
Osasunaren Mundu Erakun-
deak 18 eta 64 urte bitar-
teko pertsona guztientzat 
gomendatzen du neurrizko 
jarduera fisiko aerobikoa 
egitea gutxienez 150 eta 300 
minutu bitarte astean, edo 
jarduera fisiko aerobiko bizia 
bada, 75 eta 150 minutu bi-
tarte, edo bi mota horietako 
jarduerak modu baliokidean 
uztartzea.

OMEren gomendioak 
(2020)

Bizimoduen inguruko 
txostena (Nafarroako 
Osasun Publikoaren 
Institutua) (2019)

Jarduera fisikorik 
ezaren inguruko 
zientzia, The Lancet 
aldizkarian

Sarbidea PAR-Q
+ galdetegira

KONTUAN 
HARTU

Nafarroako 15 eta 69 urte ar-
teko biztanleen % 35,5ek dio 
“ez duela jarduera fisikorik 
egiten”, eta hori erabakiga-
rria da bizi-kalitatea gutxitu 
eta hainbat gaixotasun 
agertzea bizkortzeko. 
Era berean, Espainiako 
heriotzen % 3,4 jarduera 
fisikorik ezaren ondorio da, 
eta pandemia horrek 5 milioi 
hildako eragiten ditu urtero 
mundu osoan.

Kontsultatu osasun-langilee-
kin gida honetako proposa-
menak egiteko balizko kon-
traindikazio pertsonalik ote 
dagoen. Honako galdetegi 
motz honek kontraindikazio 
horiei antzematen lagundu 
zaitzake.

AHOLKU OROKORRAK

1. Gida hau 18 eta 49 urtera arteko pertsonei zuzenduta dago. Alabaina, adin hori orientagarria 
izanen da, eta baldintzatzaile nahiz eragile pertsonalen arabera, hainbat lagunentzat erabilga-
rriago izan daiteke gomendatzen denaz bestelako kronologia duen gida bat erabiltzea. Baloratu 
horrelako hautu partikularrak ariketa fisikoaren eta osasunaren inguruko profesionalekin.

2. COVID 19aren ondoriozko gaixotasun biriko bat baduzu gaur egun, edo berriki sendatu ba-
zara, osasun-profesional kualifikatu bati kontsultatu ariketa fisikoa egiteari berriz ekin aurretik. 
Izan ere, kasu jakin batzuetan kontraindikatuta egon daiteke. Esteka interesgarri batzuk: a) Ma-
drilgo Infanta Sofía Ospitaleko ariketa fisikoak (1) sintomarik gabeko pertsonentzat edo sintoma 
oso arinak dituztenentzat; eta b) Espainiako Kardiologia Elkartearen gomendioak (2). Halaber, 
gidan bestelako kontraindikazioak detektatzeko lagungarri den galdetegi bat izanen duzu es-
kura (PARQ + galdetegia). Edonola ere, desabantaila eta arazo txikiak dira, ariketa fisikoak eta 
kirolak osasunerako oro har dituzten onurekin alderatuta.
 
3. Ariketa fisikoko programa bati ekiten diozunean, dela modu antolatuan dela modu autono-
moan gida honekin, oso garrantzitsua da erregulartasunari eustea, horrek baldintzatzen baitu 
organismoan eragin nabarmenagoak eta egonkorragoak dituzten egokitzapen fisiologikoak 
gertatzea. Seguru asko, gehiegizko irregulartasuna osasungarria baino kaltegarriagoa da orga-
nismoarentzat; eta beti da hobea gutxi egitea, baina erregulartasunez (baita gomendioen azpi-
tik ere), ezer ez egitea baino.

4. Gida honek askotariko baliabideak eskaintzen ditu ariketa fisikoa eta kirola egunerokoan egi-
teko, profesionalen ikuskapenik gabe. Horregatik, gomendagarria da modu autonomoan egin-
dako ariketa fisikoaz gain, aldi berean edo ez, kirol-jarduera antolatuak ere egitea (Yoga, Pilates, 
Gimnasia, HIT, Karate, eta abarretako kirol ikastaroak). Oro har, antolatutako jarduera horrek pro-
gramazio didaktiko zuzena bermatzen du, motibagarriagoa da eta helburu zehatzak izaten ditu; 
halaber, kontuan hartu beharreko osagai soziala dauka arlo psikikoan eragiten duena (ariketa 
taldean egiten bada), eta jakina, “ariketa fisikoari” dagokionez OMEk gomendatutako gutxiene-
koak betetzen direla bermatzen du.

18 – 49 URTE
• Aktibo ez dauden edo jarduera fisiko gutxi egiten duten pertsonak. 
• COVID-19aren pandemiarengatik ezinbestez etxean konfinatuta egon behar duten pertsonak.

IGOARAZI ZURE 
MINUTUAK
ZURE KONTAGAILURA
Jarraibide eta baliabideen gida Iruñean kalitatezko jarduera 
fisikoa zure kabuz egiteko, honako hauei zuzenduta

AUTODIAGNOSTIKO-TESTA
(Norbanakoak egin behar du, edo testa osatzeko gaitasunik ez du-
ten pertsonen kasuan, haien tutoreak edo zaintzaileak)

Aurreko astean, zenbat aldiz egin duzu, guztira 30 minutuz edo 
gehiagoz, zure arnasketa-erritmoa handitzeko jarduera fisiko 

nahikoa? (*)1. (*)Horrek barne har dezake kirola, ariketa fisikoa eta ibi-
laldiak pauso arinean edo bizikletaren erabilera, aisialdi gisa edo leku 
batetik bestera joateko. Ez lirateke aintzat hartu behar etxeko-lanak 
edo zure lanaren parte diren beste mota bateko jarduera fisikoak.

ZURE ERANTZUNA

Asteko egun 
guztietan

Astean 3 eta 6 
egun bitarte

Astean 0 eta 2 
egun bitarte

Zorionak, bide onean zaude!
Seguru asko, Osasunaren Mundu Erakun-
deak zure adinerako egiten dituen gomen-
dioak erdiesten ari zara, saia zaitez astero 
neurrizko jarduera fisiko aerobikoa gutxienez 
300 minutuz egiten. Zure osasunak esker-
tuko dizu. 

(1): Galdera hemen baliozkotua: Milton, K; FC Bull and A.Bauman (2010). Reliability and validity testing of a sin-
gle-item physical activity measure. British Journal of Sport Medicine. DOI 10.1136/bjsm.2009.068395.

Hara, ez da nahikoa!
Gutxienez astero 150 eta 300 minutu bitarte-
ko jarduera fisikoa egiten ez baduzu, lanari 
ekin beharko zenioke. Saia zaitez. Kirol-ikas-
taroetan izena emateak eta gida hau erabilt-
zeak lagunduko dizute.

Ene, asko hobetu behar duzu!
Egiten duzun jarduera fisikoa ez da nahikoa, 
egoera aldatzen saiatu behar duzu. Lehen 
helburua: Astean 150 minutu. Ez da denbo-
rarik galdu behar, pixkanaka. Kirol-ikastaroe-
tan izena emateak eta gida hau erabiltzeak 
lagunduko dizute.

AUTODIAGNOSTIKOA

010
Udala adi duzu gida honi buruzko edozein iruzkin, iradokizun (3) edo 
eduki berri proposatzeko.

Herritarrendako arreta: 948 420 100, Iruñeaz kanpotik edo telefono 
mugikorretik deituz gero. Iradokizun- eta kexa-postontzia (4).

(1) (2) (3) (4)
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ETXEAN

EGIN AURRE EGUNEAN 
ZEHAR ESERITA ZAUDEN 
DENBORARI. 10 herio tza-

eragile ohikoenetatik 
8tan, denbora-tarte luzez 

eserita egotea (8 ordu 
baino gehiago) da 

bereizgarri komuna (1). 
Ariketa fisikoa maiz 

egiteak, izan neurrizkoa 
edo bizia, arriskuak era 
adierazgarrian arintzen 

ditu (2). 

BETE ITZAZU EGUNERO 
BI OHITURA OSO ERRAZ 

HAUEK. Lehena. Zure 
etxebizitzara sartzeko 

igogailua baduzu, baina 
oinez igo bazaitezke, egin 
ezazu astean ahal duzun 
guztietan (egun batzue-

tan bitan edo gehiagotan 
jarraian igo ditzakezu). 
Bigarrena. Mugikorrera 

deitzen dizuten aldiro, ibil 
zaitez etxean barna deiak 
iraun bitartean. Egunero 

5-6 dei jasoz gero, ba-
tez beste 5 minutukoak, 

guztira 30 minutuz ariketa 
fisiko arina eginen zenuke. 
Beti da hobe zerbait ezer 

ez baino. 

BIZIKLETA BADUZU, 
EROSI ARRABOL BAT. 

Gutxi gorabehera 130-150 
€-ren truke arrabol bat 
eros dezakezu zure bizi-

kleta akoplatu eta sasoian 
jarri zuk nahi duzun 

orduan eta zure etxeko 
ia edozein tokitan. Horra, 
gutxienez egin beharreko 
ariketa fisikoari buruzko 

gomendioak betetzeko 
modu erraza. Gehitu zure 
saioetara “virtual indoor 

cycling” laguntza teknolo-
gikoa motibatu zaitezen. 

ZERGATIK EZ DUZU 
EKITALDI BIRTUAL BA-
TEAN IZENA EMATEN? 
COVID-19ak eragindako 

mundu-pandemiak bere-
kin ekarri du era askotako 

kirol ekitaldi birtualak 
egitea, horrela ez baita be-
harrezkoa kirolari asko toki 
batean elkartzea ariketa fi-
sikoa modu motibagarrian 

egiteko, helburu zehatz 
batekin, eta ekitaldi mota-
ren arabera xede sozialak 

ere bete daitezke. 

ZENBAIT BALIABIDE

1
Zure mugikorrerako doako 

app-ak, eserita ematen 
duzun denbora kontro- 

latzen eta murrizten 
laguntzeko. 

The Work Break Timer

Chairless-Smart Sitting

2
Youtubeko kanalak ariketa 

fisikoa egiteko

 

Boxeoa, 
Gallego Pradaren eskutik

Fisioterapia Querétaro 
(Mexiko)

COLEF Kanariak

COLEF Errioxa

Entrenatu Sergio 
Peinadorekin

3

Emakume haurdunen-
dako ariketa fisikoa.

Ariketa-errutina (12 min)  
Bartzelonako Sant Joan de 

Déu Ospitalea

Gida haurdunaldi eta ariketa 
fisikorako (Rita Santos Rocha)

4

Egin ezazu zure Asteroko 
Plana zure lana kontrolatu 
eta hari jarraipena egiteko 

Osasun Ministerioaren fitxa 
hauekin: 18-65 urte bitarte.

5

Desgaitasuna eta dibertsi-
tate funtzionala duten 

pertsonendako ariketak.

Dibertsitate funtzionala

Ariketa-errutina (12 min)  
La Sabana Unibertsitatea 

(Kolonbia)

6

Pilates etxean  
(Navarra TV).

PARKEETAN, KALEETAN, 
HIRI-GIMNASIOETAN...

HIRI-INGURUNEA KI-
ROLGUNE ITZELA DA 

(365 egunez / 24 orduz). 
Hiri-gimnasioak, parkeak, 
pilotaleku asko eta beste 

hiri-espazio batzuk aukera 
ezin hobea dira bere kasa 
jarduera fisikoa egiteko, 

doan eta ia urteko edozein 
ordutan. 

ZENBAIT BALIABIDE

1 
Iruñeko kirol-baliabide 

itxien eta aire zabalekoen 
geolokalizazioa 

(GeoPamplona).

2

Sakatu hemen jarduera 
fisikoa preskribatzea nahi 
baduzu, jarraipenik gabe 
eta 18 eta 64 urte bitarte 

badituzu (Osasun 
Ministerioa): onlineko 

inkesta eta gomendioak 
barne.

3
Iruñeko eta Iruñerriko 

ibilaldi osasungarrien gida, 
EPOC duten gaixoentzat 
(ibilaldia nahieran funtzio 
berria duen App-a barne). 

4

Ibilaldi osasungarriak 
Nafarroako Ospitalegu-

nearen inguruetan.

5

Iruñeko aire zabaleko 
kirolgune berariazkoak.

6

Segurtasun-distantzia 
korrika edo oinez ibiltzean 

koronabirusa kutsatzea 
prebenitzeko (Esteban 

Gorostiaga).

MARTXAN JARRI ZURE 
KONTAGAILUA

NONBAITERA BIDEAN...

MUGITZEKO, UKO EGIN 
BATERIEN LAGUNTZARI.  

Ahal duzun guztietan, 
erabili trizikloak, patinak, 
patineteak edo bizikletak 
mugitzeko, osasunerako 

berebiziko eragina baitute 
baterien edo erregai fo-
silen bidez bultzatutako 

edozein ibilgailurekin 
alderatuta.  Zati batzuk 

aukera ditzakezu eta ho-
rietan azkarrago ibili, edo 
maldak igo, horrela zure 
bihotz-taupaden maizta-
suna eta ariketaren bizita-
suna igotzen laguntzeko.

PISUA DUEN MOTXILA 
BAT LAGUNGARRIA 

IZANEN ZAIZU “INDA-
RRA” ESKATZEN DUEN 
LANERAKO. Aisialdiko 

ibilaldietan, motxila txiki 
bat eraman dezakezu 

“etxeko” pisu gehigarria-
rekin (ur-botilak, super-

merkatuko erosketak, eta 
abar), zure pisuaren % 5 

eta 10 bitarte. Egin ezazu 
pixkanaka, hasi astean 

egun batean eta aria-arian 
luzatu, gutxienez astean 
3 aldiz egin arte. Egune-

roko gutxieneko helburua: 
10.000 pauso edo egunean 
30 minutu baino gehiago 
“zure hankekin” egindako 

joan-etorrietan.

ZENBAIT BALIABIDE

1
Udalaren “Metrominutu” 
app-a (GPS kokapena eta 

Iruñeko interesguneen 
arteko distantziak; distan-

tziak eta joan-etorrien 
denborak kalkulatzen ditu).

2
Erraz kalkulatu zure 

ahaleginen bizitasuna –go-
mendagarria Borg Eskalako 

3 eta 5 bitarte-

3

Iruñeko bidegorrien mapa 
osoa, araudia eta susta-

pen-kanpainak.

4

Ariketa objektiboki 
erregistratzeko app-ak 
(urratsak-km-kaloriak).

Google Fit

FitBit

Podómetro

Ariketa fisikoa 
maiz egiteak, izan 

neurrizkoa edo 
bizia, denbora 

luzez eserita ego-
teak osasunerako 
dituen arriskuak 

arintzen ditu

Probatu al duzu 
indoor cycling 

birtuala? Etxean 
bizikletan ibiltze-
ko bitarteko moti-

bagarria da.

1

2
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