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AHOLKU OROKORRAK

1. Gida hau 70 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago. Alabaina, adin hori orientagarria iza-
nen da, eta baldintzatzaile nahiz eragile pertsonalen arabera, hainbat lagunentzat erabilgarria-
go 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 antolatuak ere egitea (Yoga, Pilates, Gimnasia, 
HIT, Karate, eta abarretako kirol ikastaroak) Oro har, antolatutako jarduera horrek programazio 
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 gutxienekoak be-
tetzen direla bermatzen du.

70 URTETIK GORA
• 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, hauei zuzenduta

AUTODIAGNOSTIKO-TESTA
(Norbanakoak egin behar du, edo testa osatzeko gaitasunik ez 
duten 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, jarduera 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 erabil-
tzeak 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)

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(2) (3) (4)

(1) 65 urtetik gorakoek pilatu beharko 
lituzkete astean zehar, gutxienez neurrizko 
jarduera fisiko aerobikoko 150 eta 300 mi-
nuturen artean, edo jarduera fisiko aerobiko 
bizia bada, 75 eta 150 minutu bitarte, osasu-
nean onura garbiak lortzearren. Halaber, 
muskuluak oro har indartzeko jarduerak 
egitea aholkatzen da (astean bi egunez), bai 
eta indarra eta oreka berariaz jorratzen dituz-
ten beste jarduera batzuk ere (astean hiru 
egunez).  

(2) Nafarroan, gutxi gorabehera 108.000 
lagunek dituzte patologia kronikoak (bas-
kularrak, minbizia, diabetesa, arnasketakoak 
eta abar), eta horietako 79.600 Iruñeko 
osasun-eremukoak dira. (3). Ariketa fisikoa, 
bizimodu osasungarriarekin batera, medi-
zina komun indartsua da gaixotasun asko 
prebenitu eta haiei aurre egiteko.  

(4) Egiaztaturik dago osagai askotako ariketa 
fisikoa (entrenamenduan indarra, erresis-
tentzia, oreka eta martxa nahasten dituena) 
dela eraginkorrena, gaitasun funtzionala 
hobetzeko eta eguneroko jardunean inde-
pendentzentziari eusteko zahar zaurgarrien 
kasuan.

(5) Kontsultatu osasun-langileekin gida ho-
netako proposamenak egiteko balizko kon-
traindikazio pertsonalik ote dagoen. Honako 
galdetegi motz honek kontraindikazio horiei 
antzematen lagundu zaitzake.
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ETXEAN

BIHUR EZAZU EDO 
BIHUR DEZATELA ZURE 
ETXEA EDO OHIKO BIZI-
TOKIA “ETXEKO KIROL-
GUNEA” Inolako inber-
tsiorik egin behar gabe, 
prestatu edo prestatzen 

lagundu diezazkizutela pa-
seatzeko ibilbideak –luzera 
eta zailtasun-maila ezber-
dinekoak, zure gaitasunen 
arabera–, zure etxean edo 
ohiko bizitokian barna egi-
teko. Halako ibilbideetako 
pasabide jakin batzuetan, 
“ariketa fisiko egokituko” 

aldeak edo geralekuak 
ezar zenitzake. 

BILOBEKIN EDO FAMI-
LIAKO TXIKIEKIN MU-

GIARAZTEN ZAITUZTEN 
JOLASETAN ARITU. Zure 
gaitasun funtzionalaren 

arabera, txikiekin aktiboki 
jolasean aritzea bide polita 
izan daiteke jolas parteka-
tu horien efektu psiko-mo-

tor eta emozional positi-
boak zeureganatzeko. 

MERKATUAN HAMAIKA 
MAKINA ETA GAILU EGO-
KITURIK DAUDE, MURRIZ-

KETA FUNTZIONALAK 
DITUZTEN ZAHARREK 

ARIKETA EGIN DEZATEN. 
Gero eta makina zein gailu 

egokitu gehiago daude, 
zaharrendako erabilgarri, 

eta oso tresna egokiak dira, 
profesional baten jarraibi-

deei jarraituta, ariketa etxe-
ra edo bizitokira hurbiltze-
ko. Besteak beste, honako 

hauek: mini-bizikletak 
beso edota hankentzat; 
mini-eliptikoak; izterrak, 

besoak edo hatzak lantze-
koak; makina multi-estazio 
egokituak; Pilates-uztaiak, 
baloi oratzaileak, gomak, 

eta abar. 

ZENBAIT BALIABIDE

Oharra: baliabide gehienak 
erabiltzeko, beharrezkoa 

izanen da nolabaiteko babes 
eta laguntza profesionala 

izatea kirol, gizarte eta osasun 
arloetan, ariketa fisikoa modu 
seguru eta autonomoan egin 
dezazun zure zaintzailearen 
edo konfiantzazko pertsona-

ren laguntzaz.

1
Etxean ariketa eginarazte-
ko materialak, profesiona-

lek 70 urtetik gorakoei 
zuzenduak: Vivifrail 

pasaporteak eta gurpilak.

2

Ariketa fisikoen ikusizko 
gida, adinekoentzat   

(Espainiako Geriatria 
Elkartea)

3

Aholkuak, adinekoek 
modu seguru eta osasunt-

suan ariketa fisikoa egin 
dezaten deseskalatze-fa-

sean (COLEF)

4

Egin ezazu zure Aste-
roko-Plana zure kontrola 
eta jarraipena eramateko 

Osasun Ministerioaren 
fitxa hauekin: 65 urtetik 

gorakoentzat.

5

Desgaitasuna eta dibertsi-
tate funtzionala duten 

pertsonendako ariketak

Dibertsitate funtzionala

Desgaitasuna dutenendako 
ariketei buruzko OMEren 

gomendioak

6

Yogak ez du adin-mugarik, 
ez praktikatzeko ez 

gaitasunez egiteko, saia 
zaitez etxean bertan ere 

egiten!

Kontsultatu Iruñean yoga egi-
teko zentroak eta eskaintzen 

dituzten aukerak

PARKEETAN, KALEETAN, 
HIRI-GIMNASIOETAN...

XEDE HARTU BORON-
DATEZ LAGUNTZEA, 

EDO LAGUNDUA IZATEA, 
PASEATZEN DUZUN BI-

TARTEAN. Iruñeko hainbat 
entitatek eta ekimenek 
gizartean garrantzi oso 
handia duten aukera 

horiek eskaintzen dituzte 
zure organismoa presta-

tzen duzun bitartean.  

BIHUR EZAZU IRUÑA 
“KIROLGUNE” ERRAL-

DOIA. Prestatu edo 
prestatzen lagundu 

diezazkizutela paseatze-
ko ibilbideak –luzera eta 
zailtasun-maila ezberdi-
nekoak, zure gaitasunen 

arabera–, zure etxetik edo 
ohiko bizitokitik abiatu 
edo bertan amaitzen 

direnak. Aukeran, hiriko 
gimnasioak jomugan 
har zenitzake ibilbide 

horietan, bertan geratu 
eta ariketa fisikoa egite-
ko. Norbaitek laguntzen 
badizu, direla pertsonak 
direla etxeko animaliak, 
onura biona izanen da.  

AUKERAN, KIROL-IKAS-
TAROAK OPARITU 

ZAIN TZEN ZAITUENARI. 
Iruñeak kirolgune publi-
ko eta pribatu asko ditu 

erabilgarri, kirol-eskaintza 
ezin hobeak egiten dituz-
tenak, zaintzen zaituena 

zaindu dezazun.

ZENBAIT BALIABIDE

Oharra: baliabide gehienak 
erabiltzeko, beharrezkoa 

izanen da nolabaiteko babes 
eta laguntza profesiona-
la izatea kirol, gizarte eta 
osasun arloetan, ariketa 
f isikoa modu seguru eta 

autonomoan egin dezazun 
zure zaintzailearen edo 

konfiantzazko pertsonaren 
laguntzaz.

1

Adinekoendako ariketa-gi-
da: etxean eta kanpoan. 

Hiru profil: adineko 
hauskorrak, aktiboak eta 

oso aktiboak (CSD)

2

Sakatu hemen jarduera 
fisikoa preskribatzeko, 65 

urte edo gehiago badi-
tuzu (Osasun Ministe-

rioa): onlineko inkesta eta 
gomendioak barne.

3

Zaindu zure zaintzailea 
(Kirol antolatua oparitu)

4
Ibilaldi osasungarriak 

Nafarroako Ospitalegu-
nearen inguruetan.

5

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

6

Xede hartu laguntzea edo 
lagundua izatea paseatzen 

duzun bitartean, beste 
aukera batzuen artean. 

Donibaneko ituna

Iruñeko Boluntariotza  
Geriatrikoa

NORABAITERA BIDEAN...

AHAL DUZUN ALDIRO, EZ 
BAITAGO ADINIK BIZI-

KLETAZ IBILTZEKO. Adin 
batetik aurrera edo muga 

fisikorik baduzu, oso lagun-
garria da trizikloak edo bes-
telako bizikleta egokituak 
erabiltzea, bai eta bateriek 
abiatutakoak ere, egune-
roko bizitzan autonomia 
edukitzeko, organismoari 

onura ekartzearekin batera. 

ZABORRA EDUKIONTZIRA 
BOTATZERA ZOAZENEAN, 

BUELTA HANDIAGOA 
EMAN. Aprobetxatu itzazu 

zure aldizkako irteerak 
edukiontzira, urrunago 
dauden guneetara joa-
nez, noizean behin, zure 
kontagailuan minutu/

pausu gehiago irabazteko.  
Helburua, adineko pertso-
nentzat, sedentarioentzat, 

obesitatea dutenentzat, 
edo mugikortasun-arazoak 
dituztenentzat: gutxienez 

5.000 pausu egunean. 

EDOZEIN TOKI OHI-
KOTARA JOATEA DA 
AUKERA ON MUGIT-

ZEKO (osasun-zentrora 
joatea, familiari bisita 

egitea, haurrak ikastetxean 
jasotzea, eta abar). Zure 
muga funtzionalengatik 
ezin bazara ibili baina bai 
gurpil-aulkian auto-bul-
tzatu, besoekin ariketak 
egin ahal duzun guztia 

egunean zehar. 

MARTXAN JARRI 
ZURE KONTAGAILUA

ZENBAIT BALIABIDE

Oharra: baliabide hauetako 
batzuk erabiltzeko, agian 

hasieran beharko duzu konfian-
tzazko pertsona baten laguntza 
eta horrek gutxieneko teknolo-

gia-gaitasuna edukitzea

1

Udalaren “Metrominutu” 
app-a (GPS kokapena eta 

Iruñeko interesguneen 
arteko distantziak; distan-

tziak eta joan-etorrien 
denborak kalkulatzen ditu).

2

Ibilaldiak eta paseoak 
adinekoentzat eta erretira-

tuentzat.

El Roble Ibiltarien Elkartea  
(Tel. 948-151243)

Aitonak Mendi Kluba 
(Tel. 948 230348)

3
Ibilbideak Iruñean eta 
Iruñerrian (hirian eta 

naturan barna).

Nafarroako ibilbideak

Paseoak Iruñean barna 
(Wikiloc)

4

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

Google Fit

Fitbit

Podómetroa

Bihur ezazu zure 
etxea edo ohiko 
bizitokia luzera 

eta zailtasun-mai-
la ezberdineko 
ibilbide-tokia
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