errehabilitazio-taldeen diziplina anitzeko zuzkidura, ezgaitasun desberdinei 
atentzio egokia emateko beharrezkoak diren baliabide espezializatuez, egongo ez balira, 
hornituz logopeda eta terapeuta okupazionalen bidez, baita beharrezkoa den kasuetan 
balorazio neuropsikologikoa egingo duten aholkularien bidez ere. 
 
Iktusaren eta beste patologia neurologikoen errehabilitazioa zentro gehiagotan garatzea, 
gehiegizko zentralizazioa saihesteko eta zerbitzua herritarrengana hurbiltzeko. 
 
Alta hartzean ezgaitasunak, balorazio-eskalen bitartez, sistematikoki modu objektiboan 
hartzea, eta Zerbitzuaren alta-txostenean erregistratzea. 
 
Pazientea Lehen mailako atentziotik Errehabilitazio Zerbitzuetara berriro bidaltzeko 
irizpideak, protokolo bateratuetan, definitzea. 
 
Paziente eta haien senideentzako, Ospitaletako Errehabilitazio Zerbitzutik bertatik, 
hezkuntza sanitarioko programa egituratuak egitea. 
 
Lehen mailako atentzioko medikuei eta erizainei zuzendutako Etengabeko Prestakuntzako  
programa egituratu eta egiaztatutako bat egitea. Hobe da, halaber, programa hori 
erreferentziako ospitaletako Errehabilitazio Zerbitzuek ematea. Horrek, pazienteak euren 
etxeetan modu ordenatuan alta hartzea bultzatuko du.  
 
Asistentziako baliabide sanitarioen eta baliabide sozialen arteko lankidetza, atentzio 
koordinatuaren alde eginez. 
 
Kaltetutakoen elkarteei laguntza ematea, kaltetutakoen euskarri emozional eta 
terapeutikoarekin zerikusia duen haien lanarekin jarrai dezaten. 
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5. Errehabilitazio kardiakoa 
 
Osasunaren Munduko Erakundeak (OMEk), horrela definitzen ditu errehabilitazio 
kardiakoari buruzko programak: "kardiopatiak dituztenei, gizartean ahalik eta 
lekurik normalena euren kabuz izateko aukera emango dieten baldintza fisiko eta 
sozial ezin hobeak bermatzeko beharrezkoak diren jardueren multzoa". 
 
Programa horiek nabariki garatuta daude mendebaldeko herrialdeetan, Miokardioko 
Infartu Akutu bat izan duten pertsonen %50 inguruk errehabilitazio-programak 
jarraitzen baitituzte. 
 
Espainian ez da gauza bera gertatzen, maila publikoan zein pribatuan eskaintza 
terapeutiko hori duten zentro gutxi daudelako; beraz, pazienteen %2a baino ez da 
errehabilitatzen. 
 
Dokumentu honek, errehabilitazio kardiakoari buruzko honako alderdi hauek 
aztertzen ditu: 

 
1. Eragingarritasuna eta segurtasuna. 
 
2. Indikazioak eta kontraindikazioak. 
 
3. Errehabilitazio kardiakoari buruzko programaren ezaugarriak. 
 
4. EAEn Errehabilitazio kardiakoari buruzko Programa bat ezartzeko 

proposamena. 
 
5. Proposamenak duen kostu ekonomikoaren estimazioa. 

 
1. Eragingarritasuna eta segurtasuna 
 
Osasun Sailaren Ikerketa Komisionatuko bi txostenek (“Errehabilitazio kardiakoari 
buruzko programen eragingarritasunaren analisia” eta “EAEn errehabilitazio 
kardiakoari buruzko programa baten gutxieneko ezaugarriak”), errehabilitazio 
kardiakoari buruzko programa desberdinak aztertu dituzte; ariketa fisikoan, 
tratamendu psikologikoan oinarritutakoak, arrisku-faktoreen kontrolean oinarrituak 
eta programa-mota desberdinak bateratzen dituztenak. 
 
Eragingarritasuna eta segurtasuna aztertu ondoren, ondorio hauetara iristen da: 
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Eragingarritasunaren emaitzak 
 

 Ariketa fisikoan oinarritutako errehabilitazio kardiakoari buruzko programek 
(EKP), hilkortasun globalaren eta kardiobaskularraren gutxitzea frogatu 
dute, baita pazienteen gaitasun funtzionalaren hobekuntza ere. 

 
 Ez da erikortasunari, egoera psikologikoari eta pazienteak lan-bizitzara 

itzultzeari buruzko emaitza erabakigarririk frogatu. 
 

 Tratamendu psikologikoan oinarritutako EKPek hilkortasuna murrizten dute 
estres-maila altua edo A motako jokabide-eredua duten pazienteen kasuan. 
Esku-hartze mota horiek jateko azturak, profil lipidikoa eta jarduera fisikoa 
hobetzen dituzte, baina azken horrek ez du luzaroan irauten programa 
bukatzen denean. Tabakismoak estrategia espezifikoak behar ditu emaitza 
adierazgarriak lortu ahal izateko. 

 
 Gaitasun funtzionalak %20ko igoera jasaten du 5 urtetan jarraipena eginez 

gero, infarturik gabe eta programa-mota horrekin birbaskularizazioko 
kirurgia egiten zaien paziente koronarioen kasuan. 

 
 Ariketa fisikoan, laguntza psikologikoan eta arrisku-faktoreen kontrolean 

oinarritutako faktore anitzeko Errehabilitazio Programen 
eragingarritasunari dagokionean:  

 
- Faktore anitzeko programek gaitasun funtzionala, baita epe luzera ere, 

hobetzen dute. 
 
- Arrisku-faktoreen kontrolari dagokionean, emaitzarik hoberenak 

dislipemien kontrolean eta arterioesklerosi koronarioaren aurrerapenean 
aurkitu dira. 

 
- Hilkortasun global zein kardiobaskularrean, erikortasunean eta 

laneratzean azaldutako emaitzei dagokienean, azterlanek datu 
kontrajarriak dakartzate eta, beraz, ez dira erabakigarriak. 

 
Errehabilitazio kardiakoari buruzko programen segurtasuna 
 

Gaixo hauei ariketa fisikoa egitea agintzea segurua da, betiere arriskua 
txikiagotzen baldin bada. 
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Egokia ez den ariketa egiteak konplikazioak eragin ditzake, bat-bateko 
heriotzaren intzidentzia errehabilitazio-programen testuinguruan oso baxua 
den arren. Gertakari guztiak arrisku moderatua eta altua zuten pazienteetan 
gertatu ziren, eta horrek frogatzen du paziente koronarioen kasuan arriskua 
estratifikatzeak eta ariketa fisikoari buruzko programa banakatzeak duen 
garrantzia. 
 
Beharrezkoa da segurtasun-arau batzuk betetzea pazienteek entrenatzeko 
erabili den tokian (bihotz-erritmoa monitorizatzeko aukera, pazienteak 
aztertzeko eta azal daitezkeen konplikazio kardiobaskularren 
tratamendurako lanabesak, etab.), eta aipatutako programak gauzatzeaz 
arduratuko diren profesionalek (kardiologoak, erizainak eta fisioterapeutak 
batez ere) prestaketa egokia izan beharko dute, konplikazio 
kardiobaskularrak ezagutzen eta tratatzen behar besteko 
entrenamenduarekin. 

 
2. Indikazioak eta kontraindikazioak 
 
Indikazioak: 
 
EKPren funtsezko indikazioa Kardiopatia Iskemikoa da bere alderdi desberdinetan: 
 

 Miokardioko infartu akutua. 
 Zubi aorto-koronario bidez ebakuntza izan dutenak. 
 Angioplastia koronarioaren ostekoa. 
 Esfortzu egonkorragatiko angina. 

 
Beste gaixotasun kardiobaskular mota batzuetara zabal daiteke: 
 

 Bihotzeko transplantea. 
 Operatutako balbulopatiak. 
 Operatutako sortzetikoak. 
 Bihotz-gutxiegitasuna. 

 
Kontraindikazioak: 
 
EKPren kontraindikazioak murriztu egin dira denborak aurrera egin ahala, ariketa 
egiteak berez dakartzan arriskuak eta emaitzak hobetu diren heinean. 
 
Kasu gehienetan, kontraindikazio erlatibo edo aldi baterako kontraindikaziotzat har 
daitezke, prozesua kontrolatzen denean desagertu egingo direlako, askotan kontrol 
arduratsuagoak egitera behartu arren. 
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Erabateko kontraindikazioak: 
 

 Aorta-aneurisma disekatzaileak. 
 

 Ezkerreko bentrikuluaren irteera-traktuaren buxadurak. 
 
Kontraindikazio erlatiboak: 
 

 Patologia akutuak, gertakariak irauten duen denboran. 
 
3. Errehabilitazio kardiakoari buruzko programa baten ezaugarri 
orokorrak 
 
Jarraian, EKPren ezaugarriak laburtzen dira. Ezaugarri horiek, kontsultatutako 
Praktika Klinikoko Gidetan planteatu izan dira, eta Errehabilitazio Kardiakoari 
buruzko Programa bat ezartzeko ezin hobetzat hartu dira. 
 

I. FASEA 
 
Fase honek pazientearen maneiua barne hartzen du, pazientea ospitalean dagoen 
bitartean eta ahal den neurrian ohean egoteak eragindako muskuluen egokitzapenik 
eza eta bestelako konplikazioak prebenitzen saiatzen da. Honako hauek izaten dira 
pazienteak izan behar dituen zainketak: pazientea eta bere senideak gaixotasunaren 
bilakaerari buruz informatuta mantentzea, laguntza psikologikoa ematea eta ohean 
geratzea ahal den neurrian gutxitzea. 
 
Egiten diren ariketak arinak izaten dira, hala nola: besoak eta hankak luzatzea 
muskulu-tonua eta artikulazioen mugimendua mantentzeko; gainera, komunera 
joateko, etab. ibilaldi txikiak egiten hasten dira, eta arnas fisioterapia egiten da 
biriketako gaitzak saihesteko. 
 
Honako hauek izaten dira fase akutuan agertzen diren trastorno psikologikoak: 
antsietatea, suminkortasuna eta zalantza gertaeraren aurrean, eta normalean 
kardiologiako langileek diagnostikatu eta kontrolatzen dituzte. 
 
I. fasea, lehenengo esfortzu-proba (EP) egiten denean bukatzen da. Proba hori, 
gaitasun funtzionala (GF) zehazteko ezinbestekoa da. 
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Arriskuaren estratifikazioa 
 
Errehabilitazio kardiakoan gertatutako aurrerapen garrantzitsu bat arriskuaren 
zehaztapena edo estratifikazioa izan da, hau da, etorkizuneko gertaera 
kardiobaskularren eta hilkortasun-erikortasunaren ebaluazio pronostikoa lehenengo 
urtean, gertaera koronoarioaren edo kirurgiaren ondoren. Errehabilitazio-
arriskuaren estratifikazio hau, datu klinikoen eta azterketetatik (ekokardiografia, 
ergometriak, etab.) ateratako ondoriozkoen bitartez egiten da. 
 
Paziente kardiologikoak hiru taldetan sailka daitezke, konplikazioak jasateko 
arriskuaren arabera: 
 

 ARRISKU BAXUA duten pazienteak, talderik ugariena osatzen dutenak eta, 
lehenengo urtean, %2ko gutxi gorabeherako hilkortasuna azaltzen dutenak. 

 
 ARRISKU MODERATUA duten pazienteak, urtebetera %10etik %25era 

bitarteko hilkortasuna dutenak. 
 

 ARRISKU ALTUA duten pazienteak, gertakari akutu baten ondoren 
lehenengo urtean zehar %25etik gorako hilkortasuna dutenak. 

 
Jarduera fisikoa egiten hasi baino lehen, espezialistak pazientearen arriskua 
zehaztu beharko du eta ariketaren preskripzioa prestatu beharko du, proba 
ergometrikoaren datuetatik abiatuz eta pazientearen ezaugarri batzuek kontuan 
hartuz, hala nola: adina, sexua, ohiko jarduera fisikoa, hezur eta muskuluen 
osotasuna eta beste arazo batzuk.  
 

II. FASEA 
 

Errehabilitazio kardiakoaren aldirik nagusiena da eta pazienteari ospitalean alta 
eman ondoren egiten da. Fase horren iraupena bi hilabetekoa da gutxi gorabehera, 
eta ospitaleko alta jaso ondoren ahalik eta arinen hasi behar da. 
 
EKPko II. faseak dituen ezaugarrien arabera, bi mota bereiz daitezke: 
 
a) Gainbegiratutako errehabilitazio-programak. 
 
b) Etxez etxeko errehabilitazio-programak. 
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a) GAINBEGIRATUTAKO ERREHABILITAZIO-PROGRAMAK 
 

 Arrisku moderatua eta altua duten pazienteek, programa horiek ospitaleetan 
edo zentro espezializatuetan egin beharko dituzte, eta aditutako langileek 
kontrolatu beharko dituzte. Arrisku altukotzat hartutako gizabanakoen 
kasuan, entrenamenduak irauten duen bitartean monitorizazio 
elektrokardiografikoa egitea gomendatzen da. 

 
 Arrisku baxuko pazienteek Errehabilitazio Kardiakoari buruzko programa 

etxez etxe (Lehen Mailako Atentzioak ezin hobeki gainbegiratzen duena) 
egin dezakete, ez baitute zainketa kardiologiko zorrotzik behar, baizik eta 
arrisku-faktoreen kontrola, ohitura dietetikoen aldaketa eta entrenamendu 
fisikoko programa bat. Trebatzeko ospitaleko programa labur bat egiteko 
gomendioa ematen da. 

 
 Depresioa edo gaixotasun-ukatzea duten gaixoei, haien arrisku kardiologikoa 

baxua izan arren, zainketa-programa bat eskainiko zaie. 
 

 Ariketa-mota: nagusiki aerobikoa izango da, luzatzeko, zalutasuna lantzeko 
eta leunki eta pixkanaka-pixkanaka indartzeko ariketekin. Ariketaren 
intentsitatea: esfortzu-probak emandako datuen arabera zehaztuko da eta 
areagotuko da pazienteak entrenamenduarekiko duen erantzuna kontuan 
hartuta.  

 
 Entrenamenduaren maiztasuna: astean 4-5 egun. 

 
 Gainbegiratutako entrenamenduaren maiztasuna: astean 2-3 egun. 

 
 Entrenamendu-taldeen tamaina: Errehabilitazio fisikoa egiten ari diren 

paziente-taldeak ez lirateke 14tik gorakoak izan behar. 
 

 Saioen iraupena: 45-60 minutu saio bakoitzeko. Saioetan berotzeko tarte bat 
egongo da (10 min. hezurrak eta muskuluak eta bihotz-hodiak egokitzeko), 
30-40 minutuko entrenamendu aerobikoa egingo da eta susperraldia (10 min. 
luzatze, erlaxatze eta arnas ariketak egiteko). 

 
 Esku-hartze psikologikoak, A motako jokabide-ereduaren eta antsietate edo 

depresio mailen azterlan bat barne hartzen du. Honako hauek dira egiten 
diren jarduketak: erlaxatzeko teknika bat ikastea, talde edota banakako 
laguntzaren aldaketa eta esku-hartze psikiatrikoa, behar duten pazienteen 
kasuan. 
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 Arrisku-faktoreak kontrolatzeko, pazienteei eta haien senideei zuzendutako 

informazio-saio batzuk egiten dira. Saio horietan, gai hauei buruzko 
informazioa ematen da: gaixotasuna, arrisku-faktoreak, dietak, faktore 
psikosozialak, eta abar. Komenigarria da, halaber, tabakoaren kontrako 
programak martxan jartzea. 

 
b) ETXEZ ETXEKO ERREHABILITAZIO-PROGRAMAK  

 
Etxez etxeko errehabilitazio kardiakoak kostu-eragingarritasun erlazio oso 
ona dauka; hala ere, pazienteak modu egokian aukeratzea eskatzen du. 
Pazienteok arrisku baxukoak izan beharko dira eta ariketa fisikoaren 
intentsitatea kontrolatzeko gaitasuna izan beharko dute. 
 
Programa horiek ez dute gainbegirapenik behar eta banan-banan egingo dira, 
baina medikuek eta erizainek emandako aholkularitza egon behar da, ariketen 
programazioari eta bigarren mailako prebentzio-aholkuei dagokienean. 
 
Era berean, pazienteak programa horietan sartu aurretik balorazio 
psikologikoa egitea beharrezkoa da, euren gaixotasuna (ukapena) ahazten 
duten gaixoak daudelako; eta horrek, aldez aurretiko balorazioaren ondoren 
agindutako esfortzu-maila baino handiagoko entrenamendua egiteko arriskua 
dakar. Bestalde, kontrakoa gerta daiteke, hala nola: gaixo depresiboek 
programa bertan behera uztea edo entrenamendua gutxiegizko mailatan 
egitea. 

 
 

III. FASEA 
 
Fase honetan gainbegirapena ez da beharrezkoa eta bizitza osoan iraun behar du. 
Bere gizarte-bizitzara itzuli den pazientea, lanera itzultzen da posible baldin bada 
eta bere ohiko jaduerak, maila handiagoan edo txikiagoan, berriz hasiko ditu. 
Pazienteak, II. Fasean ikasitako programa (entrenamendu fisikoa eta arrisku-
faktoreen kontrol eraginkorra gaixotasuna kontrolatzeko beste neurri batzuekin 
batera) egiten jarraitu beharko du. 
 
Pazienteen epe luzerako jarraipena, kardiologiak eta lehen mailako atentzioak 
adostutako moduan egingo da.  
 
4. EAEn Errehabilitazio Kardiakoari buruzko Programa bat ezartzeko 
proposamena  
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Lehen azaldutako eragingarritasunari buruzko ondorioak kontuan hartuta, 
errehabilitazio kardiakoari buruzko programa baten proposamenak, gutxienez, 
ariketa fisikoan oinarritutako protokolo bat barne hartu beharko luke, baita 
arrisku-faktoreak kontrolatzean oinarritutakoa ere, bi esku-hartze horiek paziente 
koronarioen osasunerako onuragarriak direla frogatu delako. Tratamendu 
psikologikoko programak, berriz, estres-maila altua edo A motako jokabide-eredua 
duten pazienteentzat egokiak dira; eta tratamendu horiek aurrera eramateko, 
beharrezkoa da alterazio horiek detektatuko dituen aldez aurretiko balorazio bat 
egitea. 
 
Paziente horien ezaugarriei dagokienez, konplikazioak azaltzeko arriskua kontuan 
hartzen badugu, arrisku-maila guztietako pazienteak sartzen dira, programen 
ezaugarriak talde desberdinetara egokituz. 
 
Arrisku-maila altuak edota ertainak dituzten pazienteek, ospitale edo zentro 
espezializatu batean, 2 hilabete inguruko epean, gainbegiratutako errehabilitazio-
protokoloak jarraitu behar dituzte. 
 
Arrisku baxua duten pazienteak, ostera, 2-3 astetan errehabilitazio-zentro batean 
gainbegiratutako EKP batean sartuko dira.  
 
Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan EKP bat ezartzeko proposamenak, paziente 
koronario guztietan agertzen diren honako EZAUGARRI KOMUNAK aurkezten 
ditu:  
 

 Hona hemen programak barne hartzen dituen elementuak: ariketa fisikoa, 
balorazio psikologikoa eta arrisku-faktore koronarioen kontrola. 

 
 EKPak ospitaletako Errehabilitazio Kardiakoko Zentroek egingo dituzte eta 

errehabilitazio kardiakoan eskarmentua duen mediku kardiologo batek 
zuzenduko ditu; horrez gain, beste hauek ikuskapen lanetan arituko dira: 
patologia koronarioan eta bihotz-berpiztean eskarmentua duen OLT/EUD 
bat, fisioterapeuta bat eta laguntza administratiboa. 

 
 Ariketa fisikoko saioetan, mediku kardiologoak paziente bakoitzaren 

eboluzioa baloratuko du eta egokitzat hartzen dituen aldaketak 
programatuko ditu. 

 
 Erizaintzako langileek saio horietan monitorizatutako bizi-konstanteak 

zainduko dituzte, EKPra atxikitako pertsonal sanitarioak pazienteei edota 
haien senideei gaixotasun koronarioari eta arrisku-faktore koronoarioei eta 
haien kontrolari buruzko informazio-saioak emango dizkie.  
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 Fisioterapeutak entrenamendu fisikoko saioak zuzenduko ditu. 

 
 Estres-maila altua edo A motako jokabide-eredua identifikatu edo trastorno 

psikologiko edo psikiatrikoa daukatela susmatzen zaien pazienteak, dagozkien 
espezialisten kontsultetara bidaliko dira. 

 
 Entrenamendu fisikoko fasea amaitzen denean, esfortzu-proba bat egingo da 

pazientearen gehienezko gaitasun funtzionala eta iskemia-atalasea 
baloratzeko. Horrek, bere eguneroko jarduera fisikoa programatzeko aukera 
emango du, baita pazientea lan-bizitzara itzultzea baloratzekoa ere. Gainera, 
kardiologo arduradunak pazienteari txosten bat emango dio lehen mailako 
atentzioan eta atentzio espezializatuan bere jarraipena egin diezaioten. 
Txosten horretan, EKPa egitean pazienteak izandako eboluzioa, mantentzeko 
egin beharreko ariketa fisikoa eta gainerako arrisku-faktoreen kontrola 
zehaztuko dira. 

 
 
EAEn Errehabilitazio Kardiakoa izan dezaketen paziente-kopuruaren eta 
banaketaren estimazioa.  
 
Errehabilitatu beharreko pazienteen estimazioa: 
 
Errehabilitazio-programak izango dituen paziente koronarioen estimazioa 
kalkulatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko ospitale publiko eta pribatuetako 
GODMak jasotzen duen aplikazioan honako hauek hautatu dira: MIOKARDIOKO 
INFARTU AKUTUA (GNS-9-MC 410) eta ANGINA EGONKORRA (GNS-9-MC 
413.9) diagnostikoak eta ANGIOPLASTIA (GNS-9-MC 36.0) eta ANASTOMOSI 
AORTO KORONARIOA (GNS-9-MC 36.1) prozedura terapeutikoak, guztiak 2005. 
urteko altei dagozkienak.  
 
Lehenengo urtean erregistro bikoitzak, berrospitaleratzeak eta hilkortasuna 
kontrolatzen dira. 
 
Egindako deskontuen ondoren, errehabilitazio kardiako eraginkorra gauzatzea 
posible den pazienteen multzoa, gutxi gorabehera, %47koa da. 
 
Era berean, EUROASPIRE II izeneko azterlanetako datuen eta National Heart Lung 
and Blood Institute amerikarrak argitaratukoaren arabera, benetako eskaria kasu 
estimatuen %50ean egongo da, gutxi gorabehera. 
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ERREHABILITAZIO KORONARIOAREN ESKARI ESTIMATUA 

Ospitale publiko eta pribatuetako ALTAK Benetako eskariaren estimazioa (%47) 

Araba 428 201 

Bizkaia 2.178 1.024 

Gipuzkoa 1.283 603 

EAE guztira 3.889 1.828 

 
 
Ekipamendua 

 
 Entrenamendurako tresna gisa zikloergometroak eta zinta amaigabeak 

beharrezkoak dira, baita gimnasia egiteko tresnak eta koltxonetak ere. 
 

 Telemetria, pultsimetro, esfigmometro…ekipoak. 
 

 Entrenamenduaren segurtasuna bermatzeko asmoz, beharrezkoa da 
Errehabilitazio Unitateak hauekin hornitzea: desfibriladore erdiautomatiko 
bat, gelditze gurdia ergometriako ospitaleko atal batean dagoenaren 
baliokidea dena eta 12 deribaziotako elektrokardiografo bat. 

 
 Gimnasioak. 

 
 Kontsulta Gela. 

 
 Bilera-gelak, pazienteekin eta euren senideekin solasaldiak izateko. 

 
5.Proposamenaren kostu ekonomikoaren estimazioa   
 
EAEn Errehabilitazio kardiakoari buruzko Programa bat ezartzeko planteatutako 
proposamenaren balorazio ekonomikoa, II. ERANSKINEAN aurkeztutako 
azterlanean jasotzen da. 
 



 

 
 

 

- 28 - 

 
Egoeraren analisia. Hobetzeko arloak 

 
EAEn, gure inguruan ditugun europar herrialdeekiko atzeratuta gaude 
errehabilitazio kardiakoaren arloan; eta Espainiako estatuan ere egoera ez da 
hobea, zenbait ospitaleren esperientzia aitzindariak salbu, batez ere: Ramón y Cajal 
Ospitalea Madrilen, eta Valentzian, Ospitale Orokorra, non Lehen mailako 
atentzioarekin faseartea garatu den pazientearen epe luzerako jarraipena egiteko. 
 
 
 

Errehabilitazio kardiakoan garatu beharreko ekintzak 
Deskribatutako ezaugarriak dituen errehabilitazio kardiakoari buruzko programa 
bat, lurralde bakoitzean, ezartzea. 
 
2009an, programa horien emaitzak ebaluatuko dira, haien hedapena baloratzeko.  
Lehen Mailako Atentzioko Programa Kontratuan gaixotasun kardio eta 
zerebrobaskularra duten pazienteen arrisku-faktoreen kontrola sartzea, jarduera 
fisikoa egitea kontrol onaren irizpide gisa barne hartuz. 
 
Erakunde sanitarioak Erakunde Sozialekin (Udal Kirol Zerbitzuak, esaterako) 
koordinatzea, arrisku baxuko paziente koronarioak haien ingurunean gehiago 
integratzea ahalbidetzeko. 
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6. Arnas Errehabilitazioa 

 
Ostebak (Osasun teknologien ebaluaziorako euskal agentzia) egindako berrikuspen 
bibliografikoari buruzko txostenak dio, arnas gaixotasunetan errehabilitazio 
fisikoaren eragingarritasunari, segurtasunari eta kostu-eragingarritasunari buruzko 
kalitatearen ebidentzia dagoela, eta azterlanetako emaitzak euren artean osatuta 
daudela; eta horrek, aurkitutako emaitzei buruzko konfiantza handiagoa dakar.  
 
a) Arnas Errehabilitazioko programen eragingarritasunaren gainean: 
 
Aztertutako azterlanen emaitzak euren artean osatuta daude, eta Arnas 
Errehabilitazioko (AE) gainbegiratutako programak eraginkorrak direla adierazten 
dute hobekuntza klinikoari eta BGBK duten pazienteen bizi-kalitatea gehitzeari 
dagokionez. Emaitza horiek, estatistikoki nahiz klinikoki, adierazgarriak dira. 
 
Biriketako Errehabilitazioa, halaber, eraginkorra da epe luzera, bizi-kalitatean, 
disnean eta paziente horiek ariketa egiteko gaitasunean (12 hilabetera arte 
programa bukatu ondoren) hobekuntza esanguratsuak agertu direlako. Esfortzurako 
gaitasuna okerragotzen joan daiteke, AEren ondoren denborak aurrera egin ahala, 
baina errehabilitazio-programaren aurreko mailaren gainetik mantentzen da. 
 
b) AE programen segurtasunaren eta onargarritasunaren gainean: 
 
Ez da alderdi hau aztertzeko behar besteko ebidentziarik aurkitu. 
 
c) AE programen aplikazioaren inplikazio ekonomikoen gainean: 
 
Paziente anbulatorioetan gainbegiratutako arnas errehabilitazioa, esku-hartze 
kostu-eraginkor bat da, eta BGBK (Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa) 1. 
fasean duten pazienteetan emaitzarik hoberenak lortzen dira. 
 
Biriketako Errehabilitazio anbulatorioko programen aplikazioak, baliabide 
sanitarioen kontsumoan adierazgarria den murrizketa bat dakar. 
 
Norberak emandako Biriketako Errehabilitazioa eta krisiaren autokontrola, ez dira 
esku-hartze eraginkorrak BGBK moderatua eta larria duten pertsonengan. 
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Puntu nagusiak 

 
 Arnas errehabilitazioak (AE) disnea, ariketa egiteko gaitasuna eta 

osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea hobetzen ditu (A ebidentzia). 
 

 AEk zerbitzu sanitarioen erabilera eta ospitaleratzeak murrizten ditu (B 
ebidentzia), kostu-eraginkorra da (B ebidentzia) eta BODE indizea hobetzen 
du. 

 
 Gorputz-adarren ariketa eta entrenamendua barne hartzen duten 

errehabilitazio-programak eraginkorrenak dira (A ebidentzia). 
 

 Etxez etxeko mantentze-programak ezartzea, gaixotasunaren hasierako 
faseetatik ospitalean egindako errehabilitazioaren ordezko baliozko aukera 
bat da (B ebidentzia). 

 
 Jardunean aritzea eta egunero ariketa fisikoa egitea onuragarriak dira BGBK 

duten pazienteentzat (B ebidentzia). 
 

 Errehabilitazioa BGBK duen paziente orori gomendatu behar zaio, 
tratamendu optimizatu baten ondoren, bere eguneroko jarduerak egiteko 
disneak mugatzen jarraitzen baldin badu (A ebidentzia). 

 
Programa-motak 
 
Errehabilitazio-programek, beheko (A ebidentzia) eta goiko (B ebidentzia) gorputz-
adarren entrenamendua barne hartu behar dute eta hezkuntzako osagaiak sartu 
behar dituzte. 
Arnas muskuluen entrenamendua ez da betiko moduan gomendatu behar, baina arnas 
muskuluen ahultasun-egoeretan kontuan har daiteke. 
 

ARNAS ERREHABILITAZIOKO PROGRAMAK 
Entrenamendu muskularra 

Programa Teknikak Eskakizunak 

Beheko gorputz-
adarren 
erresistentziako 
entrenamendua 

• Bizikleta ergometrikoa 
• Tapiz gurpilduna 
• Oinez ibiltzea 
• Eskailerak igotzea 

Bere gehienezko gaitasunaren 
behar besteko intentsitatean 
(hauekin ebaluatua: O2 
kontsumoa, bihotz-maiztasuna 
edo sintomak). 
Iraupena: egunean 30-45 min., 
astean hiru aldiz. 
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Goiko gorputz-
adarren 
erresistentziako 
entrenamendua 

• Euskarririk gabeko 
mugimenduak (pisu txikiak 
edo barra jasotzea). 
• Mugimenduak 
euskarriarekin (besoen 
ergometroa). 

Iraupena: egunean 30 min., 
astean hiru aldiz. 

Gorputz-adarren 
indar-
entrenamendua 

• Ariketak pisu edo 
gimnastikako tresneriarekin. 

Zama handiak (onartutako 
gehienezkoaren %80 inguru). 
Errepikapen gutxiko serieak. 

Arnas muskuluen 
entrenamendua 

• Presio-atalasea 
(Threshold®). 
• Erresistentziak (Pflex®) 
• Hiperbentilazio 
isokapnikoa. 

Arnas ereduaren kontrola. 
Intentsitatea gehienezko 
arnas hartzeko presioaren 
%30aren baliokidea. 
Iraupena: 15 min., egunean 2 
saio. 

Edozein programa egin aurretik, berotzeko eta luzatzeko mugimenduak egin behar 
dira. 

 
Paziente bat errehabilitazio-programa batean sartu baino lehen, eta bere ondorioak 
baloratzeko, disnearen intentsitatea, ariketa egiteko gaitasuna eta bizi-kalitatea 
neurtu behar dira. Ez da emaitza hoberik egiaztatu O2 gehitzean, paziente 
hipoxemikoek programak egin dituztenean. 
 
Arnas errehabilitazioko programak honetan datza: astero 3 saio, 8 astetan zehar. 
 
Hasierako balorazioa egin eta jarraitu beharreko programa planifikatu ondoren, 
tratamenduak beste asistentzia-maila batzuetan jarrai dezake.  
 
 

Egoeraren analisia. Hobetzeko arloak 
 
Gurutzetako Ospitaleko Pneumologiako Zerbitzuan funtsez ezarritako Arnas 
Errehabilitazioko programa bat dago. Programa horrek, urtean honako gaixotasun 
hauek dituzten 5.000 paziente tratatzen ditu: BGBK, fibrosi kistikoa, 
bronkiektasiak, pneumopatia murriztaileak eta biriketako transplanteak, jarduera 
gorakorra erakusten duten adierazleekin. 
 
Erkidego osorako erreferentziako zentroa da, baita Iparralderako ere patologia 
jakin batzuetan. 
 
Programa-mota hauen garapena desberdina da Osakidetzaren sareko erakundeen 
multzoan, horietako batzuek ez baitute. 
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Errehabilitazio eta fisioterapiako zerbitzu anbulatorioak toki egokiak izango 
lirateke, arnas errehabilitazioko programa batean sartu ondoren tratamendua 
egiteko edo jarraipena emateko. Zerbitzu horiek, alabaina, patologia osteomuskular 
azpiakutuaz edo kronikoaz (esaterako: lunbalgiak edo zerbikalgiak) arduratzen dira 
batez ere, eta prozesu horietan errehabilitazio fisikoaren erabilgarritasuna 
ebaluatzen ari dira ebidentzia zientifikoa kontuan hartuta. 
 
Epe ertain eta luzera mantentze funtzionalari laguntzeko, Udal Kirol Zerbitzuek 
biriketako gaixotasun kronikoa duten paziente-mota batentzako jarduera fisiko 
egokiak eskain litzakete. 
 
Arnas errehabilitazioan erabili beharreko materiala, zikloergometroak, ez da 
garestia. 
 

Arnas errehabilitazioan garatu beharreko hobekuntza-ekintzak 
 
Gipuzkoan eta Araban deskribatutako ezaugarriak dituen Arnas Errehabilitazioko 
Programa bat, gutxienez, ezartzea, Errehabilitazio eta Pneumologia zerbitzuen 
lankidetzarekin, fisioterapeutekin eta laguntza administratiboarekin. 
 
2009an, programa horien emaitzak ebaluatuko dira, euren ezarpena hedatzeko 
asmoz. 
 
Gurutzetako Ospitaleko arnas errehabilitazioko programa indartzea. 
 
Arnasketa arazoak dituzten pazienteak errehabilitazio anbulatoriora eta lehen 
mailako atentziora, modu ordenatuan, bideratzea garatzea.  
 
Erakunde sanitarioak Erakunde Sozialekin (Udal Kirol Zerbitzuak, esaterako) 
koordinatzea, arnas paziente arinak haien ingurunean hobeto integratzea 
ahalbidetzeko. 
 
Lehen Mailako Atentzioko Programa Kontratuan paziente bakoitzari egokitutako 
jarduera fisikoa egitea eranstea, Biriketako Gaixotasun Buxatzaile kronikoan 
kontrol onaren irizpide gisa. 
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7. Mastektomia osteko linfedemaren errehabilitazioa 
 
Linfedema gorputz-adar baten likido interstizialean likido eta proteinen pilaketa da, 
bere tamaina gehitzeko bidea ematen du, hasieran edema bigun eta itzulgarri bat da 
eta azkenean gogor, haritsu eta itzulezin bihurtzen da.  
 
Gure inguruan, sarrien ematen den jatorria neoplasikoa da, bularreko minbiziak 
eraginda emakumezkoengan. Bularreko minbiziaren diagnostikoa goiz egiten bada, 
tratamendua ez da agresiboa izango eta, hortaz, linfedema gutxiago agertuko dira. 
 
Honako hauek dira besoaren linfedema bat garatzeko arrisku-faktoreak: gongoil-
zelulen hustura, erradioterapia, kimioterapia eta hormona-tratamendua. Nerbio-
lesioek eta mastektomia osteko minak sorbaldaren mugikortasuna mugatzen 
laguntzen dute, linfedemaren agerpenaren alde eginez.  
 
Emakumezkoetan bularreko minbizi-kasuen batez besteko kopurua, 1999-2001 
denboraldian, hauxe izan zen: lehenbiziko aldiz diagnostikatutako 1.100 kasu. 
Diagnostikoaren ondoren eskualdekako sakabanatzea aurkezten zuten kasu-kopurua, 
berriz, hauxe izan zen: 380 emakumezko. Haietako gehienek tratamendutzat 
kirurgia (%92) izan dute eta, besapeko linfadenektomia bat barne hartzen duela eta 
erdiak linfedema bat egingo dutela onartuz, urtero 190 emakumezkoren batez 
bestekoa aterako litzateke. Horrek, linfedema bat garatu zuten diagnostikatutako 
emakumezko guztien %17a adierazten du, literatura zientifikoan aipatzen den %13 
eta %37aren artean dagoen zifra, hain zuzen ere. 
 
Gure inguruan linfedema garatu duten emakumezkoen kopurua atzerantz egiten ari 
da, bularreko minbiziaren kontrako tratamenduak pixkanaka-pixkanaka 
oldarkortasuna galtzen ari direlako. 
 
Linfedema terapia fisiko konplexua duen gaixotasun kroniko bat da, eta 
prebentzioan, autokontrol-neurrietan, larruazalaren zainketak, eskuzko drainadura 
fisikoan, elastikotasun baxuko bendajeetan eta zinesiterapian oinarritzen da. 
 
4 astera aldeko emaitzak lortzen dira kasuen %60-90ean. Edemaren murriztapena 
%60-100ean mantendu egiten da urtebete igaro ondoren. 
 
Linfedemaren tratamenduaren eragingarritasunari buruzko ausaz egindako 
saiakuntza kliniko gutxi dago, beraz, balorazioa adituen iritzietan oinarrituz egin da.  
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Egoeraren analisia. Hobetzeko arloak 

 
Osakidetzaren sare publikoko errehabilitazio-zerbitzuren batek, Batzorde 
Teknikoaren ustetan, eredugarritzat jo daitekeen linfedemaren atentzioa egiten du. 
Interbentzio kirurgikoa egin eta 24-48 ordura interbentzio goiztiar bat egitean 
datza, autozainketei buruzko hezkuntza sanitarioaren bidez eta sorbaldako 
artikulazioen mugikortasunaren alde eginez. 
 
Pazienteak jarraituko duen plan terapeutikoaren berri izan ondoren, linfedema bat 
garatzeak duen arriskuaren balorazio sistematiko bat egiten da eta hezkuntza 
sanitarioko neurriak indartu egiten dira, artikulazioen mugikortasuna baloratuz 
prebentzioa sendotzeko. 
 
Linfedema agertuko balitz, honako interbentzio terapeutiko hau egingo litzateke: 
fisioterapeuta aditu batek egindako eskuzko drainadura eta geruza askoko bendaje 
konprimatzailea konbinatuko lirateke eta presoterapia eskuzko drainadura 
proximalarekin konbinatuko litzateke. 
 
Sintomak berriro agertuko balira, kontsultara sarbidea izateko araututako sistema 
bat ezartzen da. 
 
Erakundean, oro har, hobetzeko arlo gisa honako hauek azpimarratzen dira: zenbait 
ospitaletan egituratutako prebentziozko jarduerarik eza eta tratamendu partzialak, 
konbinatuak baino eraginkortasun gutxiago dutenak. 
 
Bestelako etiologia eta kokapenetako linfedemak nabariki hobetu egiten dira, 
tratamendu egokia erabiltzen bada. Hala ere, sareko profesionalek oso gutxi 
ezagutu eta erabiltzen duten baliabidea da. 
 
Fisioterapeuta adituek egindako drainadura linfatikoa egitea, oso garrantzitsua da 
adituen ustetan. Osakidetzak prestakuntzaren aldetiko esfortzu nabarmena egin du, 
linfedemen tratamenduan nazioarte mailan prestigio aitortua duten txostengileekin 
etengabeko prestakuntza-ikastaroak antolatu baititu. Prestakuntza teoriko hori, era 
berean, egiaztatutako irakasgaitasun zerbitzuetan prestakuntza praktikoa eginez 
osatu behar da. 
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Linfedemaren errehabilitazioan garatu beharreko hobekuntza-
ekintzak 
 
Linfedemaren atentzioaren berrantolaketa, lurralde bakoitzeko 
errehabilitazio-espezialista arduradun bat ezarriz, drainadura linfatikoan 
adituak diren fisioterapeutak izango dituena. 
 
Linfedema eta terapia konbinatuen prebentziozko interbentzioak 
protokoloan jaso eta egituratzea. 
 
Lehen mailako eta bigarren mailako linfedemaren detekzio eta tratamenduari 
buruzko etengabeko prestakuntzako jarduerak Lehen Mailako Atentzioan. 
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8. Proiektuaren garapena eta ebaluazioa  
 
Antolaketa-mailan, “Gaixotasun kronikoen errehabilitazioa hobetzeko proiektua 
2007-2009” delakoaren garapena, zentro mailan, Osasun Sailaren Osasun Planeko 
Zuzendariordetzak koordinatuko du eta bertatik Osakidetzako Zerbitzu Erakunde 
desberdinetara bideratuko diren kudeaketak, bere Erakunde zentraleko Atentzio 
espezializatuko Zuzendariordetzatik zuzenduko dira. Lurralde-mailan, berriz, 
Osasun Saileko lurralde-zuzendaritzek esku hartuko dute.  
 
Osasun Sailaren eta Osakidetzako Zerbitzu Erakundeen artean sinatutako urteko 
Programa Kontratuak (PK) zerbitzuen erakunde bakoitzari eskatzen zaizkion 
kalitate-baldintzak ezartzen ditu. Zentzu horretan, urtero ebaluatzen den egungo 
kontratuek garuneko iktusaren errehabilitazioari buruzko adierazleren bat jasotzen 
dute. 
 
Proiektu horren garapena ebaluatzeko, 2008 eta 2009 urteetako Programa 
Kontratuek, kalitate-adierazleak eta estandar galdagarriak ezarri beharko dizkiete 
proiektu horretan azaldutako proposamenei, nahi eta nahi ez, Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailak Eusko Legebiltzarrarekin duen konpromiso irmoa delarik. 
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 II. eranskina: Errehabilitazio kardiakoa; azterlan ekonomikoa  
 

 
METODOLOGIA 

 
Proposamen honetan jasotako programaren zatiak 
1. Errehabilitazio kardiakoari buruzko programaren (EKP) ezaugarri orokorrak 
2. Eskariaren estimazioa 
3. Beharrezko ekipamendua 
4. Zerbitzua ematea 
5. Giza baliabideak 
6. Eboluzio ekonomikoa  
 
1. EKPren Ezaugarri Orokorrak 
 
Paziente koronarioetan errehabilitazio kardiakoa ezartzeko proposamenaren 
ezaugarriak. 
 
Iturria: Osteba 

Arrisku altua eta ertaina Arrisku baxua 

Indikazioa: sartu 
beharreko diagnostiko eta 
prozedura terapeutikoak 

Miokardioko infartu akutua 
Angina egonkorra 
Angioplastia koronario 
transluminal perkutaneoa 
(ACTP) 
Birbaskularizazio kirurgikoa  

Miokardioko infartu akutua 
Angina egonkorra 
ACTP  
Birbaskularizazio kirurgikoa 

EKPren osagaiak 

Ariketa fisikoa 
+ 
Arrisku-faktoreen kontrola 
+ 
Balorazio psikologikoa 

Ariketa fisikoa 
+ 
Arrisku-faktoreen kontrola 
+ 
Balorazio psikologikoa 

EKP egiteko tokia 

Ospitaleko 
Errehabilitazio 
zentroa edo zentro 
espezializatua 

Ospitaleko 
Errehabilitazioa 
zentroa edo zentro  
espezializatua  

Ariketaren intentsitatea  

≥ %75 ergometria negatiboa 
bada 
= %75 ergometria positiboa 
bada 

≥ %75 ergometria negatiboa 
bada 
= %75 ergometria positiboa 
bada 

Saioen iraupena  60 ‘  60 ‘  

Entrenamenduaren 
maiztasuna  Astean 4 – 5 egun  Astean 4 – 5 egun  
Gainbegiratutako 
entrenamenduaren 

 
Astean 3 egun 

 
Astean 2 egun  
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maiztasuna 

Gainbegiratutako EKPren 
iraupena 

 
8 aste  

 
3 aste  

 
2. Eskariaren estimazioa 
 
Eskaria, paziente koronario akutuak atenditzen dituzten zentro publikoen eta 
pribatuen altak kontuan hartuta kalkulatzen da. Estimazioa, berriz, 2005. urteko 
datuetan oinarrituz egiten da, lehenengo urtean hilkortasun globalari dagokion 
%15eko deskontu bat eta urte berean gertatutako berrospitaleratzeen beste %15 
bat aplikatuz. 
 
Geroago, egindako deskontuen ondoren, %47a baino ez da hartzen. Portzentaje 
horrek, errehabilitazio kardiako eraginkorra gauzatzea posible den pazienteen 
multzoa adierazten du.  
 

 
 

ERREHABILITAZIO KORONARIOAREN ESKARI ESTIMATUA 
 

Ospitale publiko eta 
pribatuetako ALTAK Benetako eskariaren estimazioa (%47) 

Araba 428 201 

 
Bizkaia 2.178 1.024 

 
Gipuzkoa 1.283 603 

EAE guztira 3.889 1.828 

 
 
3. Beharrezko Ekipamendua 
 
Ospitaleko unitate batean, 6 pertsonako taldeetarako, errehabilitazio kardiakorako 
beharrezkoa den ekipamenduaren kostua guztira.  
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K KONTZEPTUA 
PREZIO 

EGUNERATUA 
2007 

4 

Bira segundokoak zikloergometro independenteak. DIN 
13405. Karga-programa desberdinekin. Interface-arekin eta 
analogikoa. Kanpo-kontrolerako libreki programa daitekeena. 
Kargaren norainokoa: 25etik 1.000watt-era.  

16.345,60 

2 
Zinta ergometrikoak Cardiotread mod., Cardioline marka  
20 programa motarekin eta 80 programa libre, abiadura: 0-
22 km/h, aldapa: -5ºtik 20ºra.  

20.785,59 

4 
Kanal 1eko EKG anplifikadoreak zikloergometroan edo zintan 
dagoen pazientearen seinalea deribatzeko.  2.142,78 

1 

EKG zentrala. 4 pazienterentzako monitorizazio-sistema  
EKG aldi berean bistaratzeko eta bihotz-frekuentzia (BF) 
BFren mugen kontrolarekin, alarma optikoak eta akustikoak 
23 cm-ko memoria-pantaila diagonalarekin.  

4.034,22 

4 
EGT 2.200 seinale-klabeak (5m) edo IFG 1400 (interface) 
zinta. 756,68 

1 
Interface 4 ergometroren konexiorako eta 2 zinta 
monitorizazio-sistemara.  512,80 

6  
Ohiko pultsometroak 7.987,49 

6 Eskumuturreko-pareak, unitatea: 450gr 62,83 

6 Pisu txikien jokoak: 1, 1,5 eta -2 kg 80,03 

6 Lurreko ariketak egiteko koltxonetak 99,56 

1 12 deribaziotako elektrokardiografoa  2.662,50 

2 Fonendoskopioak  155,49 

2 Esfingomanometroak 63,90 

1 Bihotz-biriketako bizkortze gurdia  10.821,45 

GUZTIRA 66.510,92 

 
Ergometria edo esfortzu-probarako ekipamendua: ospitale bakoitzak dituen 
ekipamenduak dauzkagu. 2004ko prezioak KPIrekin 2007ra eguneratuta. 
 
4. Zerbitzua emateko antolamendua 
 
Zerbitzuaren ordutegia 
 
Egunero bost ordu, goizeko edota arratsaldeko ordutegian, astean 5 egun, jaiegunak 
izan ezik. 
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Atzerapenak 
 
Honako hauek izango dira prozedura terapeutikoren hasieran gertatutako 
atzerapenak (eskabidea egiten den momentutik zenbatzen hasita), eskabide-orrian 
geroagoko data jakin bat zehazten den kasuan izan ezik: 
 

 Ospitalizaziotik (Ospitalizazio-erregimena) datozen pazienteen kasuan bi 
lanegun. 

 
 Erregimen anbulatorioko pazienteen kasuan 15 astegun. 
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Programazioa 
 
Lehenengo kontsultaren ondoren, tratamendua erabaki eta planifikatu baldin bada, 
egin beharreko jardueren programa pazienteari emango zaio, kontsulta eta saio 
terapeutiko bakoitzaren datarekin batera. Data horiek aldatu ahal izango dira, 
erantzun terapeutikoak eta prozedura osoa garatzen den bitartean gertatzen diren 
intzidentziek hala eskatzen badute. 
 
KONTSULTA-MOTEN DESKRIPZIOA  
 

Kontsulta-motak Beharrezko 
denbora 

Erabilitako 
gutxieneko 
baliabideak 

Lehenengo bisita medikoa, pazienteak 
errehabilitazio-prozesua egiten hasi aurretik 
egindakoa. 

40’ Mediku 
kardiologoa 

Mediku-azterketa, prozesu terapeutikoan 
egindakoa. 40’ Mediku 

kardiologoa 
Bisita medikoa, prozesu terapeutikoa 
amaitzean egindakoa, pazientearen egoera 
baloratzeko eta alta-txostena prestatzeko. 
Txosten hori, mediku kardiologoak pazienteari 
zehaztasunez azalduko dio. 

15’ Mediku 
kardiologoa 

Tratamendu indibidualerako fisioterapiaren 
modalitate asistentziala. 72’ Fisioterapeuta 

Pazientearen bihotz-frekuentzia eta tentsio 
arteriala zaintzea ariketa fisikoa egiten ari 
denean, elektrodoak jartzea eta telemetriaren 
zainketa eta programaren garapen zuzenaren 
norabidea.  

240’ OLT 

 
5. Giza Baliabideak 
 
Profesionalen beharrezko orduak 

PERTSONALA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
FAKULTATIBOA Kardiologoak 318 1621 955 

Fisioterapeutak 241 1.229 724 EZ FAKULTATIBOA 
OLT 804 4.096 2.412 

EZ SANITARIOA Administrariak 1.592 1.592 1.592 
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Ordua 
Profesionalaren orduko kostua  
 

PERTSONALA Kostua / ordua 
FAKULTATIBOA Kardiologoak 35,62 

Fisioterapeutak 21,69 EZ FAKULTATIBOA 
OLT 28,66 

EZ SANITARIOA Administrariak 16,43 
 
6. Ebaluazio Ekonomikoa 
 

KONTZEPTUA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE 
EKIPAMENDUA 66.511 66.511 66.511 199.533 
GIZA BALIABIDEAK 35.688 181.812 107.063 324.563 
GUZTIRA 102.199 248.323 173.574 524.096 
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III. eranskina: Batzorde Teknikoaren osaera 
 
JOSEBA ABAD –SANTIAGO OSPITALEA 
 
GOIO ACHUTEGUI - ARABAKO LURRALDE ZUZENDARITZA 
 
IÑIGO ARRIZABALAGA - SANTIAGO OSPITALEA 
 
JUAN AYCART –DONOSTIA OSPITALEA 
 
ROSA ESQUISABEL – SAN MARTIN OZ. VITORIA-GASTEIZ 
 
Mª LUISA GUTIERREZ IBARZABAL – OSASUN SAILA 
 
ANA HERREROS BEITES – GORLIZKO OSPITALEA 
 
JOSE MANUEL LADRON DE GUEVARA –OSAKIDETZAKO ERAKUNDE ZENTRALA  
 
JAIONE PINTO URIZAR. - OSASUN SAILA 
 
TXEMA SANCHEZ - OSASUN SAILA 
 
LUIS. SOCIAS – GURUTZETAKO OSPITALEA 
 
MERTXE ZUAZO –ARABAKO ESKUALDEA 
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IV. eranskina: Esker onak 
 
Marta Lopez de Argumedo. Osasun Saila 
 
Juan Manuel Sanzo. Osakidetza. Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea 
 
Jesus Maria S. Vicente. Donostia Ospitalea 
 
Juan Bautista Galdiz. Gurutzetako Ospitalea 
 
Amaia Gorostiza. Gurutzetako Ospitalea 
 
Margarita Lekuona. Donostia Ospitalea 
 
Jose Maria Maroto. Ramón y Cajal Ospitalea - Madril 
 
Angel Loma-Osorio. Txagorritxu Ospitalea. Vitoria-Gasteiz 
 
Vitoria-Gasteizko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Zuzendaritza-
Kudeatzailetza 
 
Mendizorrotzako Udal Kirol Zerbitzuak. Vitoria Gasteiz 
 
Vitoria- Gasteizko ATECE elkartea 
 
 
 


