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NEUROLOGIAKO ZERBITZUA 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Neurologia Zerbitzua estatuko zerbitzu handienetako bat da, 

asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerengatik. Hura osatzen duten profesionalen taldeak 

kualifikazio handia du nerbio-sistemari eragiten dioten gaixotasunen diagnostikoan eta 

tratamenduan. Zerbitzuak neurologoak eta Neurologiako azpiespezializazio-eremu nagusietan 

espezializatutako erizaintzako langileak ditu, eta kalitatezko arreta eskaintzen du unitate 

superespezializatuetan. Besteak beste, Mugimenduaren eta Disautonomiaren nahasmenduen 

Unitatea eta Epilepsiaren Unitatea aipatu behar dira; biak ere CSUR zentro gisa kualifikatuta (Osasun 

Sistema Nazionaleko Erreferentziazko Zentro, Zerbitzu eta Unitateak) mugimenduaren 

nahasmenduen eta epilepsia errefraktorioaren kirurgiarako, bai eta Neuroinmunologiako Unitateak, 

Gaixotasun Neuromuskularren Unitateak, Dementzia, Zefaleak, Kareko Patologia baskularra, 

Nomotrologia eta Nomotrologikoa. Nabarmentzekoak dira iktus iskemikoa duen pazientearen 

maneiu akutuan espezializatutako iktus-unitate bat, azaleko elektroentzefalografia bidez etengabe 

monitorizatzea ahalbidetzen duen epilepsia-unitate bat, garezur barneko erregistroaren bidez eta 

azken teknologiez hornitutako disautonomia-laborategi bat. Azpi-espezializazio altu horrek aukera 

ematen du BAMak Neurologian eta antzeko espezialitateetan prestatzeko, bai maila klinikoan, bai 

ondoko beste zentro batzuetan eskuragarri ez dauden teknika diagnostiko-terapeutikoetan. Horien 

artean, nabarmentzekoak dira tronbektomia mekanikoa, epilepsiaren tratamendu kirurgikoa, bai 

kirurgia erresektiboaren bidez, bai nerbio bagoaren estimulatzailea jarriz edo garezur barneko 

elektrodoek zuzendutako irrati-frekuentzia bidez; Parkinson-gaixotasunaren terapia aurreratuak, 

besteak beste, Parkinson-gaixotasunaren tratamendu kirurgikoa garuneko estimulazio sakonaren 

bidez, lebodoparen etengabeko infusio duodenalaren ponpa bidezko tratamendua, edo 

apomorfinaren larruazalpeko ponpa, zefale erregogorren tratamendua nerbio okzipital nagusiaren 

infiltrazio anestikoaren tekniken bidez, eta abar. Zerbitzua, oro har, eta bertako profesionalak, 

bereziki, bikaintasunarekin eta efizientziarekin konprometituta daude asistentziaren, irakaskuntzaren 

eta ikerketaren eremuetan. Gure ospitaleko laguntza-, irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak eta 

baliabide materialak eta giza baliabideak bermea dira egoiliarren prestakuntzak maila optimoa lor 

dezan eta, horrela, ospitaleak espezialistak prestatzeko akreditazioarekin duen erantzukizunari 

erantzun diezaion. 
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Neurologiako Zerbitzuan jardueren orientazioa, funtsean, asistentziala da, eta anbulatorio- eta 

ospitale-laguntza integratzen eta koordinatzen ditu Bizkaiko erreferentzia-eremuan, eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko erreferentzia-zentroa da patologia jakin batzuetarako (ez bakarrik 

neurologiaren eremuan aipatutakoetarako, hala nola epilepsiaren eta Parkinsonen kirurgiarako, baita 

antzeko beste espezialitate batzuetarako ere, hala nola, Metapetasun Gaixotasun Meplarren 

Zerbitzuaren eta Gaixotasun Meplarren Unitate bat izateko). 

Irakaskuntza- eta ikerketa-jarduera, graduaurrekoa eta graduondokoa, Biocruces Bizkaia Ikerketa 

Institutuan (ospitale-barrutian bertan) parte hartuz zabaltzen da. 

Neurologiako prestakuntzan dauden medikuen graduondoko prestakuntza 1976an hasi zen, eta, gaur 

egun, urtean 2 egoiliar daude akreditatuta. Neurologiako prestakuntzak, jakina, asistentziaren 

lehentasuna du gure zerbitzuan, eta irakaskuntza eta ikerketa zerbitzuan bertan integratuta daude. 

Hala ere, kalitatezko irakaskuntza eta ikerketa zuzenean lotuta daude asistentzia-lan on batekin, eta, 

beraz, egoiliarraren prestakuntza egokia eraikitzeko funtsezkoak diren hiru zutabeak praktika kliniko 

asistentzialetik lantzen dira. Praktika kliniko horrek ikerketa-proiektuak planteatzeko aukera ematen 

du, eta etengabeko irakaskuntzan oinarritzen eta indartzen da. 

Jarraian, honako hauek zehazten dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 

 

 

  

 Zerbitzuburua 
Alfredo Rodríguez-

Antigüedad dk. 

  

Tutorea 

. Mar Mendive dk. 

 
Tutorea 

 Irene Díaz dk. 

Tutorea: 

Ana Moreno Estébanez 
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Zerbitzua, 1973an jarri zen martxan eta Neurologiako Batzorde Nazionalak diseinatutako 

espezialitatearen programa guztiaren prestakuntza eskaintzen du. 1976tik espezialistak prestatzeko 

akreditazioa du  eta urtean 2 prestakuntza-plaza hartzeko ahalmena. 

1. Egitura eta antolaketa 

- Zerbitzuaren jarduera klinikoa honela banatzen da: Ospitaleko asistentzia eta asistentzia 

anbulatorioa. 

 

Giza baliabideak 

Zerbitzuburua: Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarrantz 

Neuromuskularraren atalburua: Joseba Bárcena Llona 

Mediku adjuntuak: 

- Fernandez Martinez Manolo 

- Hurtado Urquidi Pilar 

- Garcia Andrade Luis 

- Gomez Esteban Juan Carlos 

- Menbibe Bilbao Mar 

- Velasco Juanes Fernando 

- Rouco Axpe Idoia 

- Perez Concha Tomás 

- Luna Rodríguez Alain 
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- Freijó Guerrero Maria del Mar 

- Fernández Maiztegi Covadonga 

- Garamendi Ruiz Iñigo 

- Marinas Alejo Ainhoa 

- Losada Domingo Jose 

- Bilbao Villabeitia Iker 

- Boyero Duran Sabas 

- Ciordia Domínguez Roberto 

- Ugarriza Serrano Iratxe 

- Tijero Merino Beatriz 

- Jauregui Barrutia Amaia 

- Diaz Cuervo Irene 

- Velasco Palacios Leticia 

- González Eizaguirre Amaia 

- Fernandez Valle Tamara 

- Ruiz Lopez Marta 

- Moreno Estebanez Ana 

 

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak: 

mailto:secretaria.neurologiacruces@osakidetza.eus


Gurutzetako Unibertsiate Ospitalea 
 Prestakuntza Espezializatuko Programa 

Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 
   

Neurologia | kontaktua: secretaria.neurologiacruces@osakidetza.eus    2022 
© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reserved.  7 de 36 

 

Irakasle agregatua: Manolo Fernandez Martinez 

Irakasle elkartuak: 

- Rodríguez-Antigüedad Zarrantz Alfredo 

- Gómez Esteban Juan Carlos 

- Mendibe Bilbao Mar 

- Velasco Juanes Fernando 

- Ugarriza Serrano Iratxe 

- Jauregui Barrutia Amaia 

- Fernandez Valle Tamara 

 

Zerbitzu-zorroa 

Gure zerbitzu-zorroak prestazio hauek ditu: 

1. Ospitalizazio-zerbitzuak. 

Neurologia orokorreko ospitalizazioa (42 ohe) 

Iktus-unitatea (4 ohe eta Neurosonografiako laborategi bat) 

Epilepsia-unitatea (2 ohe bideo-EEG monitorizazioarekin) 

Parkinsonen Kirurgiako eta Mugimenduaren nahasmenduetako Unitatea 
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Desgaitasun-unitatea 

Neurologiako Larrialdien estaldura 

 Larrialdi neurologiko orokorrak (24 ordu egunean, 365 egun urtean) 

 Iktus-kodea (24 ordu egunean, 365 egun urtean) 

Kontsultartekoak 

 Ospitalizazioko kontsultartekoak 

 Kontsultarteko presentzialak eta ez-presentzialak sareko beste ospitale 

batzuekin: San Eloy Ospitalea, Gorliz Ospitalea eta Urduliz Ospitalea (Alfredo Espinosa) 

Eguneko Ospitalea 

 Neuroinmunologia (astean 6 egunetan) - Immunoterapia aurreratua 

 Programatutako ziztada lunbarra 

 Neurologia orokorreko tratamenduak 

 

2. Arreta anbulatorioaren eskaintza 

 Ospitale barruko unitateak eta kanpo-kontsultak 

 Neuroinmunologia eta esklerosi anizkoitzeko unitatea 

 Zefaleen kontsulta 

 Epilepsiako kontsulta eta unitatea/epilepsia errefraktarioa eta epilepsiako 

kirurgia 

 Parkinsonen eta Mugimenduaren nahasmenduen Unitatea 

 Parkinsonaren eta beste terapia aurreratu batzuen kirurgiako kontsulta 

 Parkinsonismo atipikoen kontsulta 

 Nahasmendu hiperzinetikoen kontsulta 

 Zefaleen kontsulta 

 Patologia Neurobaskularraren kontsulta 

 Toxina Botulinikoaren kontsulta 

 Neuromuskularraren eta nerbio-sistema periferikoko gaixotasunen unitatea 

 Dimentsioak kontsultatzea 

 Neuroftalmologiako kontsulta 
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 Ataxien kontsulta 

 Loaren trastornoak kontsultatzea 

 Kontsulta eta Desgaitasun Unitatea 

 Neurologia orokorreko kontsulta (MIR-4 mediku atxikiak gainbegiratuta) 

 

 Ospitalez kanpoko kanpo-kontsultak 

 Barakaldoko anbulatorioko kontsulta 

 San Juan de Dios anbulatorioko kontsultak 

 Zallako anbulatorioko kontsulta 

 Areetako anbulatorioko kontsulta 

Aurrez aurreko kontsultak eta aurrez aurrekoak ez direnak, Lehen Mailako Atentzioarekin. 

 

Diagnosi-prestazioak, unitateka 

 Neurologia orokorra 

. Ziztada lunbarra 

. Ziztada lunbarra infusio-testarekin hidrozefalia-susmoa dagoenean 

. Ziztada lunbarra eta erradiotrazadorearen inokulazioa, zisternografia isotopikoko likido 

zefalorrakideoaren hipotentsioaren susmoan 

. Hematika-adabakia 

. Lagin biologikoak ateratzea 

 

 Neuroinmunologia eta esklerosi anizkoitzeko unitatea 

 

. IgG eta IgM banda oligoklonalak 
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. 2. iritziaren kontsulta 

. Ugalketa-aholkularitzako eta familia-plangintzako kontsulta 

. Haur eta gazteen esklerosi anizkoitzaren kontsulta 

. Kontsulta uveitis oftalmologiako unitatearekin 

. Azterketa neuropsikologikoak 

. Eskalak: EDSS, Composite, T25FW, MSWS-12, SF-36, Analisi bisuala 

. Lagin biologikoak ateratzea 

E-Eguneroko kontsulta 

 

 Iktusaren eta Neurobaskularraren Unitatea 

. Doppler-duplex ornoaz gaindiko enborretakoa 

Indize intimoa-ertaina zehaztea 

Ateromaren plaka kuantifikatzea 

Estenosi-mailaren kuantifikazioa 

. Doppler/Dúplex transkraneala 

Garezur barneko estenosia detektatzea 

Garuneko basoespasmoa detektatzea 

Garuneko heriotzaren diagnostiko neurosonografikoa 

Mikroburbuilen testa, shunt eskuin-ezker detektatzeko 
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. Garun barneko odoljarioen kontrol neurosonografikoa 

. Garezurreko monitorizazio-teknikak 

Tratamendu biranalizatzailearen Mmonitorizazioa 

Garuneko hemodinamikako erreserba-azterketa 

Apnea testa 

. Mikroenboliak detektatzeko monitorizazioa. 

. Arrisku baskularraren ebaluazioa 

 

 Zefaleen Unitatea 

. Lehen eta bigarren mailako zefaleen diagnostikoa 

 Epilepsia-unitatea 

. Bideo-EEG monitorizazio luzea 

. Bideo-EEG monitorizazio luzea garezur barruko elektrodoekin eta/edo manta subduralarekin 

. Wada-testa 

. Estimulazio kortikala 

.Nerbio Bagoaren estimulazioa 

. SPECT iktala 
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 Parkinsonen eta mugimenduaren nahasmenduen unitatea 

. Levodopako testa - 

. Apomorfina-testa. 

. Parkinson-en gaixotasunaren eta bestelakoen kirurgiarako protokolizazioa 

Mugimenduaren nahasmenduak 

. Estimulazio-parametroak programatzea 

. Desgaitasun-azterlanak 

 

 Neuromuskularraren eta nerbio-sistema periferikoko gaixotasunen unitatea 

. Nerbio periferikoaren biopsia 

. Muskuluen biopsia - 

. Steinert-en gaixotasunari buruzko diziplina anitzeko kontsulta 

. Tensiloiaren testa 

. Tanta lehorraren testa 

. Izotz-testa 

. Lagin biologikoak ateratzea 
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 Dementzien Unitatea 

. Azterketa neuropsikologikoak 

 

Prestazio terapeutikoak, unitateka 

 Neuroinmunologia eta esklerosi anizkoitzeko unitatea. 

. Immunoterapia aurreratua 

. Espastizitatearen tratamendua Toxina Botulinikoarekin eta Baclofeno ponparekin 

. Plasmaferesia/plasma-ordezkapena (zainketekin koordinatuta) 

Intentsiboak) 

 

 Zefaleen kontsulta 

- Infiltrazio lokalak 

- Blokeo anestesikoak 

. Garezur inguruko infiltrazioa toxina botulinikoarekin 

 

 Iktusaren eta Neurobaskularraren Unitatea 

. Zain barneko fibrinolisia 
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. Tronbektomia intrarteriala 

. Arteria-benetako malformazioen, fistula arterio-benosoen, garezur barneko aneurismen eta 

arteria-disekzioaren diagnostikoa eta tratamendua aukeratzea 

  

 Parkinsonen eta mugimenduaren nahasmenduen unitatea 
 

. Apomorfinako infusioak aplikatzea 

. Duodopako infusioak aplikatzea 

. Toxina botulinikoa aplikatzea 

Garuneko estimulazio sakona 

 

 . Neuromuskularraren eta NS periferikoko gaixotasunen unitatea 

.- Steinert-en gaixotasunari buruzko diziplina anitzeko kontsulta 

. Immunoterapia 

 

 Epilepsia-unitatea 

- Nerbio bagoaren estimulazioa 

- Kirurgia epilepsia lobulu tenporala eta denboraz kanpokoa 

 

mailto:secretaria.neurologiacruces@osakidetza.eus


Gurutzetako Unibertsiate Ospitalea 
 Prestakuntza Espezializatuko Programa 

Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 
   

Neurologia | kontaktua: secretaria.neurologiacruces@osakidetza.eus    2022 
© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reserved.  15 de 36 

 

Baliabide fisikoak 

Gaixotasunen eskakizunei erantzun ahal izateko 

Neurologikoak: 

• Ospitalizazioa: 2. solairua. 42 ohe daude eskuragarri. Iktus Unitateak 4 ohe ditu 

monitorizazioarekin. Epilepsia-unitateak monitorizatutako 2 ohe ditu. Disautonomía-laborategi bat 

eta Neurosonologia-laborategi bat daude. 

• Espazio medikoak ospitalizazio-eraikinean: 2. solairua-a eraikina. Lanerako gela bat dago 

medikuentzat, gela bat egoiliarrentzat, gela bat epilepsia-unitateko taldearentzat, Disautonomia-

laborategi bat, neurosonografia-laborategi bat, informazio-gela bat eta itxarongela bat. 

Kanpo-kontsultetan: 7 kontsulta mediko eta erizaintzako kontsulta bat. 

Hainbat areto daude zerbitzu guztiek partekatutako saioetarako 

(Aldez aurretik Arriaga gela erreserbatuta). 

 EZKERRALDE ENKARTERRI GURUTZETAKO ESIaren URTEKO MEMORIA 
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Non gaude 

Neurologia Zerbitzua Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 
dago, A eraikineko 2. solairuan. 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea Google Maps aplikazioan ikusi 
 
Administrazio-idazkariak:  
Mº José Fraga and. eta Begoña Otero and. 

 
Telefonoa:  946006363 
Posta elektronikoa:  
secretaria.neurologiacruces@osakidetza.net 
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Prestakuntza-eskaintza 

Neurologia-zerbitzuko irakaskuntza graduaurrekoa eta graduondokoa izan daitezke. Zerbitzu osoak 

unibertsitate-prestakuntzako jarduera garrantzitsua egiten du. Graduaurreko prestakuntza Euskal 

Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) Medikuntzako lizentziaturaren barruan kokatzen da, Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitalean, "Patologia Medikoa I" -an, praktikak 4. eta 6. mailetan. Irakasleek zuzentzen 

dituzte gradu-amaierako proiektuak. Zerbitzuak, gainera, doktoreak ere baditu, hainbat doktore-tesi 

egiteko zuzendaritzan eta tutoretzan esperientzia dutenak, bai gure zentroko neurologiako mediku 

atxikiak, bai kanpoko zentroak, Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV-EHU) irakaskuntza-esparruan. 

Horren adibide dira Gómez Esteban doktorea eta Rodríguez–Antigüedad doktorea. 

 

Neurologiako BAMEen prestakuntza 

Neurologia-zerbitzuak urtean 2 egoiliar prestatzeko akreditazioa du. 

Prestakuntza 4 urtean egiten da, eta, urte horietan, mediku egoiliarrak zerbitzuaren barruan berariaz 

garatutako prestakuntza-programa bati jarraitzen dio, espezialitatearen programa nazionalaren 

jarraibideen arabera. 

Gure antolaketari eta asistentzia-jarduera zabalari esker, espezialisten prestakuntza eskaini eta 

bermatu dezakegu espezialitatearen alderdi nagusi guztietan eta aurrez aipatutako arlo 

superespezializatuetan. 

 

Aurrez kontsulta espezializatuetako asistentziari buruz esandakoaz gain, prestatzen ari den 

egoiliarrak gaur egungo diagnostiko- eta tratamendu-teknika nagusiak ikasiko ditu: 

 Doppler egitea: 

o DUPLEX TSA 

o DUPLEX TC 

o Mikroenboliak aztertzeko monitorizazioa 
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o Erreserba hemodinamikoaren azterketa 

o Doppler muskularra eta nerbio periferikoa 

 Holter TA eta EKG 

 Mahai kulunkaria eta monitorizazio ez-inbaditzailea Task Forcerekin 

 EEG eta EEG monitorizazioa 

 EMG, Potentzial ebokatuak 

 Ziztada lunbarrak egitea 

 Ekokardiografia 

 Sakatu toxina botulinikoa hainbat patologiatan: zefalea erregogorrak, distoniak, 

espasmoak … 

 Interbentzionismo erradiologikoa 

 

Neurologia-zerbitzuaren barruan, saio klinikoak daude egunero: 

Zerbitzuaren saioak: 

1. Neurologia Zerbitzuko saio kliniko orokorra, asteartean, 8: 10ean, 2. solairuan. 

Gai neurologiko espezifikoei eta gaurkotasunekoei buruzko berrikuspena. 

2. Eguneroko saioak guardia-aldaketan. 8: 00etan, 2. solairuan, Neurologian. 

Guardiako egoiliarrak eta mediku laguntzaileak guardian zehar ospitaleratutako kasu klinikoak eta 

larrialdietan, ZIUn eta beste zerbitzu batzuetan daudenak aurkezten dituzte. Interes orokorreko 

kasuak eztabaidatzen dira. Bereziki azpimarratzen dira konplexutasunagatik zerbitzu osoaren parte-

hartzea behar duten kasuak. Zeregin hori egoiliarrek kasuak prestatzeko eta jendaurrean jartzeko 

duten entrenamenduaren parte da. 

3. Egoiliarren saio klinikoak, ostiralean, 8: 15ean, 2. solairuan, Neurologian. 

Gai neurologiko espezifikoei buruzko berrikuspena. 

4. Ospitaleko saio orokorrak, hilean asteazken 1 edo 2, 8.30 h. Areto nagusia. Ospitaleko zerbitzu 

guztiak txandakatzen dira. Saio horiek funtsezkoak dira prestakuntza integrala lortzeko, espezialitatea 
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edozein dela ere. Interes bereziko kasu klinikoei buruz ikasteaz gain, ospitalearen funtzionamendua, 

zerbitzu eta unitateena eta horien arteko harremana ezagutzea ahalbidetzen dute, baita batzordeen 

jarduera baliotsua ere. 

5. Epilepsia-saioa, asteazkena, 8:30. 2. solairua Neurologia. 

Diziplina arteko saioak: neurologia, neuropediatria, neurokirurgia, erradiologia, psikiatria, 

neurofisiologia. 

6. Mugimenduaren nahasmenduen Unitatearen saioa, asteazkena, 8:30, neurologia-kontsultak. 

Diziplina arteko saioak, neurologia, neurokirurgia, erradiologia eta neurofisiologiako zerbitzuak 

parte hartuta. 

Neuroinmunologiako 7. saioa, asteazkena, 8:15 Neurologiako kontsultak. Diziplina arteko saioak 

neurologiaren eta erizaintzaren artean. Kasuak aurkezteko eta erabaki terapeutikoak hartzeko 

saioa. 

8. Saio Neurobaskularra. Diziplinarteko saioa, garuneko hodietako gaixotasunekin lotutako kasu 

klinikoak eztabaidatzeko. 

Egoiliarrentzako prestakuntza komun osagarriko ikastaroak 

Oinarrizko bizi-euskarri aurreratuko 1. ikastaroa. Bihotz-biriketako bizkortzeari buruzko ikastaroa, 

nahitaezkoa lehen urteko egoiliarrentzat. 

2. Babes Erradiologikoari buruzko ikastaroa. Nahitaezkoa da lehen eta hirugarren urteko 

egoiliarrentzat. Guztira, 6 irakastordu ditu. Ikastaro 1 urtean. 

3. Larrialdi mediko-kirurgikoari buruzko ikastaroa. Lehen urteko egoiliarrentzat, 16 irakastordu 

guztira. Urtean ikastaro 1 ematen da. 

4. Liburutegi Birtualari buruzko ikastaroa. Datu-baseak. Egoiliarren edozein promoziotarako. 

Ikastaro bakoitzak 20 ikasle ditu, eta guztira 20 irakastordu. 

5. Ebidentzian oinarritutako medikuntza eta artikuluen irakurketa kritikoa. Hirugarren urtetik 

gorako egoiliarrentzat. 15 ikasleko edukiera du, eta guztira 20 irakastordu. 
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6. Ikerketa klinikoaren metodologia. Hirugarren urtetik gorako egoiliarrentzat. 30-35 ikasleko 

edukiera du, eta, guztira, 60 irakastordu. Urtean ikastaro 1 ematen da. 

Zerbitzuak antolatutako prestakuntza-jarduera 

Gure zerbitzuak ibilbide zientifiko eta dibulgatibo zabala du, eta neurologiako espezialitatea zabaldu 

nahi zaie, ez soilik neurologiako espezialistei, baita neurologia bezalako espezialitate konplexu batean 

interesa duten fakultatibo eta espezialista guztiei ere. 

Espezialitateko biltzarrak, jardunaldiak eta ikastaroak 

Egoiliarrak Espainiako eta atzerriko Neurologia Espezialitateko kongresu, ikastaro eta bileretan parte 

hartzera animatzen dira, eta, era berean, bertaratzearen baliagarritasunaren berri ematen zaio 

Irakaskuntza Batzordeari. 

Egoiliarrak komunikazio edo poster bidez bertaratzeko eta aktiboki parte hartzeko gomendatzen eta 

estimulatzen dira: 

- Espainiako Neurologia Elkartearen Urteko Biltzarra 

- Euskal Neurologia Elkartearen Biltzarra 

- SENek egoiliarrentzat antolatutako ikastaroak 

- European Academy of Neurology kongresua (ean) 

Jarduera hori sustatzeko, egoiliarrei kasuak eta ikerketa-proiektuak hautatzen laguntzen zaie, beraiek 

gainbegiratuta egiten duten abstracta idazten laguntzen zaie, eta posterra eta/edo komunikaziorako 

aurkezpena egiten orientatzen zaie. 

Biltzar horietan parte hartzeak egoiliarren arteko lankidetza sustatzen du, eta aukera ematen die 

gutxienez lan baten egile nagusi izateko eta Neurologiako prestakuntza jasotzen ari diren gainerako 

egoiliarrek azaldutako lanen egilekide izateko. 

Era berean, neurologia-zerbitzuak egoiliarrentzako prestakuntza-ikastaroak antolatzen ditu, banaka: 
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 Disautonomía (SENek egiaztatua) 

 Epilepsia 

 Ekokardiografia neurologoentzat (kardiologia-zerbitzuaren laguntzarekin) 

 

Halaber, SENek urtean behin antolatutako ikastaroak daude egoiliarraren prestakuntza osatzeko. 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure zerbitzu-zorroa, helbide honetan: Ospitalea; 

Neurologia Zerbitzuko zerbitzuen katalogoa; 

Irakaskuntza-batzordeak ikastaroak antolatzen ditu (ikus irakaskuntza-jarduerak) espezialitate 

guztietarako komuna den oinarrizko prestakuntza osatzeko. Ikastaro horietako gehienak 

nahitaezkoak dira amaierako titulazioa lortzeko. 
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Prestakuntza ibilbidea (errotazioak) 

Neurologiako prestakuntza-programako nahitaezko errotazio guztiak ospitalean bertan egiteko 

aukera dago. 

Errotazioak ospitaleko beste zerbitzu batzuetan:  

Larrialdi Orokorrak: 2 hilabete 

Psikiatria: 2 hilabete. 

Barne Medikuntza: 2 hilabete 

Gaixotasun Infekziosoak: 2 hilabete 

Kardiologia: 1 hilabete 

Neuroerradiologia (OTA eta RM): 2 hilabete 

Neuroerradiologia interbentzionista: 1 hilabete. 

Neurofisiologia: 2 hilabete. 

Neurokirurgia: 1 hilabete. 

Neuropediatria: 1 hilabete 

Ekokardiografia eta/edo Errehabilitazioa: 1 hilabete 

Hautazko kanpoko errotazioa Neurologia azpi-espezalitate batean (egoiliarraren interesekoena): 3 

hilabete. 
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1. urtea: 

 Neurologia (3 hilabete) 

 Larrialdi Orokorrak (2 hilabete) 

 Barne-Medikuntza (3 hilabete) 

 Gaixotasun Infekziosoetako Unitatea (1 hilabete) 

 Kardiologia (1 hilabete) 

 Psikiatria (2 hilabete) 

 OTA (1 hilabete) 

2. urtea: 

 Neurologia (ospitalizazioa). 5 hilabete patologia baskularrean (1. hilabetea iktus-

unitatean), 5 hilabete patologia ez-baskularrean, 1 hilabete epilepsia-unitatean, 1 hilabete 

mugimendu-nahasmenduen unitatean. 

3. urtea: 

 Astean behin, epilepsiaren eta mugimendu-nahasmenduen kirurgia (1 hilabete) 

 Neurologia kanpo-kontsultak (2 hilabete) 

 Ospitalez kanpoko kontsulta anbulatorioak (2 hilabete) 

 Neuro-erradiologia interbentzionista 

 RM (1 hilabete) 

 Ekokargiografia (1 hilabete) edo errehabilitazioa (Muineko Lesionatuen edo Garuneko 

Kalteen Unitatea) 

 Neurofisiologia (3 hilabete) 

 Neuropediatria (1 hilabete) 

4. urtea: 

 Neurologia (ospitalizazioa, kontsultartekoak, eta 1 egun/astean nork bere kontsulta (9 
hilabete) 

 Hautazko kanpo-errotazioa Neurologiako azpi-espezialitate batean (3 hilabete) 
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3. urteko egoiliarraren prestakuntza derrigorrezko puntu batzuk ditu, hala ere, egoiliarraren 

lehentasunen arabera alda daiteke eta zenbait jarduerari lehentasuna eman. 

Laugarren urteko egoiliarra kanpo prestakuntza-aldiak egin ditzake zentro nazionaletan zein 

atzerrikoetan. Azken urteetan gure BAMEek hauetan egin dituzte errotazioak: National Hospital for 

Neurology (Queen Square, Londres), Mount Sinai School of Medicine (New York), Center for Memory 

Disorders and Dementia (UCLA, Kalifornia), Multiple Sclerosis Center (UCLA, Kalifornia), Sleep 

Disorders Center (San Frantzisko, Kalifornia), Epilepsy Program (La Jolla, Kalifornia), Patologia 

Neuromuskularreko Unitatea, Neurologia Zerbitzua Hospital 12 de Octubre, (Madril), Iktus Unitatea, 

Neurologia Zerbitzua, Hospital Val d’Hebron (Bartzelona), Esklerosi Anizkoitzeko Unitatea gaixotasun 

autoimmuneak, Hospital Clinic (Bartzelona), Patologia Neuromuskularreko Unitatea, Hospital de 

Bellvitge (Bartzelona). 

 

Neurologiako errotazioen antolamendua BAME urtearen arabera: 

BAME-1: 

Helburuak: 

Barne-medikuntzako eta espezialitate medikoetako errotazioetan, neurologiako egoiliarrak sakondu 

egin behar du, tutorizatutako ikasketen bidez, barne-medikuntzaren arloko gaixotasun 

garrantzitsuenen ezagutzan, batez ere gaixotasun neurologikoekin zerikusia dutenetan. 

Gaixotasun ugari dituzten pazienteak zuzenean behatzeko eta maneiatzeko aukera izan behar du, 

bereziki gaixotasun kardiozirkulatorioak, giltzurrunetakoak, endokrinoak, neurologikoak, 

endokrinologikoak, metabolikoak, infekziosoak, hematologikoak, onkologikoak eta 

erreumatologikoak, prebalentzia handikoak. 

Sakondu egin behar du elkarrizketa klinikoarekin, historia klinikoa egitearekin eta miaketa fisiko oso 

eta xehatuarekin lotutako alderdietan. Gai izan behar du arazo klinikoak identifikatzeko eta horiek 

konpontzeko jarrera diagnostikoak eta terapeutikoak planifikatzeko. 
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Gehien erabiltzen diren prozedura diagnostikoekin ohitu behar da, eta horien indikazioak, 

kontraindikazioak eta balizko konplikazioak ezagutu. Prozedura horietatik lortutako emaitzak erraz 

interpretatzen jakin behar du. 

Pazienteen bilakaera jarraitzen eta gaixotasunen historia naturalaren ezagutzan sakontzen jakin 

behar du. Pazienteekin – Adinekoak barne – Eta haien senideekin komunikatzeko trebetasunak 

garatu behar ditu, lehen urtearen amaieran egoiliarrak txosten kliniko osoak egiteko gai izan dadin. 

Jarduera guztiak, pazienteen premiazko arreta barne, egoiliarrak berak egin behar ditu zuzenean, 

dagokion tutoreak gainbegiratuta. 

Prestakuntzako lehen urtea osatu du funtsezko txandakatzeekin psikiatrian, barne-medikuntzan, 

larrialdi orokorretan, gaixotasun infekziosoetan eta kardiologian. 

BAME-2: 

Helburuak: 

2. urte honetako funtsezko bi alderdiak dira ospitalizatutako paziente neurologikoen maneiua, 

alderdi guztietan, gero eta ardura handiagoarekin, baina oso gutxi gainbegiratuta. 

Jarduerak: 

Oinarrizko laguntza klinikoa neurologian, paziente neurologikoen maneiu aktiboarekin eta 

diagnostiko sindromiko, topografiko eta etiologikoaren ikaskuntzarekin. Egoiliarra ohitzen joango da 

ohiko teknika neurologikoekin: ziztada lunbarra, EEG, EMG eta Neuroirudia. Urte honetan, Iktusaren 

Unitatean eta ekipo baskularrean hasierako errotazioa egingo da 5 hilabetez, eta egoiliarrak honako 

hauek ikasi beharko ditu: 

- Iktus kodearen erabilera 

- Iktus iskemiko akutuaren tratamendua iv fibrinolisiarekin eta/edo tratamendu endobaskularra 

- Gaixotasun zerebrobaskular akutua duten pazienteen tratamendu erdiintentsiboa iktus-unitatean. 
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Beste 5 hilabetez, egoiliarrak ospitalizazioko solairuan ematen du arreta, eta bertan ematen du bere 

lana, epilepsia-unitatean, eta mugimendu-nahasmenduen unitatean, berriz, hilabete bat. 

BAME-3: 

Helburuak: 

Prestakuntza neurologikoko oinarri on bat ezarri ondoren, prestakuntza ezinbesteko txandakatze 

osagarriekin osatzen da, hala nola erradiologia interbentzionista, neuromagen-probak (OTA eta 

EMM), neurofisiologia, EMG, EEG eta neuropediatria. Neurokirurgia bidezko errotazioa ere sartzen 

da, ebakuntza-gelan lagunduz eta kirurgia txiki bat eginez, josturak egiteko; gainera, ebakuntza 

ondoko bat eramaten ikasi behar du, eta patologia neurologiko traumatikoa ikusteko aukera du. 

Errotazio horretan, egoiliarrak neurokirurgiako guardiak egin ditzake, eta, nahi izanez gero, haiekin 

jarraitzeko aukera eskaintzen die. 

Paziente neurologikoak maneiatzeko progresioaz gain, horien txandakatzeetan, egoiliarrak EEG eta 

EMG bat behar bezala egiten eta interpretatzen ikasten du. Haurren gaixotasun neurologikoen 

balorazioarekin ohituko da. 

Kontsulta monografiko espezializatuen txandaketako 2 hilabeteetan honako hauek landu ahal izango 

ditu: epilepsia, neuroimunologia eta gaixotasun desmielinizatzaileak, patologia neuromuskularra, 

mugimendu-toxina botulinikoaren nahasmenduak, zefaleak, neurooftalmologia, narriadura 

kognitiboa eta dementziak. 

BAME-4: 

Helburuak: 

Azken urtean, egoiliarrak neurologia orokorreko kontsulta bidezko txandakatzea egingo du, paziente 

anbulatorioak baloratzeko, baldin eta astean behin kontsulta propioa eta kontsulta monografiko 

espezializatuak baditu: epilepsia, mugimendu anormalak-toxina botulinikoa, gaixotasun 

desmielinizatzaileak, zefaleak, neurooftalmologia, narriadura kognitiboa 
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Era berean, ia erabat bere gain hartu behar du ospitaleratutako paziente neurologikoen arretaren 

erantzukizuna; etengabe gainbegiratzen da, baina dagoeneko txikiagoa da. Urte honetan funtsezkoa 

da paziente neurologiko urgenteei etengabeko asistentzia ematea, iktus kodeari arreta ematea 

barne, bai eta neurologiaren eta beste zerbitzu batzuen (kontsultartekoak) kargura ingresatutako 

arazo neurologikoak dituzten pazienteei ere. Horri esker, gaixotasun sistemikoen konplikazio 

neurologikoak ezin hobeto ikas daitezke. 

Aldi honetan 3 hilabeteko hautazko errotazioak daude, eremu espezifikoagoetan egin daitezkeenak; 

beste zentro batzuetan errotazioak egitea gomendatzen dugu, gure herrialdean edo kanpoan. Azken 

urteetan, egoiliarrek honako hauetan aukeratu dituzte errotazioak: National Hospital for Neurology 

(Queen Square, Londres), Mount Sinai School of medicine (New York), Hospital Scleroch Barcelona 

(UCLA), Caliple scliniple Barcelona, Caliinisis 

Jarduerak: 

Ospitalizazio-solairuan dagoen bitartean, bere gain hartuko du pazienteak maneiatzeko ardura, eta 

saio klinikoetan aurkeztuko ditu. Hautazko txandaketetan edukiak pertsonalki exekutatuko ditu. 

Egoiliarra, orain, ikerketa-azterlanak egiteko, sustatzeko edo parte hartzeko moduan dago. Ikasketa 

horiek unibertsitateko 3. zikloko programaren bidez bideratu daitezke, ikerketa-nahikotasunaren 

diploma lortu arte, edo doktore-tesia osorik edo zati batean planteatu eta gauzatu arte. 

Gure zerbitzuari atxikita ez dauden egoiliarren prestakuntza. 

Gure ospitaleko beste espezialitate batzuetako mediku egoiliarrek (Barne Medikuntza, Neurokirurgia, 

Medikuntza intentsiboa, Familia eta Komunitateko Medikuntza, Endokrinologia, Errehabilitazioa, 

Psikiatria eta Neurofisiologia) txandakatzeak egiten dituzte gure zerbitzuan gaixotasun neurologikoen 

ezagutzan duten prestakuntza osatzeko. Beste ospitale batzuetako (Euskal Autonomia Erkidegoko eta 

beste autonomia-erkidego batzuetako) Neurologiako mediku egoiliarrek gure zerbitzuko 

neurologiako egoiliarrekin batera osatzen dute prestakuntza, errotazio-programa espezifikoetan 

(epilepsiako CSUR, Parkinsoneko kirurgiako CSUR eta mugimenduaren nahasmenduak). 
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GUARDIAK 
1-BAME: 4-5 hilean, Larrialdietan. 

2-BAME: 4-5 hilean Neurologian. 

3-BAME: 4-5 hilean, Neurologian. 

4-BAME: 4-5 hilean, Neurologian. 

 

Unean-unean, egoiliarrek gehienez 6 guardia egin ditzakete hilabete berean, eta inoiz ez 3 hilabete 

baino gehiago urte berean. 

Guardien librantza errespetatzen da beti. 

Neurologiako guardiako taldea honako hauek osatzen dute: 

- Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko egoiliar 1 eta neurologiako mediku adjuntua. 

- Beste espezialitate batzuetako mediku egoiliarren prestakuntza, Neurologiako Zerbitzuan errotazioa 

egiten ari diren bitartean, Larrialdietako Neurologiara bertaratuz osatzen da, 15: 00etatik 22: 00etara. 

Kanpo-errotazioak 

Hautazko errotazioak: 3 hilabete, estatuko edo nazioarteko ospitale batean, egoiliarrak, gustu 

pertsonalengatik edo lan-irteerengatik, pertsonalki aukeratzen duen Neurologiaren arloko 

azpieskalan. Bai azpieskalaldia bai destinoa egoiliarraren esku geratuko dira, tutorearen eta 

zerbitzuburuaren aholkularitzarekin eta onarpenarekin, betiere zentro hartzaileak txandakatzea 

onartzen badu eta eskatutako aldian horretarako prestakuntza-plazak baditu. Laguntza eta ikerketa 

kalitate handiko zerbitzuetan txandakatzeko erraztasunak daude, Estatu eta mundu mailan 

aintzatespen eta ospe dokumentatua dutenak, lan kooperatiboak egiten diren Zerbitzuko egoiliar edo 

profesional ohiekin duten harremanari esker. 
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Ikerkuntza 

Neurologia-zerbitzuaren barruko ikerketa Biocruces Ikerketa Institutuko eta Achúcarro Ikerketa 

Institutuko ikerketa-taldeekin lankidetzan garatzen da. 

Zerbitzuak ikerketa-ibilbide garrantzitsua izan du eta mantentzen du, eta ikerketa-proiektu askotan, 

doktore-tesien zuzendaritzan, saiakuntza klinikoetan eta argitalpenetan parte hartu du. 

1) Indarrean dauden ikerketa-ildoak arlo kliniko hauei dagozkie: 

- Esklerosi anizkoitza eta neuroinmunologia. 

- Gaixotasun neurodegeneratiboak. 

- Neurobaskularra. 

- Mugimenduen nahasmenduak 

- Autonomia falta 

- Patologia neuromuskularra. 

2) Saiakuntza klinikoetan parte hartzea: 

Azken hamar urteetan, Neurologia Zerbitzuko kideek esklerosi anizkoitzerako sendagai 

esperimentalekin egindako saiakuntza kliniko ugaritan parte hartu dute ikertzaile nagusi edo 

ikertzaile kide gisa. Parkinson-en gaixotasuna, iktusa. Zerbitzuaren jarduera altuak aukera ematen dio 

egoiliarrari ikerketa klinikoaren mundura hurbiltzeko, eta hainbat gaixotasunetako farmako etorkizun 

oneko eta berritzaileen berri izateko eta eguneratzeko. Horren adibide dira Gurutzetako Ospitaleak 

Esklerosi anizkoitza (Fingolimod) zuten pediatriako pazienteentzako lehen farmakoa, Neuromielitis 

optikoan Eculizumaba, oligonukleotidoekin Huntingtonen Gaixotasunaren tratamendu intratekal 

oparoan egindako ikerketa eta abar onartzea ahalbidetu zuen saiakuntzan izandako parte-hartzea. 
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3) Artikulu zientifikoak idaztea: 

Azken urteetan, Neurologiako egoiliarrek koegile gisa eta egile nagusi gisa parte hartu dute 

Neurologiako artikulu zientifikoen idazketan, bai jatorrizko artikulu motari dagokionez, bai Case 

Report, Case series edo Letter to the Editor motari dagokionez. Egoiliarrek ikerketa-proiektu bat 

diseinatzen, artikulu bat atal desberdinetan egituratzen (sarrera, materiala eta metodoak, emaitzak, 

ondorioa) eta komunitate zientifikoarentzat interesgarriak diren kasuak deskribatzen ikasi dute. 

Neurologiako egoiliarrek idatzitako artikuluak argitaratu dituzten aldizkarietan, nazioarteko 

aldizkariak daude, hala nola Neurology Clinical Practice, Neurologyren mendeko aldizkaria (American 

Academy of Neurology aldizkari ofiziala), Neurological Sciences, European Journal of Neurology 

(European Academy of Neurology aldizkari ofiziala); baita eurologia ere (Neurologia). 

Gure zentroko Neurologiako prestakuntza- eta irakaskuntza-proiektuak egoiliarren azken hiru 

belaunaldiek hartutako tradizio hori betikotu nahi du, eta prestakuntza-programari saio bat gehitu 

nahi zaio, egoitzako lehen urtean Case Report idazten hezteko eta bigarren urtetik aurrera artikulu 

originala idazteko, egoiliarren tutoreek emango dutena. Egoiliarrek urtean gutxienez artikulu bat 

argitaratzea da helburua. 

 

IRAKASKUNTZAKO MATERIALA 

Erreferentziazko liburuak 

Neurologia orokorreko erreferentzia-liburuak 

Robert B. Daroff, MD, Joseph Jankovic, MD, John C Mazziotta, MD, PhD and Scott L Pomeroy, MD, 

PhD., (2015). Bradley´s Neurology in Clinical Practice. Butterworth-Heinemann; 7th Ed. 

- Zarranz J.J. (2018). Zarranz Neurología. Elselvier. 6ª Ed. 

- González de la Aleja J, Rodríguez Peña-Marín M, Sepúlveda Sánchez J. (2013). Urgencias en 

Neurología. Jarpyo Editores. 2 Ed. 

- Molina JA, Luquin MR, Jiménez-Jiménez FJ. Manual de diagnóstico y terapéutica neurológicos. 

Viguera Editores, 2 Ed. 
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- Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, Joshua P. Klein, Sashank Prasad. (2019). Adams and Victor's 

Principles of Neurology. McGraw-Hill Education. 11e 

Mugimendu-nahasmenduetarako erreferentzia-liburua: 

- Jankovic J, Tolosa E. (2015). Parkinson´s Disease and Movement Disorders. Lippincott Williams & 

Wilkins; 6th Ed. 

Patologia neuromuskularrerako erreferentziazko liburuak: 

- Bashar Katirji MD FACP, Henry J. Kaminski MD, David C. Preston MD FAAN, Robert L. Ruff MD PhD. 

(2013). Neuromuscular Disorders in Clinical Practice. Springer. 2nd Ed. 

- David Hilton-Jones, Martin R. Turner. (2014). Oxford Textbook of Neuromuscular Disorders.Board. 

- Eduardo Gutiérrez Rivas. (2017). Manual de enfermedades neuromusculares. Ergon. 2nd Ed. 

Gaixotasun desimielinizatzaileentzako erreferentzia-liburua: 

- Robert A. Gross and Jonathan W. Mink. (2014). Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders. 

Wiley Blackwell. 

Epilepsiarako erreferentzia-liburua: 

- Panayiotopoulos, C. P. (2010). A Clinical Guide to Epileptic Syndromes and their Treatment. 2nd ed. 

2007. 2nd revised edition 2010. 

Garuneko hodietako gaixotasunetarako erreferentziazko liburuak: 

- James C. Grotta, Gregory W. Albers, Joseph P. Broderick, Scott E. Kasner, Eng H. Lo, a David 

Mendelow, Ralph L. Sacco, Lawrence K.S. Wong. (2016). Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and 

Management. Elservier. 6th Ed. 

- P. Irimia, T. Segura, J. Serena, J. M. Moltó. (2018). Neurosonología. Aplicaciones diagnósticas para la 

práctica clínica. Panamericana. 
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Barne-medikuntzako erreferentzia-liburuak: 

- J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph 

Loscalzo. (2018). Harrison. Principios de Medicina Interna. McGraw Hill. 20th Ed. 

- Manual de Diagnóstico y Terapéutica médica del Hospital Universitario “12 de octubre, 8ª Edición, 

año 2017 

Zerbitzuko liburutegiak beste liburu asko ditu, hain eguneratuta ez daudenak. Zerbitzuan liburutegi 

propioa daukagu. 

Erreferentziazko aldizkariak 

- Annals of Neurology. 

- Archives of Neurology. 

- British Medical Journal. 

- Cerebrovascular Diseases. 

- Current Opinion in Neurology. 

- Epilepsia. 

- European Journal of Neurology. 

- Journal of Neurology. 

- Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 

- Lancet. 

- Lancet Neurology. 

- Lifelong learning in Neurology (Continuum) 

- Medicina Clínica. 
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- Movement Disorders. 

- Muscle and Nerve 

- Neurologia. 

- Neurology. 

- Neuromuscular disorders. 

- New England Journal of Medicine. 

- Pediatric Neurology. 

- Revista de Neurología. 

- Stroke. 

- Neuro-Oncology 

- Journal of Neuro-Oncology 

Datu-baseak eta aldizkari elektronikoak 

Ikusi web-orriak: 

www.sen.es (Neurologiako Espainiako Elkartearen orria) 

www.aan.es 

www.neurowikia.es (neurozientzia klinikoen eta neurologiaren arloko ezagutzaren elkarlaneko 

ataria). 

Ikerketa. Eranskina Memoria Zientifikoa 
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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 anitzetik 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 Anestesiologia eta Bizkortze 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 erabilera. 

Espezialitate honi dagozkion asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketako gaitasunak Neurologia 

espezialitatearen programa ofizialean jasotzen dira. 

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. 

a. Errotazio bakoitzaren gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, Gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko berezko eredua) 

b. Tutorearekin aldian behingo elkarrizketak (gutxienez urtean bi) 
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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 urtean behin, otsaila eta martxoa bitartean, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza 

Batzordeak gogobetetze-inkesta bat bidaltzen du. Inkesta hau 20 urtetik hona egiten da. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 
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