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ITEGRA: JARDUTEKO PROTOKOLOA 

KIROL-ISTRIPUETAN JARDUTEKO PROTOKOLOA: 

Urrats hauek bete beharko dira: 

1.- ISTRIPUAREN JAKINARAZPENA: Istripuaren berri eman beharko zaio 
ITEGRAri (www.itegra.es), gehienez 72 orduko epean, eta bi komunikazio-bide erabil 
daitezke horretarako: 

1 . Federazioaren txartel birtualaren bidez. Txartel hori zure telefono 
mugikorrean deskargatzen da, federazioan alta eman eta deskargatzeko 
jarraibideak posta elektronikoz jaso ondoren. 

2. ITEGRAren Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua erabil daiteke: 960 99 28 
40 astelehenetik igandera.  

3 . Laguntza medikoa AXAren itunpeko zentroetan BAIZIK ez da emango. 
Osasun Publikoko zentroetako (OSAKIDETZA) edo itundu gabeko 
zentroetako osasun-laguntza ez dago estalita, bizi-larrialdietan izan ezik. 

4. Baldintza hori bete ezik, sortutako gastuak ordaindu beharko dituzu. 

Istripuaren partean datu hauek adierazi behar dira: 

- Kirol-istripua non gertatu den, zer egunetan, federatuaren harremanetarako 
telefonoa, federatuaren helbide elektronikoa, posta-kodea (zentroa esleitzeko) eta 
kirol-istripuaren deskribapen zehatza. 

- 

- 

Datu horiekin, alta emango zaio istripu-parteari, eta federatuak partearen kopia 
bat jasoko du posta elektronikoan. 

Gehienez ere 24 orduko epean, partea baliozkotzeko mezu elektroniko bat jasoko
duzu, bai eta lehen kontsultara joateko hitzordua eskatu behar duzun osasun-
zentroa zein den ere. Federazio-txartel birtuala deskargatu ondoren, mugikorrean 
ere jasoko duzu informazio hori, jakinarazpenaren bidez. 

- Federatuak dagokion osasun-zentrora joan beharko du, eta bertan lesioaren 
diagnostikoa jasoko du. Osasun-zentroak online espediente bat du federatuaren 
izenean, bisitaren datuak betetzeko. 
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- Aseguru-etxeak aztertuko du osasun-zentroak betetako espedientea, istripu-
partearen adierazpenarekin batera, eta federatuak mezu elektroniko bat jasoko 
du, bere espedientea onartu edo baztertu duten jakinarazteko, polizaren 
estalduren arabera. Aseguru-etxeak espedientea BALIOZKOTZEN badu, 
estaldura dagoela esan nahi du, eta federatuak tratamendua has dezake. Bestela, 
BAZTERTU egingo da eta ez du estaldurarik izango. 

2.- :LARRIALDIAK  Federatuak kasu hauetan jo dezake larrialdietara: 

Zauri irekia 

Hezur-hausturaren susmoa 

Konortea galtzea 

Betiere laguntza hori aseguruaren xede bada, eta kirol-istripua gertatu eta hurrengo 
12 orduetan. 

Kasu horretan, federatuak jo beharko du aseguru-etxeak itundutako zentro batera, aldez 
aurretik laguntza-telefonora deituta: 960 99 28 40 

Deiaren unean, istripuaren partea ITEGRAn adieraziko da eta federatuari jakinaraziko 
zaio zein zentrotara jo behar duen larrialdietara. Horretarako, adierazitako zentroari 
baimena emango zaio, federatuaren posta elektronikoko kopiarekin (ezbeharraren berri 
ematean adieraziko digun datu hori). 

Baimen hori mugikorrean ere jasoko da, federazioaren txartel birtualari esker. 

Federatuak larrialdien txostena bidali beharko du altara, soporte@itegra.es helbidera, 
larrialdietako txostena eskatzeko Itegraren mezu elektronikoa jaso ondoren, gero 
jarraipena baloratzeko, beharrik badago. Txostena mugikorraren argazki bidez ere igo 
daiteke, federazio-txartel birtualaren bidez. 
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Deskribatutako larrialdiko arrazoiez bestelako edozein patologiak laguntza jasoko du 
kirol-istripuaren ondorengo lehen eta bigarren egun baliodunen artean. 

Larrialdi kliniko larriaren kasuan bakarrik (federatuaren bizitza arriskuan badago) jo ahal 
izango duzu zuzenean hurbilen dagoen osasun-zentrora. Larrialdietako lehen laguntza 
jaso ondoren, federatuak bere egoeraren berri eman beharko dio ITEGRAri (960 99 28 
40), lehen egun baliodunean, espediente bat irekitzeko eta itundutako osasun-zentro 
batera eramateko. 

3.- BAIMENAK 

Konpainiaren aldez aurreko baimena beharko da, honako proba eta tratamendu hauek 
egiteko: Diagnostiko-proba bereziak; OTA, RMN, ekografiak, gammagrafíak, 
artroskopiak eta ebakuntza kirurgikoak. 

Baimena behar den kasuetan, medikuak edo itundutako osasun-zentroak eskatuko dio 
baimena ITEGRAri, online espediente medikoaren bidez, eta federatuak posta 
elektronikoz jasoko du baimena erantsitako fitxategi batean. Baimen hori inprimatu egin 
behar da, eta esleitutako zentroan entregatu, baimenean agertuko diren probetarako. 

Zure mugikorrean ere jasoko duzu jakinarazpena, baimena eskura duzula adierazteko, 
federazio-txartel birtualaren bidez, zure mugikorrean. 

Konpainiaren aldez aurreko baimenik gabe egindako edozein proba edo tratamendu 
aseguratuaren kontura izango da.  

Dagokion baimena lortu ondoren, federatua kontsultara joango da probaren emaitzaren 
txostenarekin, eta medikuak edo osasun-zentroa geratuko da horren kopiarekin. 

Gizarte Segurantzako zentroetako edo itundu gabeko zentroetako osasun-laguntzak ez 
dira estaliko, bizi-larrialdiak izan ezik. 
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* Gogoan izan: 
a) KIROL MEDIKUNTZAKO BAJAn egonik federatuak kirol-jarduera egiten badu, hori 
ezbeharraren espedientea ixteko arrazoia izango da, eta, beraz, ez da tratamenduarekin 
jarraituko, aurreko istripu baten ondorioz alta medikorik jaso gabe gerora gerta daitezkeen 
istripuek ez baitute estaldurarik. 
 
b) Istripua gertatzen denetik gehienez 72 orduko epean horren berri jakinarazi behar da. 

c) Edozein laguntza, osasun-kontsulta, proba edo errehabilitazio egiteko, ITEGRAk 
esleitu beharko du aldez aurretik. 

Informazio gehiago: www.itegra.es edo ITEGRA bezeroarentzako arretan: 960 99 28 40 

4- LARRIALDIETARAKO OSPITALEAK 

BIZKAIA-LEIOA 

QUIRONSALUD Ospitalea 

Leioa-Unbe errepidea, 33, 
48950 

Tel.: 944 898 000 

BIZKAIA- BILBAO 

IMQ Virgen Blanca klinika 

Mendiri Maisuaren kalea 2, 48006 

Tel.: 944 12 70 11 

ARABA-GASTEIZ 

Gasteizko QUIRONSALUD Ospitalea (Esperantza Andra 
Maria) 

Esperantza kalea 3, 01002 

Tel.: 944 898 000 
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ARABA-GASTEIZ 

Vithas San Jose Ospitalea 

Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 10, 
01008 

Tel.: 945 13 28 26 

GIPUZKOA – DONOSTIA / SAN SEBASTIAN 

Gipuzkoa Poliklinika  

Miramon pasealekua, 174, 
20014 

Tel.: 943 00 28 00 
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