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Urriaren 8a, Podologiaren Nazioarteko Eguna 
 
Indurain, Julen Guerrero, Fernando Hierro, García 
Bragado … Eta eliteko 17 kirolari ere, podologiako 
profesional batengana joatea gomendatzen dute 
 
Podologoen Elkargoen Kontseilu Nagusiak eta Podologiako Dekanoen Konferentziak 
Podologiaren Nazioarteko Eguna ospatzen dute urtean behin gutxienez berrikuspen 
podologikoa sustatzen duen bideo batekin. 
 

 
Iragan urriaren 1ean, Nazioarteko Egunearen esparruan, Podologoen Elkargoen 
Kontseiluak Nazioarteko Biltzar Hibrido bat antolatu zuen, eta 17 herrialdetako 
biltzarkideek parte hartu zuten. 
 
Azken hilabeteetan, eta urriaren 8ko berotze gisa, Podologoen Kontseiluak hezkuntza-
kanpaina bat egin du sare sozialetan, Podologiako Nazioarteko Federazioarekin batera. 
 
Kontseiluko lehendakariak, Elena Carrascosa andreak, podologiaren egun hau 
aprobetxatu nahi du Podologia Osasun Publikoan sartzea aldarrikatzeko. 
 
 
 
Definizio handiko bideoa deskargatzeko esteka 
 
https://we.tl/t-KjtzTmh95v 
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Madrilen, 2021eko urriaren 7an. 
 
 
Hainbat diziplinatako eliteko 17 kirolari aritu dira lankidetzan Podologoen Elkargo Ofizialen 
Kontseilu Nagusiak eta Podologia Graduko zuzendarien Espainiako Konferentzia Nazionalak bihar, 
urriak 8, argitaratzen duten bideoan. Bideoan parte hartzen dute Miguel Induráin txirrindulariak eta 
Antonio García Martínez paralinpikoak, Julen Guerrero, Fernando Hierro eta Fernando Sanz 
futbolariek, García Bragado atletak, Raúl Entrerríos eskubaloi-jokalariek, Valero Riverak eta Jorge 
Maqueda, David Cal (piraguismoa), Sofía Toro (bela), Miguel Rodrigo (Areto-futboleko entrenatzailea) 
eta gure olinpiar asko Tokion: Elsa Baquerizo (hondartzako vóley), Fátima Gálvez (tiro), Emmanuel 
Reyes (boxeo), Pablo Abián (badmintón) eta Niko Shera (yudo). 
 
Bideoan gomendatzen da gutxienez urtean behin podologoarengana joatea, kirolari horien adibideari 
jarraituz. Urriaren 1ean aurkeztu zitzaien bideoa Podologoen Elkargoen Kontseilu Nagusiak Madrilen 
antolatutako Podologiako Nazioarteko Hibrido Biltzarrean parte hartu zuten ia 600 pertsonei. 
Kongresuak 200 pertsona inguru bildu zituen Madrilen, eta ia 400 online, 17 herrialdetatik. 
 
Gainera, azken hilabeteetan, Podologiako Nazioarteko Federazioarekin lankidetzan, Podologoen 
Elkargoen Kontseiluak oinaren osasunerako hezkuntza-kanpaina bat zabaldu du sare sozialetan. 
Kanpaina horretan hainbat gai jorratu dira: COVID-19ren sintoma posibleak oinetan, oinen zaintza 
udan, haur-oinetakoak, puntilletan ibiltzea haurtzaroan, onddoak, running-zapatilak, baskulitisa, 
tartean diren azazkalak, arteria-gaixotasun periferikoa, presio-ultzerak... 
 
Elena Carrascosak, Podologoen Kontseiluko presidenteak, egun hau aprobetxatu nahi izan du 
Podologia Osasun Publikoan sartzeko aldarrikapena berriro egiteko. Izan ere, azken urteko 
garrantzitsuenen artean nabarmentzekoa da martxoan Diputatuen Kongresuan podologia osasun 
publikoan sartzeko legez besteko proposamena aho batez onartu izana.. Hori alderdiekin eta 
Gobernuarekin bilera asko egin ondoren lortu zen, salaketa publiko asko eta Kontseiluak sustatutako 
ia 100.000 sinadura bildu ondoren. Hala ere, urrats hori ez da nahikoa. Orain, proposamen hori 
Osasuneko Lurralde arteko Kontseilura eraman behar du Jaurlaritzak, onar dezaten. Kantabriak eta 
Balearrek bakarrik dituzte podologiako profesional gutxi batzuk sistema publikoan. 
 
Azken urtean, Podologoen Elkargoen Kontseilu Nagusiaren batzar berriak (17 elkargo ordezkatzen 
ditu eta 7.800 profesional elkargokide) lanean jarraitu du herritarrek podologiak estaldura publikoa 
izateko duten eskubidean, osasun-izaera aitortzearen alde borrokatuta; izan ere, Legeak jada 
onartzen badu ere, Osasun-administrazioak, osasun-arloko beste profesional batzuek eta gizartearen 
zati handi batek ahaztu egiten dute batzuetan, eta podologia estetikarekin lotzen dute batzuetan, eta 
ez osasunarekin;  Intrusismoari aurre egin zaio; osasun-aseguratzaile pribatuen tarifa hobeen alde 
borrokatu da; ikerketa podologikoaren alde ere egin da; eta podologiaren Kode deontologikoa 
eguneratu da. Kode horren lanak oso aurreratuta daude, eta urtea amaitu baino lehen argitaratuko 
dira. 
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