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DIGESTIO-APARATUA 

DIGESTIO-APARATUKO ZERBITZUA digestio-bideko (hestegorri, urdail, heste eta uzki-ondeste 

aldeko), gibeleko, behazun-bideetako, pankreako eta peritoneoko gaixotasunez arduratzen da eta, 

zehazki, horien etiologiaz, epidemiologiaz, fisiopatologiaz, semiologiaz, diagnostikoaz, pronostikoaz, 

prebentzioaz eta tratamenduaz. 

Digestibo-aparatuarena oso espezialitate zabala da, bertan sartzen dira: Gastroenterologia Klinikoa, 

Hepatologia Klinikoa eta Endoskopia. Erabiltzen dituen metodo diagnostiko eta terapeutiko asko 

Barne-medikuntzan erabiltzen diren berak dira. Hala ere, metodo diagnostiko eta terapeutiko batzuk, 

hala nola biopsiak lortzea, endoskopia digestibo diagnostiko eta terapeutikoak egitea, manometria, 

hestegorriko pHmetria eta digestio-funtzioen probak, espezialitate honetako bereziak dira. 

Digestio-aparatuko espezialitatea, beste espezialitate mediko batzuetan gertatzen den bezala, 

eraldaketa-prozesu batean murgilduta dago, asistentzia-premia berrien, gainespezializazio 

progresiboaren, berrikuntza teknologikoaren, informatizazioaren eta zereginak prozesuetan eta 

diziplina anitzeko lantaldeetan taldekatzearen ondorioz. 

 

Jarraian zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 

 

 

 

 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Nor gara 
 

 

 
Zerbitzuburua: Javier Bustamante Schneider 

 
Endoskopoako atalburua:                              
Ignacio Casado Morentin 

 

 

 
Tutorea: Irene Arteagoitia 

¨Casero 

 
Tutorea: Pilar Pazo 

Meijide 

 

 
Tutorea: David Coto Ugarte 

 
Tutorea: Olga Merino Ochoa 

 
Tutorea: Emma Martínez Moneo 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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BETE ATALBURU LANPOSTU BATZUK: bete gabe 
 
KOLABORATZAILEAK: Aparatu Digestiboko Zerbitzuko espezialista guztiak, hainbat lantalderi 
atxikita : 
 

• EED  eta proba funtzionalen lantaldea 
• Patologia Biliopankreatikoko lantaldea 
• Hepatologia eta transplante hepatikoko lantaldea 
• Hesteetako Inflamazio Gaixotasuneko lantaldea 
• Lantalde orokorra 

 

Aparatu Digestiboko Zerbitzuaren historia laburra 

 1987ko martxoan sortutako zerbitzu honek espezialitate-programa guztiaren prestakuntza eskaintzen du, 

Espezialitateen Nazio Batzordeak diseinatutakoaren arabera. Aparatu Digestiboko espezialitateko 

prestakuntza-programa onartuta dago eta edukia SAS/2854/2009 Aginduan, urriaren 9koan (BOE 2009ko 

urtarrilaren 26koa) jasota. Zerbitzuak 3 irakaskuntza-plaza akreditatu ditu urteko Aparatu Digestiboko 

Barneko Mediku Egoiliarrentzat eta, 1975. urtetik, espezialistak prestatzeko akreditazioa du. 

 Gradu ondoko prestakuntza eta irakaskuntzarako dedikazioa ospitaleko eguneroko jardueran 

integratuta dago eta Zerbitzuan lan egiten duen pertsonal medikoaren eginkizuna da. 

Aurretik Manuel Moretó Canela doktoreak (1990-2010) eta María Jesús Suarez doktoreak (2010-

2021) zuzendu dute zerbitzua, eta gaur egun Javier Bustamante doktorea da zerbitzuburua. 

Zerbitzuaren azken aldiko garapenaren gertakari garrantzitsuenak honako hauek izan dira: 

 EAEko gibeleko transplanteen programan parte hartzea 1996ko otsailetik. 

 Hesteetako gaixotasun inflamatorioari buruzko kontsulta espezializatu eta monografikoa. 

 Gaixotasun pankreatiko eta biliarrei buruzko kontsulta espezializatua eta monografikoa. 

 EAEko lehenengo Endoskopia Unitatea Kolon-ondesteetako Minbiziaren Baheketa 

Programan parte hartzen (2009). 

 Mugikortasuna eta patologia esofagogastrikoari buruzko kontsulta monografikoa 

APARATU DIGESTIBOKO ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA 

Zerbitzuko langileak hauek dira: 

 Zerbitzuburua: Javier Bustamante 

 Endoskopiko atalburua:  Ignacio Casado 

 Klinikako /(beste batzuk)   atalburua : bete gabe 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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 Erizaintzako gainbegiralea: Rosario Fernandez 

 25 mediku adjuntu. 

 12 Barneko Mediku Egoiliar. 

 

Unitate asistentzial hauek ditu: 

 Ospitalizazioko solairua: 40 ohe adjudikatu.(1-2 konplexutasun-maila), 5 lantaldetan 

banatuta: 

o EED  eta proba funtzionalen lantaldea 
o Patologia Biliopankreatikoko lantaldea 
o Hepatologia eta transplante hepatikoko lantaldea 
o Hesteetako Inflamazio Gaixotasuneko lantaldea 
o Lantalde orokorra 

 

 Kanpo-kontsultako 6 bulego ospitalean.(Beheko solairua, C blokea)i 

 Anbulatorioko kontsultak herri nagusietako Lehen Mailako Arretan,(Zalla, Santurtzi, 

Ortuella, Erandio eta Portugalete ) 170.000 biztanlerentzako zerbitzua emanez. 

 5 endoskopia-gela, goizez eta arratsaldez programatutako eguneroko jarduerarekin. 

 Proba funtzionaletako unitate 1, bereizmen handiko manometriak eta pHmetriaK egiteko. 

 

Asistentziaren aldetik, Zerbitzua hiru bloke handitan banatzen da: ospitalizazioa, kanpo-kontsultak 

eta endoskopiak, eta, beraz, hiru area berezitu daude: 

1. Ospitalizazioa:  

o Ospitalizazioko Unitatea 1. solairuan dago, B blokean. 40 ohe ditu. 

2. Kanpo-kontsultak: 

o  Beheko solairuan daude, C blokean. 6 kontsulta-bulego dira. Kontsultak espezialitate 

digestiboen arabera banatuta daude: hepatologia, hesteetako gaixotasun 

inflamatorioa, pankrea, kolon-ondesteetako minbiziaren baheketa, gaixotasun 

esofagogastrikoak, bereizmen handiko kontsulta… 

3. Endoskopiako Unitatea:  

o Endoskopia Unitatea 1. solairuan dago, C blokean (3 gela) eta 5. solairuan, D blokean 

(2 gela).  

Urteko jarduera hemen dago eskuragarri: 

EZKERRALDE ENKARTERRI GURUTZETAKO ESIko URTEKO MEMORIA  

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf
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Non gaude 

APARATU DIGESTIBOKO Zerbitzua Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitalean dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea Google Maps aplikazioan ikusi 
 
Zerbitzuaren idazkaritza:  
1. SOLAIRUAN, B BLOKEAN 
 
Administrazio-idazkariak:  
 Ospitalizazioko solairua: 

Lidia Abad Cuenca and. 
Amaia Marín Neira and. 

 Endoskopia eta Proba Funtzionalak: 
Verónica Debajo de Sousa and. 
María del Mar Caballero Oguiza and.  

 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6352 
Posta elektronikoa: secretaria.digestivocruces@osakidetza.eus 
 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
mailto:secretaria.digestivocruces@osakidetza.eus
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Prestakuntza-eskaintza 

Gure antolakuntza eta asistentzia-jarduera handiari esker, espezialitateko alderdi nagusi guztietan 

espezialisten prestakuntza eskaini eta bermatu dezakegu.  

Prestakuntzaren helburua da Barneko Mediku Egoiliarrak, prestakuntza-aldia amaitutakoan, edozein 

ospitaletan lan egiteko behar dituen ezagutzak eta autonomia izatea. 

 

Prestakuntzaren helburu orokorrek elkarrekin erlazionatutako lau alderdi barne hartzen dituzte:  

 

 Prestakuntza mediko orokorra osatzea beste zerbitzu batzuetan errotazioak eginez. 

 Prestakuntza espezifikoa lortzea Aparatu Digestiboko espezialitatean, esparru klinikoan 

nahiz teknologikoan. 

 Ikertzaile izateko prestakuntzan abiatzea, ikerketa-proiektuetan parte hartuz. 

 Komunikazio-tekniketan trebatzea, kasu klinikoak edo lanen emaitzak aurkezten eta 

debatitzen ikasteko, aldizkari medikoetarako ekarpenak prestatzen ohituz joan dadin 

eta irakaskuntza-lanetan eraginkorra izatera hel dadin. 

 

Gainera, Aparatu Digestiboko teknologia diagnostiko-terapeutikoari buruzko prestakuntza ere 

jasotzen du medikuak.   

 Prestakuntza-aldian zehar klinika eta teknologia banantzea saihestu behar da, egoiliar guztiak 

gai izan daitezen bi esparruetan. 

 Prestakuntza zehazki teknologikoan, ahalik eta prestakuntza osoena eman behar da. Hala ere, 

gero eta anitzagoa eta zabalagoa den teknologia guztian egoki prestatzea ezinezkoa dela 

ohartuta, hiru mailatan banatzen ditugu teknikak: 

 

1. maila. Egoiliarrak prestakuntzan zehar praktikatu behar dituen teknikak, gero 

erabateko autonomiaz praktikatu ahal izateko. 

2. maila. Egoiliarrak prestakuntzan zehar praktikatu behar dituen teknikak, nahiz eta 

erabateko autonomia lortzera ez iritsi. 

3. maila. Prestakuntza-aldi gehigarri bat eskatuko duten teknikak, Aparatu Digestiboko 

prestakuntza orokorra amaitu ondoren gaitasun-maila egokia lortu nahi duten 

espezialistentzat. 

 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Endoskopia Digestiboak garapen handia izan du espezialitatean, eta prozedura endoskopiko 

diagnostiko eta terapeutiko ugari daude, digestio-aparatuko espezialistaren prestakuntza 

orokorraren aldian heldu ezin zaienak. Horregatik, digestio-gaixotasunen nazioarteko sozietate 

gehienek konplexutasun handiko endoskopia garatzearen aldeko apustua egiten dute, 

subespezialitate gisa. Alde horretatik, gure Digestio Zerbitzuak prestakuntza-eskaintza hau du: 

-  Gastroskopia eta kolonoskopia diagnostiko-terapeutikoak (1. maila). 

- Teknika endoskopikoak (polipektomia, dilatazioa, argona-plasma bidezko koagulazioa, 

barizeen lotura endoskopikoa, klip hemostatikoak jartzea, Hemospray erabiltzea …) (2. maila). 

- Gastrostomia perkutaneoa (3. maila). 

- Muki-erauzketa endoskopikoa (3. maila). 

- Kolangiopankreatografia atzerakoia endoskopikoa eta kolangioskopia (3. maila). 

- Ekoendoskopia (3. maila). 

- Kromoendoskopia- eta magnitude-teknikak (3. maila). 

- Protesiak jartzea digestio-hodian edo behazun-hodian (3. maila). 

- Proba funtzionalak: bereizmen handiko manometria esofagikoa eta anorontala eta ph-

metria (3. maila). 

 

Prestakuntzako egonaldiak eskaintzen dizkiegu egoiliarrei eta beste zentro batzuetako profesionalei: 

a. Hepatologiako Unitatea, Gibeleko Transplanteen atala. 

b. Endoskopia Digestiboko Unitatea, Ekoendoskopiako atala. 

Informazio gehiagorako, gure zerbitzu-zorroa hemen ikus daiteke: 

Ospitalea > Zerbitzuen Katalogoa > DIGESTIO APARATUA 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA 

Irakaskuntza Batzordeak ikastaroak (ikusi irakaskuntza jarduerak) antolatzen ditu espezialitate 

guztien oinarrizko prestakuntza osatzeko.  

Egoiliarrak behartuta daude Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak onartutako plan transbertsaleko 

ikastaroetara joatera. Egoiliarren prestakuntza osasun-asistentziako beste arlo batzuetan osatzeko 

antolatutako eta prestakuntza-programan jasotako ikastaro horietan lantzen dira: ikerketaren 

metodologia, bioetika, gestio klinikoa, komunikatzeko trebetasuna eta erradiologia-babeseko 

prestakuntza. 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/eu_def/adjuntos/servicios_medicos/Digestio-Aparatua-17-02-2020.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf


  
 

  

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 
Prestakuntza Espezializatuko Programa 
Barakaldo, Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 
 

Digestio-aparatua| kontaktua: Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net  2022 
© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua All rights reserved.  9 / 21 

SAIO KLINIKOAK 

Ospitaleak Saio orokorrak burutzen ditu, hilero bitan, eta streaming bidez ematen dira.. Saio horiek 

funtsezkoak dira prestakuntza integrala lortzeko, espezialitatea edozein izanda ere, alde batetik, 

interes bereziko kasu klinikoei buruz ikasten delako, beste batetik, Ospitalearen, zerbitzuen edo 

unitateen funtzionamendua ezagutzeko balio dutelako – bai eta beren arteko erlazioa zein den ere– 

eta bukatzeko, hainbat batzorderen jarduera garrantzitsuaren berri ematen dutelako. 

Gainera, Digestio-Aparatuko Zerbitzuak astero saio hauek eskaintzen ditu: 

 

 Saio  bibliografikoa: astearteetan, 08:30ean,  eta gaur egun, Zoom bidez ere ematen dira. 
Bileran hainbat gai tratatzen dira, eguneratzeak barne, hala nola patologia digestiboa, 
eguneratze terapeutikoak, azterketen emaitzak, gida klinikoak, etab. Askotan, beste 
espezialitate batzuetako hizlariak gonbidatzen dira, gure espezialitatearekin zerikusirik ez 
duten gai espezifikoak eguneratzeko. 
 

 Diziplina anitzeko saio mediko kirurgikoa: ostegunetan izaten da, 08:30ean, eta 

prestakuntzarako interesa duten kasuak aurkezten dira, Kirurgia Orokorreko, Erradiologiako, 

Onkologiako eta Anatomia Patologikoko Zerbitzuekin batera. 

 

 - Digestio Aparatuko Zerbitzuak diziplina anitzeko hainbat batzordetan parte hartzen du 

astero: 

o Neoplasia esofago-gastrikoen Batzordea 

o Behazun-pankreako Batzordea 

o Kolon-ondesteko minbiziaren komitea 

o Hepatokartzinoma-batzordea 

o Transplante hepatikoko Batzordea 

o Hesteetako Inflamazio Gaixotasuneko Batzordea 

.

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 
 

Errotazioen banaketa arretaz baloratzen dute tutoreek, irakaskuntzako helburuen eta asistentzia-

premien arteko oreka bilatuz, baina irakaskuntzako helburuei lehentasuna emanez. 

Egoiliarra Digestiboko Zerbitzura iristen denean, elkarrizketa bat egingo du tutorearekin; tutoreak 

zerbitzuko pertsonala aurkeztuko dio eta zerbitzuaren egiturari eta funtzionamenduari buruzko 

informazio guztia emango dio. 

Egoiliar-aldia hastean, Digestiboko prestakuntza-plana banatuko da, egoiliar bakoitzaren lehenengo 

12 hilabeteetarako errotazioen egutegi pertsonalizatuarekin. 

2., 3. eta 4. urteko egoiliarrek gero jasoko dituzte prestakuntza-plan xehatuak. 

 

Errotaziorako jarraibide orokor gisa, honako eskema planteatzen da: 

 

 

Errotazio-programa 
 

 
eka uzt abu ira urr aza abe urt ots mar api mai 

             
4E Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Diges 

             
3E Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Errotaz. 

             
2E Diges Diges Diges Diges Diges Digest Diges Endos Endos Endos Diges Diges 

             

1E Diges Diges Infek Kirurg. Kirurgia 
Barne 
Med. 

Barne 
Med. 

Larriald. Larriald. Nefro Nutri Infek 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Lehenengo urtea:  

 

Errotazioak Iraupena 

Larrialdi orokorrak 2 hilabete 

Kirurgia orokorra 2 hilabete 

Barne-medikuntza 2 hilabete 

Nefrologia 1 hilabete 

Nutrizioa 1 hilabete 

Digestiboa (solairuan) 2 hilabete 

(ezagutzen hasteko) 

Infekziosoak 2 hilabete 

 

 

 Antzeko espezialitate mediko eta kirurgikoen errotazioak egitean, digestio-aparatuko egoiliarrak: 

1. Barne-medikuntzako gaixotasun garrantzitsuenen ezagutza sakondu behar du. 

2. Era askotako gaixotasunak dituzten pazienteak aztertzeko eta maneiatzeko aukera izan 

behar du. 

3. Kirurgia Orokorreko errotazioa egitean, neoplasia digestiboen diagnostikoan, estadioak 

zehazten, historia naturalean, maneiu kirurgikoan eta pronostikoan sakondu behar du. 

Era berean, ohiko prozedura kirurgikoetako indikazioei, kontraindikazioei eta operazio 

ondoko bilakaerari buruzko ezagutzak osatu behar ditu. 

4. Elkarrizketa klinikoaren eta historia klinikoaren eta miaketa fisiko oso eta xehatua 

egitearen inguruko gaietan sakondu behar du. 

5. Pazienteekin eta haien familiakoekin tratatzen ikasteko, pertsona arteko 

komunikazioan trebatu behar du., enpatia sustatu eta Txosten kliniko osoak egiteko 

gai izan behar du. 

6. Bilaketa bibliografikoa eta teknologia berrien erabilera, ezagutzak finkatzeko. 

7. Informazioa era egokian maneiatzea 

 

Bigarren urtea: 

 

Errotazioak Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 3 hilabete 

Digestiboa - solairuan 9 hilabete 
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Digestiboko solairuan errotazioa egiten duen bitartean, prestakuntza lortu behar du: 

1. Arazo digestibo ohikoenen maneiu orokorrean 

2. Gaixotasun digestiboak dituzten pazienteen ebakuntza inguruko arriskuak ebaluatzen 

3. Digestio-gaixotasun batzuen arrisku epidemiologikoak identifikatzen 

4. Irudi-teknikak interpretatzeko trebatzen 

5. Bilaketa bibliografikoan eta teknologia berrien erabileran sakontzean. 

6. Informazioa era egokian maneiatzea 

. 

Endoskopian prestatzen ari den bitartean, endoskopia digestiboko unitateen oinarrizko 

ezaugarriak ezagutu behar ditu: 

1. Behar diren lokalak eta instalazioak 

2. Unitateko oinarrizko tresneriaren funtzionamendua ondo ezagutu behar du 

3. Oinarrizko endoskopia egin behar du: gastroskopia eta kolonoskopia diagnostikoa 

 

Hirugarren urtea: 

 

Errotazioak Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 4 hilabete 

Digestiboa - solairuan 7 hilabete 

Errotazioa (aukerakoa) 2 hilabete 

 

 Ospitalizazio Unitatean: 

1. Paziente konplexuagoak zaintzeko ezagutza eta esperientzia bereganatu behar ditu. 

2. Diziplina anitzeko lantalde bateko kideetako bakoitzaren papera ulertu behar du, eta 

interakzioan jarduten ikasi. 

3. Patologia akutu larria (hutsegite hepatiko akutua, etab.) duten pazienteen 

tratamenduari buruzko ezagutza sakonak lortu behar ditu. 

4. Pazientearen familiartekoekin modu eraginkorrean eta maiz komunikatzeko gai izan 

behar du, albiste eta pronostiko txarrak ematen eta tratamendu batzuen 

eraginkortasunik eza azaltzen ikasi behar du. 

5. Paziente kritikoei buruzko eztabaida etikoetan aktiboki parte hartzea. 
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 Endoskopiako Unitatean: 

1. Teknika endoskopioetan sakondu behar du, konplexutasun handiagoko endoskopiak 

eginez helburu terapeutikoekin (gibeleko biopsia, esklerosia edo lotura, argon plasma 

bidezko koagulazioa, gastrostomiarekin kolaboratzea), beti norbaitek gainbegiratuta. 

 

 KANPO-ERROTAZIOA: 

Egoiliarrak kanpoko prestakuntza-aldiak egin ditzake zentro nazionaletan edo atzerriko 

zentroetan. Irakaskuntza-batzordeak eta gure zerbitzuak prestakuntza eta egonaldia errazten 

dituzte digestio-aparatuko bikaintasun-prestakuntza duten ospitale akreditatuetan. Errotazio 

hori 1-2 hilabeteko aldia izaten da. Funtsezkoa da gure ospitaletik kanpo errotazioa egitea, 

esperientzia aberasgarria baita, bai maila pertsonalean, bai profesionalean. Horren helburua 

gure Ospitalean garatzen ez den arlo batean ezagutzak zabaltzea litzateke. Ohiko aldia bi 

hilabetekoa izan beharko litzateke, ingurunera behar bezala egokitzeko eta abian den ikerketa 

kliniko txikiren batean parte hartu ahal izateko (kasuak berrikustea …). 

 

 

Laugarren urtea: 

 

Errotazioa Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 4 hilabete 

Digestiboa – Solairua/Kontsultak- 8 hilabete 

 

 

Digestio-klinikan (ospitalizazio-gela, eguneko ospitalea, ospitale-kontsulta artekoak) prestakuntza 

espezifikoaren aldia 7 hilabetez luzatzen da, endoskopian (oinarrizkoa, eta aurreratua teknika 

terapeutikoekin) 4 hilabetez eta kontsulta monografikoetan (ospitaleko kanpo-kontsultak) eta 

anbulatorioetan (dagozkion osasun-zentroetan) hilabete batez. 

 

Ospitalizazio-solairuan, egoiliarrak honako hau egin behar du prestakuntzaren azken urtean: 

1. Erantzukizun handiena izan behar du konplexutasun-maila guztietako paziente digestiboak 

maneiatzen. Hor sartzen dira paziente hepatikoa maneiatzearen alderdi espezifikoenak, hala 

nola gibeleko transplanteen indikazioak eta zainketa, portako hipertentsioa eta sindrome 

hepatopulmonarra duten pazienteen estudioa, digestio-odoljarioa duen pazientea, altua edo 

baxua izan, edo hesteetako gaixotasun inflamatorio konplexua dutenak, immunosupresore 

bidezko tratamendua edo terapia biologikoa, patologia biliopankreatiko larria duten 

pazienteen maneiua 
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Endoskopiako Unitatea, egoiliarrak honako hau egin behar du prestakuntzaren azken urtean: 

1.- Lehen ikasitako teknika endoskopikoen ezagutza sakontzea, erantzukizun handiagoarekin 

teknika endoskopiko desberdinen erabileran; polipektomiak, esklerosia, barizeen lotura.... 

 

TXANDAKATZEA KANPO-KONTSULTETAN: 

Azken prestakuntza-urte honetan, egoiliarrak prestakuntza osatu behar du, hilabete batez 

txandakatuz Kanpo kontsultetan eta – Ahal den neurrian, baita anbulatorioan ere – Pazienteen 

ospitalez kanpoko maneiuaren berezitasunak ezagutzeko. Horretarako, ospitaleko kontsulta 

monografikoetan txandakatu beharko du (Hepatologia eta transplante hepatikoa, hesteetako 

Inflamazio-gaixotasuna, Bilio-Pankrea, CCR arrisku handiko kontsultak eta Esofagogastriko-

Mugikortasuna), eta paziente anbulatorioen arretan parte hartu (astero) ESIko osasun-zentroren 

batean. 

Helburu hauek bete behar ditu: 

1.- Ospitalez kanpoko digestio-arazoekin ohitzea, batez ere adineko gaixoen kasuan eta pediatriatik 

igarotzean. 

2.- Digestio-arazoak dituzten pazienteak anbulatorioan edo ospitalez kanpoko kontsultan nola aztertu 

eta diagnostikatu ikastea. 

3.- Digestio-gaixotasunen historia naturala sakon ulertzea. 

4.- Esperientzia lortzea arazo kronikoak dituzten pazienteak etengabe zaintzen. 

5.- Gaitzea errehabilitazioko, osasun-hezkuntzako eta digestio-gaixotasunen prebentzioko 

programetan laguntzeko, bereziki geriatriaren eremuan. 

6.- Digestio-praktika anbulatorioan esperientzia eskuratzea. 

7.- Osasun arloko beste profesional batzuekiko komunikazioan espezialista gisa gaitasunak garatzea, 

paziente guztiei zainketa osoa eman ahal izateko. 

8.- Osasuneko diziplina anitzeko taldeko kideen zeregina ulertzea. 

9.- Tratamendu jakin batzuk aplikatzeak eta kontrolatzeak eragiten dituen arazo administratibo eta 

burokratikoekin ohitzea. 

10.- Etxeko Ospitalizazioko Zerbitzuarekin eta Digestiboko Eguneko Ospitalearekin harremanak izaten 

ikastea. 
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GUARDIAK: 

 

 Prestakuntzako lehenengo urtean Aparatu Digestiboko egoiliarrak Larrialdietako Zerbitzuan 

bakarrik egingo ditu guardiak, hilean lauzpabost. Jarduera eta erantzukizuna progresiboak 

izango dira, erabateko autonomia lortu arte. Errotazioa egiten ari den espezialitateko guardia 

espezifikoak ere egingo ditu (Kirurgia Orokorra, Nefrologia,…). 

 Gainera, 2. urtean eta 3.enean, presentzia fisikoko guardiak egingo ditu egoiliarrak 

Ospitalizazioko solairuan, hilean 1 edo 2. Jarduera eta erantzukizuna progresiboak izango dira, 

erabateko autonomia lortu arte. 

 Eta 4. urtean guardia lokalizatuak ere egingo ditu Endoskopian, Larrialdietako Endoskopia 

ikasteko, teknika horretan ere autonomia lortu behar baitu pixkanaka egoiliarrak. 

 

 

KANPOKO ERROTAZIOA: 

 

 Egoiliarrak kanpo-prestakuntzako aldiak hemengo edo atzerriko zentroetan egin ditzake.  

 Irakaskuntza Batzordeak eta gure Zerbitzuak Aparatu Digestiboan bikaintasunezko 

prestakuntza emateko akreditazioa duten ospitaleetan eskaintzen dituzte prestakuntza eta 

egonaldia. 
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IKERKUNTZA 

Mediku ona izateko ezinbestekoa da ikerketarako prestakuntza zientifikoa, horrela gai izango baita 

jasotzen duen informazioarekin kritiko izateko eta medikuntzan bere aurrerapen propioak egiteko. 

Ez da ahaztu behar medikuntza klinikoan ikerketaren xede nagusia ezagutzak sortzea dela, diziplina 

hobeto ulertu ahal izateko eta dagozkion baliabideak hobeto erabiltzeko, profil asistentziala 

hobetzeko, eta osasun/gaixotasun fenomenoaren ingurune biologikoan, psikologikoan eta sozialean 

eragiteko. 

Mentalitate kritiko eta ikertzailea funtsezkoa da eguneroko asistentzia klinikoa hobetzeko. 

Komunikazio eta irakaskuntzako tekniketan prestatzea estu-estu lotuta dago ikerketarako 

prestatzearekin. Erakunde barneko eta kanpoko jardueren bidez eskuratzen du prestakuntza hori 

egoiliarrak: 

1.  Kongresuetan komunikazioak eta argitalpenak eginez 

2.  Irakaskuntza-unitateko bileretan eta bestelako jardueretan aktiboki parte hartuz 

3. . Kongresu eta ikastaroetara joanez 

4.  Ikerketari ekitea funtsezkoa da BAME prestakuntzan zehar. Ikerketa, berrikuntza eta 

garapena da Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren helburu estrategikoetako bat, eta, 

horretarako, Biocruces Ikerketa Institutuaren laguntza du ospitaleak. 

 

Gainera, Barne Mediku Egoiliarrak Zerbitzuan garatzen diren ikerketa-ildoetako batzuetan parte 

hartu behar du, honako arlo hauetan: hesteetako Inflamazio Gaixotasuna, Hepatologia, Transplante 

hepatikoa, patologia bilio-pankreatikoa eta esofagogastrikoa eta Neurogastroenterologia-

Mugikortasuna. 

 

Ospitaleak  BioCruces Ikerkuntza Institutuaren sostengua du ikerketarako. 

Digest• Mikroplastikoak ehun hepatikoan: azterketa pilotua 

• Mikroplastikoak gibel-ehunean: azterketa pilotua 

•  Mofetil micofenolatoarekin egindako monoterapiaren epe luzeko emaitzak gibeleko 

transplantea duten gaixoetan. 

• Nobo-neoplasia: monoterapia kaltzineurina-inhibitzaileekin vs. monoterapia mofetil 

micofenolatoarekin. 
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• Test diagnostikoen ebaluazioa esteatosi hepatikoa eta esteatohepatitisa duten gaixoetan. 

• Walmsley-ren galdera-sortaren diagnostiko-gaitasuna ebaluatzeko zentro anitzeko azterketa, 

online aplikazio batean erabilia, ultzeradun kolitisa duten pazienteei egindako kontsultan erabilitako 

galdetegi berarekin alderatuta. 

• Zentro anitzeko azterketa, naive-kolitis ultzerosoa duten eta anti-TNFra jotzen duten 

pazienteei adalimumabarekin egindako tratamenduaren erantzunean kalprotektinak eta beste 

faktore batzuek duten balioa ebaluatzeko. 

• Hesteetako gaixotasun inflamatorioa duten pazienteen segurtasuna hobetzea, tratamendu 

biologikoetan, tuberkulosi sorra hobeki detektatzeko. 

• Crohn-en eritasuna eta kirurgia ileokolikoa duten pazienteen praktika klinikoari buruzko 

azterketa murriztua. 

Egoiliarraren funtsezko zeregin bat ikerketa klinikoa garatzen laguntzea da; historia klinikoak 

berrikusiz, datu-baseak betez eta Zerbitzuko lan zientifikoak idazten eta aztertzen parte hartuz. 

Egoiliarra arian-arian sartuko da ikerketa-lanetan. Zerbitzuak aintzat hartuko eta babestuko ditu bere 

ikasketa-proposamenak eta doktore-tesiari ekiteko interesa (2. urtea amaitu ondoren). 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio gehiagorako: 

URTEKO MEMORIA 
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Prestakuntzaren ebaluazioa 

Ebaluazioa ikasketaren motorra da eta ikasketa erraztera zuzenduta dago, beraz, indarrak eta 

ahultasunak antzeman eta hobekuntza planak ezarriko ditu. “Ebaluazio formatiboa” deitutako 

ebaluazio-mota horretarako, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak gaitasunetan oinarrituta dauden 

zenbait metodo kualitatibo erabiltzen ditu. Behean aipatuko diren metodo horiei esker, informazio 

zehatz bat iturri anitzetatik lortu eta hainbat ikuspegi izan ditzake (gainbegiralearen ebaluazioa, 

norberak egindako hausnarketa eta autoebaluazioa). Informazio horrekin, Urteko Ebaluazio 

Batzordeak txosten bat lantzen du adostasunez, eta bertan, egoiliarraren indarrak eta hobetzeko 

arloak (egongo balira) adierazten dira. Gaitasunetan oinarritutako txosten honek ezinbestean 

egindako ikastaroen egiaztagiriarekin batera “Egoiliarraren Urteko Txostena” osatzen dute. Tutorea 

prestakuntza-prozesu guztiaren kudeaketaren arduraduna da eta Urteko Txostena emango dio 

ikasleari. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Aparatu Digestiboko Zerbitzuko BAMEek (Barneko Mediku 

Egoiliarrek) lortu beharreko gaitasunak XXI. mendeko medikuaren zazpi gaitasun-eremuetara 

egokitzen dira, Ospitaleko irakaskuntza Batzordeak zehaztutakoaren arabera: 

1. Balio profesionalak, jarrerak, jokabidea eta etika. 

2. Pazientea zaintzea eta trebetasun klinikoak. 

3. Ezagutza medikoak / medikuntzaren oinarri zientifikoak. 

4. Komunikazioa. 

5. Osasun sistemaren testuinguruan oinarritutako praktika (Osasunaren sustatzailea eta Baliabideen 

Kudeatzailea). 

6. Ikaskuntzan eta hobekuntzan oinarritutako praktika (Analisi kritikoa eta ikerketa). 

7. Informazioaren maneiua. 

Espezialitate honi dagozkion asistentzia eta irakaskuntza eta ikerketako gaitasunak Aparatu 

Digestiboko espezialitatearen programa ofizialean jasotzen dira. 

 

Gurutzeta Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio sistema orokorra1. 

Irakaskuntza Batzordeak eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak ebaluazio-sistema zuzentzen dute. 

Sistema hori Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 2008. urtetik garatzen joan den “Gaitasunetan 

oinarritutako Prestakuntza Espezializatua" proiektuaren parte da. Ebaluazio-metodoak hauek dira: 
                                                           

1 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 
R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   
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a. Errotazio bakoitzaren Gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, Gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko berezko eredua) 

b. Tutorearekin aldian behingo elkarrizketak (gutxienez urtean bi) 

c. Autoebaluazioa 

d. Urteko Memoria (Egoiliarraren Liburuaren baliokidea da) bi alderdi hauek sartzen ditu: 

jasotako gaitasunen gaineko hausnarketa eta asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-

jardueren zein lanbidearekin erlazionatutako beste ekintzen kuantifikazioa 

e. Gaitasunetan oinarritutako Tutorearen urteko txostena 

f. Ebaluazio Batzordearen urteko balorazioa 

g. Irakaskuntza Batzordeak antolatutako derrigorrezko ikastaroak egitea 

h. Gaitasunetan  oinarritutako urteko banako txostena 

 

Egoiliarraren ebaluazioa jasotako Prestakuntzaren gainean.  

1. Urtero, apirilean, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliar guztiei 

gogobetetze-inkesta bat bidaltzen die. 

2. Bi urtez behin, otsaila eta martxoa bitartean, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza 

Batzordeak gogobetetze-inkesta bat bidaltzen du. Inkesta hau orain dela 20 urte egiten da. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 

IRAKASKUNTZA BATZORDEAK ONARTUTAKO APARATU DIGESTIBOKO ZERBITZUKO BEREZKO 

METODOAK.  

 

Irakaskuntza-prozesua sistematikoki ebaluatu behar da. Egoiliarrak gero eta erantzukizun handiagoa 

hartu behar du eta gero eta ezagutza gehiago izan behar ditu, eta horretarako tutoreek, staff-eko 

medikuek eta zerbitzuburuak gainbegiratu behar dute. Gainera, beharrezkoa da Zerbitzua ere aldizka 

baloratzea, irakaskuntzarako gaitasunari dagokionez.  

Horregatik ezarri da aldizkako ebaluazio-sistema bat egoiliarrentzat eta zerbitzuarentzat, BAME 

aldiko prestakuntza orokorrari buruz eta, zehazki, errotazio bakoitzari buruz. Irakaskuntza Batzordeak 

eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak ebaluazio sistema zuzentzen dute. Sistema hori Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitalea 2008. urtetik garatzen joan den “Gaitasunetan oinarritutako Prestakuntza 

Espezializatua” proiektuaren parte da. 

- Egoiliarrak errotazio bakoitza amaitzean balorazioa egingo du. Egoiliarrak galdetegi bat bete 

behar du, jaso duen prestakuntzaren hainbat alderdi baloratzeko. Galdetegiak Digestiboko 
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tutoreei emango zaizkie. Galdetegietan jasotako informazioa oso erabilgarria da hobetu 

beharreko arloak antzemateko. 

- Urtean behin, Digestio-aparatuko Zerbitzuaren saio orokorretako batean egoiliarren 

prestakuntzarekin lotutako gaiak aurkeztu beharko dira, eta, bertan, besteak beste, 

ebaluazioen emaitzen berri eman beharko da. 

- Egoiliarrak BAME aldia amaitzean, jaso duen prestakuntza globalaren balorazioa egingo du: 

egoiliar-aldiaren antolaketa globala eta hobetu daitezkeen alderdiak baloratzeko inkesta. 
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