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Pediatriako Larrialdiak 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Pediatriako Larrialdietako Zerbitzuak arreta integrala eskaintzen 

dio haurrari, Larrialdien eremura joaten diren 16 urtetik beherako pediatriako paziente guztiei, arazo 

mediko, kirurgiko, traumatologiko edo psikiatriko batengatik kontsultatzen duten kontuan hartu gabe. 

 

Hona hemen xehetasunak: 

 Nor gara? 

 Non gaude? 

 Irakaskuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerketa 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara? 

 

 

 

     Javier Benito dk.          Santiago Mintegi dk.             Borja Gómez dk.   Iker Gangoiti dk. 

       Zerbitzuburua      Atalburua        Zerbitzuko tutorea                 Zerbitzuko tutorea 

Zerbitzuak 1976an sortu zen, eta Pediatriako egoiliarrei pediatriako larrialdi-programa osoaren 

prestakuntza eskaintzen die. Programa hori Pediatriako Batzorde Nazionalak diseinatu zuen. Gainera, 

1997az geroztik, pediatriako larrialdien azpieskalan berariazko prestakuntza eskaintzen du, Pediatriako 

Larrialdietako Espainiako Sozietateak egiaztatua, urtean 2 prestakuntza-plazarako edukieraz. 

1990etik, Francisco Javier Benito Fernández jaunak zuzentzen du zerbitzua. 

Hauek izan dira zerbitzuaren garapeneko gertakari garrantzitsuenak: 

 1976: zerbitzuaren sorrera 

 1986: pediatriako Larrialdietako pertsonal espezifikoa 

 1990: zerbitzuburua 

 1995: Pediatriako Larrialdi berriaren inaugurazioa. Pediatriako larrialdiak, Pediatriako 

Espainiako Elkarteak aitortutako subespezialitate pediatriko gisa 

 1996: zerbitzuaren nazioarteko lehen argitalpena 

 1997: lehen BAMEa pediatriako larrialdietan prestakuntza espezifikoa egiten; Cincinnati 

Childrens Hospital-ean errotazioa egiten du. 

 2002: pediatriako Larrialdietako Prestakuntza Plan Espezifikoa 

 2004: kalitate Ziurtagiria, ISO9001: 2000 araudiari jarraiki 

 2004: UPV/EHUko Pediatriako irakasle elkartuaren zerbitzuko lehen kidea 

 2005: zentro anitzeko ikerketa-sareetan parte hartzen hastea 

 2006: beste ospitale batzuetako BAMEak gure ospitalean errotazioak egiten hasi ziren 

 2012: bi kide Cincinnatiko Unibertsitateko atxikitako irakasle 

 2012: diziplina arteko hobekuntza-taldeak sortzea 
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 2013: pediatriako Larrialdietako Prestakuntza Plan Espezifikoa eguneratzea 

 2018: Biocruces Bizkaia Institutuko bikaintasun-talde kontsolidatua. 

 2019: gure Zerbitzuko Irakaskuntza eta Ikerketa arduraduna Gurutzetako Unibertsitate 

Ospitaleko UPV/EHUko Irakaskuntza Unitateko Pediatria Saileko idazkari izendatzea. 

 2021: Zerbitzuko bost kide UPV/EHUko Pediatriako irakasleak dira. 

Honako hauek osatzen dute plantilla: 

 Zerbitzuburu 1 

 Ataleko buru 1, Irakaskuntza eta Ikerketako arduraduna 

 Erizaintzako gainbegirale 1 

 Erizain kliniko 1 

 15 adjuntu, zerbitzuko bi tutoreak barne 

 22 EUD 

 Erizaintzako 17 laguntzaile 

 Pediatriako 44 BAME bi errotazio egiten dute gure zerbitzuan beren prestakuntza-aldian, eta 

pediatriako 8 BAEE ere bi errotazio egiten dute. 

Zerbitzuak asistentzia-arlo edo -unitate hauek ditu: 

 Triaje-eremua: 2 box 

 Eremu anbulatorioa: 4 box; bulego mediko 1 

 Sendaketa-gela: 2 ohatila; sedoanalgesia-prozeduretarako materiala 

 Azterketa-eremua: 6 box; egonkortze-box 1; gela 1, gela laburretarako 2 ohatilekin; mediku-

bulego 1. 

 Behaketa Unitatea, 9 pazienterentzat: banakako 4 gela (oheak edo sehaskak), gela bikoitz bat 

(oheak edo sehaskak) eta gela hirukoitz bat (3 sehaska). 

 Administrazio-arloa 

o Bilera-gela 

o Simulazio-gela 

o Zerbitzuburuaren bulegoa 

o Atalburuaren bulegoa 

Urtean egindako jarduera hemen dago eskuragarri: 

EZKERRALDEA ENKARTERRI GURUTZETA ESIREN URTEKO MEMORIA 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf
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Non gaude? 

Gure Pediatria Larrialdietako Zerbitzua 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903. 
Barakaldo, Bizkaia 
Ikusi Ospitalea Google Mapsen 
 
Pediatriako Larrialdietako Zerbitzuaren idazkaritza 
Pediatriako Larrialdietako eremuan dago, eraikin 
nagusiko -1 sotoan. Hedadura: 842026 
 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6463 
E-maila: borja.gomezcortes@osakidetza.eus 
  

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:borja.gomezcortes@osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

Gure antolamenduak eta asistentzia-jarduera zabalak aukera ematen digu espezialistak 

espezialitatearen alderdi nagusi guztietan prestatzeko: 

a) Triajearen oinarriak 

b) Hasierako hurbilketa, ebaluazio pediatrikoaren triangeluaren eta ABCDE baloratzeko 

sistematikaren balorazioaren bidez 

c) Pediatriako Larrialdietan artatutako patologien maneiua, larritasun-maila txikikoak zein 

handikoak 

d) Teknika diagnostiko-terapeutikoak egitea (ziztada lunbarra, zauriak konpontzea, gorputz-

adarrak immobilizatzea, gorputz arrotzak erauztea, ekografia klinikoa …) 

e) Paziente kritikoaren maneiua, arreta berezia jarriz hasierako egonkortze-maniobretan 

f) Behaketa Unitatean ingresatutako pazientearen arreta 

g) Larrialdien eremuko berariazko tresneria erabiltzea (monitorizazioa, aire-bidea, zirkulazio-

euskarria, kirurgikoa/traumatologikoa) 

h) Pediatriako pazientearekiko eta haien senideekiko komunikazioaren alderdi espezifikoak, 

familian oinarritutako medikuntzan oinarrituta 

i) Pediatriako Larrialdietako pazientearen arretan parte hartzen duten espezialitateekiko erlazioa 

j) Baliabideen kudeaketa 

k) Pediatriako Larrialdietako Ikerketa (azterlanak diseinatzea, datuak biltzea, tratamendu 

estatistikoa) 

 

Gainera, arreta berezia jartzen dugu patologia edo prozedura konplexu hauetan: 

a) Paziente kritikoaren maneiua 

a) Paziente politraumatizatuaren maneiua 

b) Bihotz-biriketako bizkortze-maniobrak 

c) Konplexutasun ertain-altuko teknika diagnostiko-terapeutikoak: intubazioa, artrozentesia, 

torakozentesia, zauri konplexuak konpontzea, herniak murriztea, ekografia klinikoa … 

d) Sedoanalgesia-prozedurak 

e) Fluxu altuko oxigenoterapia 

f) Abusu/tratu txarren susmoa dagoenean jardutea 
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2020an, robot-simulazioko 249 ariketa egin genituen, bihotz-biriketako bizkortze estatikoko 74 

simulakro eta beste berrehun irakaskuntza-jarduera baino gehiago; horietan guztietan, BAMEek eta 

BAEEek parte hartu zuten. 

 

Informazio gehiago nahi izanez gero, gure zerbitzu-zorroa hemen dago eskuragarri: 

Ospitalea > Zerbitzu Zorroa > Pediatriako Larrialdiak 

 

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

guztietarako komuna den oinarrizko prestakuntza osatzeko. Ikastaro horietako gehienak nahitaezkoak 

dira amaierako titulazioa lortzeko. 

Ospitaleak hilean behin edo bi asteazkenetan egiten ditu bilkura orokorrak ekitaldi-aretoan, 08: 30ean. 

Saio horiek funtsezkoak dira prestakuntza integrala lortzeko, espezialitatea edozein dela ere; izan ere, 

interes bereziko kasu klinikoei buruz ikasteaz gain, Ospitalearen funtzionamendua, zerbitzuena edo 

unitateena eta horien arteko erlazioa eta batzordeen jarduera garrantzitsua ezagutzea ahalbidetzen 

dute. 

Pediatriako Larrialdietako Zerbitzuak, gainera, eguneroko partean, jardunaldiaren hasieran, pediatrek, 

EUDek, bertako edo kanpoko BAMEek eta medikuntzako ikasleek emandako prestakuntza-jarduerak 

jasotzen ditu. Horien artean, aurreko 24 orduetan artatutako kasuei buruzko eztabaidak, intereseko 

gaiei buruzko saio klinikoak eta berrikuspen bibliografikoak egiten dira. 2020an, BAMEek 106 

prestakuntza-saio eman zituzten. 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/eu_def/adjuntos/otros_servicios/Pediatriako-Larrialdiak-17-02-2020.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/eu_def/adjuntos/otros_servicios/Pediatriako-Larrialdiak-17-02-2020.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

Pediatriako BAMek hiru errotazio egiten ditu gure Zerbitzuan: bat 2 hilabetekoa lehenengo egoitza-

urtean eta beste bat, hilabete batekoa hirugarrenean. Horietako bakoitzerako, Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitaleko prestakuntza-proiektuaren oinarri diren zazpi gaitasun-arlo bakoitzean lortu 

beharreko prestakuntza-helburu batzuk proposatzen dira. 

Pediatriako Larrialdietako Prestakuntza Plan osoa (SEUP Pediatriako Larrialdietako Espainiako 

Sozietateak garatutako planean oinarritua) esteka honen bidez eskura daiteke: Pediatriako 

BAMEarentzako Pediatriako Larrialdietako Prestakuntza Plana 

 

Espezialitateko prestakuntza-ikastaro espezifikoak, Zerbitzuak berak antolatuak, honako hauek dira: 

1. Pediatriako larrialdietan murgiltzeko irakaskuntza-jarduerak, egoitzako lehen hilabetean 

ematen direnak: 

1.1.1. Zerbitzuaren funtzionamenduari buruzko hasierako informazio-bilera. Bertan, 

zerbitzuburuak, tutoreek eta Prestakuntza eta Ikerketako arduradunak parte 

hartzen dute. 

1.1.2. Pediatriako Larrialdietako Ikastaroa (Pediatriako egoiliarrentzako derrigorrezko 

ikastaroen artean dago). Bertan, jarduera nabarmen praktikoak sartzen dira: haur 

larriari hasiera batean heltzea eta hura maneiatzea, Egonkortze Gelako arreta, 

zauriak konpontzeko tailerra, traumatismo periferikoari hasierako arreta 

emateko tailerra, oxigenoterapia, minaren maneiua … 

2. Larrialdietako patologia nagusiari eta azpieskala honetako gai interesgarriei buruzko saioak, 

urtero ematen direnak. 

3. Analgesia- eta sedazio-ikastaroa (Pediatriako BAMEentzako derrigorrezko irakaskuntza-

ikastaroen barruan dago) 

4. Bihotz-biriketako bizkortze-ikastaroa (Pediatriako BAMEentzako derrigorrezko irakaskuntza-

ikastaroen barruan dago) 

Horrez gain, ibilbide espezifiko bat dugu beren azken urtea Pediatriako Larrialdietako 

azpiespezialitatean ematea erabakitzen duten egoiliarrentzat. Ibilbide horretan, Gurutzetako U. 

Ospitaleko hainbat zerbitzutan errotazioak egiten dira, hala nola Anestesiologia (Pediatriako 

Ebakuntza-gela) eta kanpoko errotazioak (Traumatologia, Zainketa Aringarriak, Emergentziak). 

Gainera, errotazio bat egiten da nazioartean erreferentzikoa den Pediatriako Larrialdietako Zerbitzu 

batean, hala nola: 

 Cincinnati Childrens Hospital (Cincinnati, AEB) 

 Centro Hospitalario Pereira Rosell (Montevideo, Uruguay) 

http://urgenciaspediatria.hospitalcruces.com/4_326/pagina.aspx
http://urgenciaspediatria.hospitalcruces.com/4_326/pagina.aspx
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Gainera, gure zerbitzua erreferentziazko zentroa da Pediatriako Larrialdietako azpiespezialitatean. 

2010az geroztik, prestakuntza-egonaldiak eskaintzen dizkiegu beste zentro batzuetako egoiliarrei, arlo 

horretako prestakuntza zabaltzeko. Eskaintza hori handituz joan da data horretatik aurrera, eskaera-

kopuruan izan dugun hazkunde progresibora egokitzeko. Horrela, gaur egun prest gaude hilean 5-6 

egoiliar hartzeko. 2020an, 27 egoiliar jaso genituen beste ospitale batzuetatik. Gure zerbitzuan sartzen 

diren egoiliarrek, gure laguntza-taldean integratzeaz gain, garatzen ditugun irakaskuntza-jardueretan 

parte hartzen dute (paziente larriari arreta emateko simulazio robotiko aurreratuko asteroko saioak, 

bihotz-biriketako bizkortzea simulatzeko asteko saioak, saio klinikoak). Gainera, gure ospitaleko 

pediatriako egoiliarrekin batera, aktiboki parte hartzen dute Medikuntzako ikasleei emandako 

irakaskuntzan. Gaur egun, zerbitzuko lau pediatra Unibertsitateko irakasleak dira. 

Errotazioaren helburu espezifikoak: 

 Pazientearen hasierako ebaluazioaren sistematika eskuratzea, ebaluazio pediatrikoko 

triangeluaren eta ABCDE hurbilketaren bidez. 

 Larrialdietako eremuan maiz artatzen den patologiaren maneiua hobetzea 

 Paziente kritikoari arreta emateko trebetasunak hobetzea 

 Behaketa Unitatean dauden pazienteei arreta egokia ematea, familian oinarritutako 

medikuntzaren bidez 

 Baliabideak behar bezala kudeatzen jakitea, pazienteen fluxuaren arabera 

 Sedoanalgesia-prozedurak egiteko ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea 

 

Ikerketa 

Biocruces I. Ikerketa Institutuaren laguntza du ospitaleak ikerketa egiteko. 

Hauek dira zerbitzuak zuzentzen dituen edo sarean laguntzen duen ikerketa-ildoak: 

 

a. Patologia infekziosoa (fokurik gabeko sukarra, infekzio inbaditzaileak, meningitisa, gernu-

infekzioa) 

b. Haurren istripuak/tratu txarrak 

c. Arnas patologia (asma, bronkiolitisa) 

d. Larrialdietako antolamendua 

e. Analgesia eta sedazioa/paziente kritikoa 

f. Larrialdietako kudeaketa (gogobetetzea, segurtasuna) 

 

 

https://www.biocrucesbizkaia.org/es/web/guest/iis
http://www.biocruces.com/
http://www.biocruces.com/
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2020an, 18 artikulu argitaratu ziren aldizkari indexatuetan (horietako sei lehen kuartileko aldizkarietan, 

46,818ko inpaktu-faktore metatuarekin). 

Gure zerbitzuko bederatzi kidek doktore-titulua dute Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). 

Zerbitzuaren adjuntu bat Pediatriako Larrialdietako Espainiako Elkartearen (RISEUP) ikerketa-sarearen 

egungo koordinatzailea da. Eta beste lau Larrialdietako Medikuntzaren Europako Elkarteko (REPEM) 

Pediatria Ataleko Ikerketa Sareko kide dira, besteak beste, sare horretako koordinatzaile ohia eta 

idazkari ohia. 

Gainera, BAMEek egile gisa parte hartzen dute zerbitzuaren argitalpenetan, bai artikulu zientifikoetan, 

bai liburu eta eskuliburuetan. Saiakuntza klinikoak egiten ere laguntzen du. 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio zehatzagoa hemen eskura daiteke: 

MEMORIA ZIENTIFIKOA 

 

  

https://www.biocrucesbizkaia.org/documents/20121/187254/Memoria+cient%C3%ADfica+2020+-+Biocruces+Bizkaia.pdf/2a96aae5-b75c-f993-82f7-0cb3ef4c864d?t=1634726428264
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Prestakuntzaren ebaluazioa 

Ebaluazioa ikaskuntzaren motorra da, eta ikaskuntza hori erraztera bideratuta dago, indarguneak eta 

ahuleziak hautemanez eta hobekuntza-planak ezarriz. Ebaluazio mota horretarako ("Prestakuntza-

ebaluazioa"), Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak metodo kualitatibo batzuk erabiltzen ditu, 

beherago aipatutakoak, gaitasunetan oinarrituak, eta aukera ematen digute hainbat iturritatik 

informazioa lortzeko, ikuspegi desberdinekin (ikuskatzaileen araberako ebaluazioa, gogoeta pertsonala 

eta autoebaluazioa). Informazio horrekin, Urteko Ebaluazio Batzordeak txosten bat egiten du, 

adostasunez, egoiliarraren indarguneak eta hobetzeko arloak (baldin badaude) jasotzen dituena. 

Konpetentzietan oinarritutako txosten horrek, egindako nahitaezko ikastaroen ziurtagiriarekin batera, 

Egoiliarraren Urteko Espedientea osatzen dute. Tutorea arduratzen da prestakuntza-prozesu osoa 

kudeatzeaz eta urteko espedientea entregatzeaz. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Pediatriako Larrialdi Zerbitzuko BAMek lortu behar dituzten 

gaitasunak XXI. mendeko medikuaren zazpi eskumen-eremuei dagozkie, Ospitaleko Irakaskuntza 

Batzordeak zehaztutakoei: 

1. Balio profesionalak, jarrerak, portaera eta etika. 

2. Pazientearen zainketak eta trebetasun klinikoak. 

3. Ezagutza medikoak/Medikuntzaren oinarri zientifikoak. 

4. Komunikazioa. 

5. Osasun-sistemaren erantzunean oinarritutako praktika (Osasunaren sustatzailea eta Baliabideen 

kudeatzailea). 

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

7. Informazioa maneiatzea. 

Espezialitateari dagozkion asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-gaitasunak Pediatria espezialitateko 

programa ofizialean jasotzen dira. 

 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra. 1 

Ebaluazio-sistema Irakaskuntza Batzordeak eta Gaitasunak Ebaluatzeko Batzordeak zuzentzen dute. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 2008az geroztik garatzen ari den Gaitasunetan Oinarritutako 

Prestakuntza Espezializatua proiektuaren zati da sistema hori. Hauek dira ebaluazio-metodoak: 

                                                           

1Morán-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. eta González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen eredua. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madril 2013. 
FEM 2013; 16 (Supl 2): S62. Hemen eskuragarri: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17999
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-17999
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/eu/nortzuk-gara/irakaskuntza-batzordea/
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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a. Gainbegiratzaile zuzenaren ebaluazioa errotazio bakoitzean, gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko berezko eredua) 

b.  Aldizkako 4 elkarrizketa tutorearekin 

c. Egoiliarrak prestakuntza-urtean egindako jarduera osagarriak 

d. Autoebaluazioa 

e. Urteko memoria (Egoiliarraren Liburuaren baliokidea), bi alderdi biltzen dituena: eskuratutako 

konpetentziei buruzko hausnarketa eta asistentzia-, irakaskuntza-, ikerketa- eta lanbidearekin 

lotutako beste jarduera batzuen kuantifikazioa. 

f. Tutorearen urteko prestakuntza-txostena, gaitasunetan oinarritua 

g. Ebaluazio Batzordearen urteko balorazioa 

h. Irakaskuntza-batzordeak antolatutako nahitaezko ikastaroak betetzea 

 

Egoiliarrak eskuratutako prestakuntzaren balorazioa. 

1. Urtero, apirilean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak gogobetetze-inkesta bat bidaltzen die Euskal 

Autonomia Erkidegoko egoiliar guztiei. 

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

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

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 

Irakaskuntza Batzordeak onartutako Pediatriako Larrialdietako Zerbitzuaren berezko metodoak. 

Pediatria Zerbitzuaren ebaluazioaren barruan goian adierazitako metodoez gain, gure zerbitzuak 

berezko ebaluazio arautua egiten du, honako metodo hauek erabiliz: 

a. Ebaluazio klinikoko ariketa, Mini-CEXetik egokitua, eta asistentzia-txanda bakoitzean egina, 

BAMEak asistentzia eman duen arloko adjuntu arduradunak egina. 

b. Paziente larriarengana hurbiltzeko simulazio errobotikoaren ariketak, astero egiten direnak 

errotazioan zehar. 

c. Bihotz-biriketako bizkortze-simulakroak, astero egiten direnak errotazioan zehar. 

d. Pediatriako Larrialdietan BAIri buruzko hausnarketa-memoria espezifikoa, arreta berezia jarrita 

egindako tekniketan, sedoanalgesia-prozeduretan, ikerketan parte hartzean … 

e. BAMEak emandako saio klinikoen balorazioa 

 

Azkenik, BAMEak, halaber, gure Prestakuntza Plana ebaluatu behar du, eta guk proposatutako kalitate-

adierazle batzuk bete diren ala ez adierazi behar du. 
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BAME bakoitzak mentore bat du. Figura hori Zerbitzuko adjuntu bati dagokio, zeinak BAME horren 

erreferentziazko pertsona espezifiko gisa jarduten baitu eta tutoreari laguntzeko balio baitu, egoitza-

urte bakoitzerako aurreikusitako gaitasunak lortzen lagunduz. Eginkizun hauek izango ditu: 

 Ikasturtean zehar lortzeko proposatutako helburuak BAMEarekin berrikustea 

 Guardia-txandetan gehien garatzen diren gaitasunen lorpena gainbegiratzea (adibidez: 

teknikak egitea, baimen informatua behar bezala eskatzeko modua, segurtasun-intzidente bat 

deklaratzeko modua, tratu txarren susmo batera hurbiltzea …) 

 Errotazioari dagokion saio klinikoa prestatzeko aholkulari izatea 

 Ikerketarako interesa piztea eta arlo honetan gainerako BAMEen aukera berak izatea lortzea 

 Irakaskuntzan edo arlo pertsonalean antzemandako arazo posibleen berri ematea BAMEaren 

tutoreari 

 

Gainera, BAMEek jasotako irakaskuntza ebaluatzeko sistema bat dago. Asistentzia-txanda bakoitzaren 

amaieran, BAMEek eurek sortutako inprimaki baten bidez ebaluatzen dute egun horretan asistentzia 

eman duten arloko adjuntu arduradunaren aldetik jasotako irakaskuntza. 
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