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ANATOMIA PATOLOGIKOKO KUDEAKETA KLINIKOKO UNITATEA 

Anatomia Patologikoko Kudeaketa Klinikoko Unitateak (KKU) Bizkaiko Gurutzetako Unibertsitate 

Ospitaleko, San Eloy Ospitaleko eta Urdulizko Ospitaleko anatomia patologikoko mediku espezialista 

patologoak, anatomia patologikoko laborategiko teknikariak eta idazkariak biltzen ditu, eta bere misioa 

da osasun-laguntza eraginkorra, segurua eta kalitatezkoa ematea, artatzen duen biztanleriaren osasun-

premiak asetzeko. Bere Ikuspegia EAEn lidergoa hartzea eta asistentziaren, irakaskuntzaren eta 

ikerketaren erreferente izatea da, bere eskumen-eremuan eta Estatuan eta nazioartean proiektatzeko 

bokazioarekin. Balio hauek ditu: pazientearentzako orientazioa, etika profesionala, moldagarritasuna, 

zorroztasun akademikoa eta bikaintasunaren bilaketa. Guztira, 45 pertsonek osatzen dute plantilla    

(16 patologo, 24 teknikari eta 5 idazkari). 

Anatomia Patologikoko KKUn indarrean dauden printzipioak, idealak eta konpromisoak 

1. Patologoak gara eta pazientearen ongia nahi dugu 

2. Taldean lan egitea gustatzen zaigu, gure emaitzak hobetzeko 

3. Giza medikuntza sustatzen dugu 

4. Praktikatu egiten dugu, eta egunean gaude gure azpieskalan. 

5. Praktika profesional baten alde egiten dugu, eta praktika profesional horren ardatza pazientea 

da. 

6. Taldekide bakoitzaren talentuak eta trebetasunak garatzen laguntzen dugu 

7. Baliabideak zentzuz eta eraginkortasunez erabiltzea defendatzen dugu 

8. Justizia soziala praktikatzen dugu eta ekitatea sustatzen dugu 

9. Balioaniztunak gara, eta irizpide-desberdintasunak onartzen ditugu. 

10. Proposamen berrietara irekita gaude eta berritzea gustatzen zaigu 

11. Kultura-, politika- eta erlijio-desberdintasunak errespetatzen ditugu 

12. Ebidentzian oinarritutako medikuntzaren defentsan eta sustapenean parte hartzen dugu 

13. Irakaskuntzarako bokazioa dugu 

14. Zintzoak eta altruistak gara mediku gisa dugun zereginean 

15. Apalak gara eta jolas garbia egiten dugu 

16. Autokritika egitea eta besteengandik ikasteko gaitasuna defendatzen dugu 



Prestakuntza Espezializatuko Programa 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 
Barakaldo, Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 

Anatomia Patologikoko Zerbitzua | kontaktua: 
joseignacio.lopezfernandezdevillaverde@osakidetza.eus 

 2022 

© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reservved.  3 de13 

Nor gara? 

 

José Ignacio López Fernández de Villaverde doktorea, zerbitzuburua 
 
 
 

  
Tutorea: Laura Zaldumbide Dueñas doktorea Tutorea: Aitor Fernández de Larrinoa 

Santamaría doktorea 

 

 

Zerbitzuak oso lehiakorra den prestakuntza eskaintzen du Anatomia Patologikoko Batzorde Nazionalak 

diseinatutako espezialitate-programa osoan. 1972. urteaz geroztik, espezialistak prestatzeko 

akreditatuta dago, urtean 2 prestakuntza-plaza ditu, eta bisitari nazionalak eta atzerritarrak izan ohi 

ditu. 

Urte hauetan, zerbitzua José María Rivera Pomar doktoreak zuzendu du 2008ra arte, eta José Ignacio 

López Fernández de Villaverde doktoreak 2008tik gaur arte. 
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KKUko patologoen egungo plantillak ia 47 urte ditu batez beste, eta 16 profesionalek osatzen dute: 

 Zerbitzuburu bat 

 José Ignacio López dk. 

 Atalburu bat 

 (Betetzeko dagoen lanpostu hutsa) 

 15 mediku laguntzaile 

 Leire Andrés doktorea 

 Verónica Velasco doktorea 

 Mónica Saiz doktorea 

 Lorena Mosteiro doktorea 

 Amaya Aperribay doktorea 

 Laura Zaldumbide doktorea 

 Eva García doktorea 

 Aitor Fernández de Larrinoa doktorea 

 Ana Caso doktorea 

 Álvaro Pezzella dk. 

 Séfora Malaxetxebarria doktorea 

 Ena Fernández-Lomana doktorea 

 Miren Igone Imaz doktorea 

 Eduardo de Miguel doktorea 

 Aitziber Marcos doktorea 

KKUren asistentzia-karga patologoen artean banatzen da, lehentasunezko azpiespezializazio-eremuen 

arabera: 

 Nefropatologia eta patologia genitourinarioa 

 Patologia Neurokirurgikoa 

 Dermatopatologia 

 Patologia Hemolinfoidea 

 Biriketako patologia 

 Bularreko patologia eta ginekologikoa 

 Patologia Digestiboa 

 Patologia osteoartikularra 

 Patologia endokrinoa 
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 Gibeleko patologia  

 Giltzurruneko eta gibeleko transplantearen patologia 

 PAAF bidezko zitologia 

 EGUS eta EBUS zitologia 

 Arriskuko zitologia ginekologikoa 

 Likidoen zitologia 

 Autopsiak eta HBE-en post mortem azterketak 

Hauxe da KKUaren 2019. urteko jarduera, pandemia aurretik: 

Autopsiak: 94 + HBEak 
Zitologiak: 12.190 
Biopsiak: 38.432 (pazienteka zenbatuta) 
 
KKUak beharrezko tresna molekularrak ditu diagnostikoa egiteko, terapia pertsonalizatuak agintzeko 

eta tratamendu onkologikoaren eragina ebaluatzeko. KKUak euskarri diagnostikoa ematen die EAErako 

eta beste autonomia-erkidego batzuetarako erreferentzia diren ospitaleko zerbitzu asistenzialei 

(onkologia pediatrikoa, epilepsiaren kirurgia, giltzurruneko eta gibeleko transplanteak …). KKUak 

eskualdeko, estatutuko eta nazioarteko proiektu zientifikoetan parte hartzen du, eta maiz ordezkatuta 

dago espezialitatearekin lotutako foro garrantzitsuenetan (Anatomia Patologikoko Espainiako 

Elkartearen Biltzarra, European Congress of Pathology, US & Canadian Academy of Pathology …). 

KKUak parte hartzen du Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Master Ofizialean eta Ikerketa 

Biomedikoan. KKUak Mercosur hirian (Uruguai, Argentina, Txile) egiten dituen irakaskuntza-

jardueretan parte hartzen du, Mayo School of Medicine-ren babesarekin, eta kongresu eta bilera 

zientifikoak antolatzen ditu, tokian-tokian, estatuan eta nazioartean. KKUa buru izan da 2018an Bilbon 

egindako 30th European Congress of Pathology delakoaren tokiko antolakuntza-batzordean, eta 

batzorde hori izan da hiribilduaren historian orain arte egin den nazioarteko kongresurik handiena. 

Patologoa izatea XXI. mendean 

Anatomia Patologikoko espezialitatea da medikuntzako ezezagun handia. Fakultatean, irakasgai idorra 

da, eta ez da ondo transmititzen hainbeste izen eta deskribapenen atzean dagoen espezialitate 

medikoa. Ospitaleko praktikek ere ez dute lortzen medikuntzako ikasle gehienek patologoaren 

lanbideari buruz duten iritzia aldatzea. Lan isolatua izatetik urrun, patologoa giltzarria da egunero 

ospitale batean hartzen diren erabaki klinikoetan; izan ere, gure iritzi diagnostikoek barne-medikuaren, 

kirurgialariaren, onkologoaren eta abarren jokaera orientatzen dute. Bere funtzioa bete ahal izateko, 
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patologoak informazio asko eta askotarikoa hartu behar du kontuan, norberarena eta besterena, datu 

guztiak diagnostiko batean integratzea lortu arte. Paziente batek duen gaixotasuna zein den esatea, 

horren datu pronostikoak ematea, terapia posibleen egokitasuna adieraztea, tratamenduaren 

ondorioak ebaluatzea, patologoaren funtzioak dira. Mikroskopio batetik begiratzen duten begien 

aurrean mundu liluragarri bat irekitzen da, eta bertara gonbidatuta zaude. Baina, erabakirik hartu 

aurretik, jarraian labur-labur aipatuko ditugun xehetasun batzuk ezagutzea komeni da. 

Patologoa pazientearen behar eta eskaeretatik isolatutako izaki gisa ikusten dute askotan gainerako 

kide medikoek, gainerakoengandik aparte bizi dena eta ehunen zenbait ezaugarri – askotan 

misteriotsuak – ikusi ondoren behin betiko diagnosi-epai ukaezinak ematen dituena. 

Patologoak gara akats horren erantzule nagusiak, laborategian geratzeko joera dugulako. 

Gainerako medikuak ere erantzukideak dira. Gure espezialitatea ez ezagutzeak eta profesional batzuen 

artean klixe zaharrak mantentzeak betikotzen dute ideia hau: patologoak, mikroskopiora begiratzean, 

arazorik gabe aurkitzen ditu gaixotasun guztien irizpide argiak. Gure espezialitateari buruz horrela 

pentsatzen duenak ez ditu eskaera-orriak betetzen, edo ez ditu osorik betetzen. Hala, patologoak, 

askotan, itsu-itsu -edo argi gutxirekin- aurre egin behar dio material bakar, errepikaezin, konplexu eta 

zalantzagarri bati, harengandik diagnostiko zehatz eta azkarra itxaroten dela. 

Osasun-sistemak ere ez du egoera erraztu. Askotan, Anatomia Patologikoko Zerbitzuak aparteko 

eraikinetan egoten dira, askotan gorputegitik hurbil eta, nolanahi ere, ospitaleko trafikotik modu 

deserosoan urrunduta. Batzuen ustez, praktika hori da gure espezialitatearen ondare kaltegarriena XX. 

mendean, pazienteari begira dituen inplikazioengatik, eta XXI. mendearen lehen hamarkadetan 

gainditu beharreko oztopo larriena da. 

Gure ingurunean patologia kirurgikoaz hitz egitea, funtsean, tumoreez hitz egitea da, eta eremu 

horretan patologoak funtsezko zeregina du diagnostiko-katearen barruan. Nahiz eta pazienteak edo 

haren senideek askotan alde batera uzten duten patologoaren zeregina eta uste duten kirurgialaria, 

onkologoa edo barne-medikuak direla benetako diagnostikatzaileak, errealitatea da txosten 

anatomopatologikoa dela gaixotasun neoplasikoa duen edozein pazienteren diagnostikoaren 

determinatzaile nagusia. 

Txosten zehatzak eta garaiz egiteko beharra inoiz ez da gaur egun baino handiagoa izan, bereziki hain 

azpiespezializatua eta auzilaria den gizarte honetan. Behar hori anatomia patologikoa inoiz ez bezala 

hedatzen ari den unean iristen da. Aurretik aitortu gabeko entitateak eta azpientitateak etengabe 
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ezaugarritzea eta teknologia berrien aurrerapen geldiezina lagungarriak dira diagnostikoa egiteko, 

baita pronostikoa egiteko eta norberaren gaixotasuna eta haren mekanismo patogenikoak hobeto 

ezagutzeko ere. Patologoaren ezagutza-multzoaren hedapen bizkorrak aldizkariak eta liburuak 

eskuratzeko gero eta premia handiagoa dakar berarekin, gero eta azpiespezializaio handiagoa, eta gai 

tekniko hutsen ugaritzea –garaian garaiko modari edo unean uneko kointurari lotuak- zeinak gure 

espezialitateko biltzar eta bilera zientifikoetan nagusitzen diren. Tumoreak beren ostalariak baino 

askotarikoagoak eta aurreikustezinagoak diren unetik, bai morfologiari dagokionez, bai portaerari 

dagokionez, kalitatezko anatomia patologiko bat praktikatzeko premia argia eta saihestezina dago. 

Anatomia hori azterketa mikroskopiko aditu eta arretatsu batean oinarrituko da, eta hautatutako 

kasuetan, teknika moderno eta sofistikatuagoekin osatuko da. Seguru antzean, jokatzeko modu hori ez 

da gaindituko etorkizun hurbilean, fidagarritasunari eta kostu-etekinen eraginkortasunari dagokienez,. 

Ondo finkatutako eta hematoxilina-eosinaz tindatutako ehun baten ebaketa histologiko apal eta merke 

bat da, gaur egun, oraindik ere, oinarri nagusia, oso tratamendu sofistikatuak eta garestiak aurrera 

eraman ahal izateko. Mikroskopioan begi adituek aztertutako ebaketa histologiko apal batek, 

fidagarritasun diagnostikoari dagokionez, gainditu egiten ditu bereizmen handiko OTAren irudi onenak, 

erresonantzia erabakitzaileena eta beste teknika diagnostiko berri batzuk. Ospitaleko zerbitzu askotan 

astebetean gastatzen den diruarekin Anatomia Patologikoko zerbitzuari eusten zaio urte osoan, 

langile-gastuak barne. 

Egunero “interpretazio” subjektiboaren fenomenoaren barruan mugitzen diren profesionok izanik, 

ahalik eta irizpide objektiboenak bilatzen ditugu, erreferentzia gisa. Horren ondorioz, patologia 

kirurgikoaren hazkunde modernoak berebiziko garrantzia du pazientearentzako ahalik eta terapiarik 

onena definitzen duten parametro histologikoen garapenean, eta horrek txosten anatomopatologiko 

fidagarriak eta zehatzak ahalik eta lasterren egitera behartzen du. Asmo hori betebehar bat da gaur 

egun, eta nahitaez azpiespezializatzea eskatzen du. Materialki ezinezkoa da gure espezialitateko 

nobedade guztien berri izatea, baita gaitasun eta dedikazio handienekoentzat ere. 

Hauek izan daitezke biopsia baten funtsezko puntuak laginak hartzen direnetik txosten 

anatomopatologikoa ematen den arte: 

1. Datu klinikorik gabe edozein lagin diagnostikatzea ausartegia, arriskutsua eta, askotan, 

ezinezkoa da. Gure kide kliniko askori maiz gogorarazi behar zaie hori. 

2. Pieza kirurgikoaren deskribapen makroskopiko zaindua eta leiala, batez ere behin betiko 

pieza bada, ezinbestekoa da pazientearen diagnostikoa eta pronostikoa egiteko. Erresekzio 

kirurgikoko pieza bat aztertzen den lehen aldia, normalean, tumorearen tamaina, pisua eta 

forma, nekrosi-ehunekoa, erresekzio-marjinetara dagoen distantzia … bezalako datu 
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garrantzitsuak baloratzeko lehen aldia eta bakarra da. Behin manipulatuta, laginduta eta 

finkatuta, datu batzuk ezin dira lortu. Deskribapen makroskopikoak behar bezain zehatza 

izan behar du, pieza ikusi ez duen beste patologo batek tumorearen, haren tamainaren, 

kokapenaren, formaren eta abarren ideia zehatza egin ahal izan dezan. Deskribapen 

makroskopiko on batek, beharrezko datu klinikoekin batera, kasuaren ideia ia zehatza eman 

diezaguke, baita mikroskopioan prestakin histologikoak ikusi aurretik ere. 

3. Azterketa mikroskopikora pasatuta, zenbait gogoeta orokor egin daitezke, adibidez, aurreko 

prestakin histologikoak berrikusi behar direla aztertzen ari garen kasuaren aurretiko historia 

duen edozein pazientetan, eta irizpide histologiko zorrotzetan oinarrituta diagnostikatu 

behar da, eta inoiz ere ez “usaimen”-ari, norberaren esperientziari edo patologoaren 

genalitateari esker. 

4. Diagnostikoari aplikatutako immunohistokimikari dagokionez, gogoratu behar da beti 

baloratu behar dela kasu bakoitzaren testuinguruan. 

5. Argi eta garbi bereizi behar dira aplikagarritasun klinikoko proba molekularrak eta ikerketa 

mediko edo biologikoaren berezko proba molekularrak. 

6. Diagnostikoa lortu ondoren, txosten anatomopatologikoa egin behar da. Une honetan 

ziurtatu behar da txostenak klinikoarentzat erabilgarriak diren datu guztiak dituela, eta 

horrek esan nahi du a priori jakin behar dela zer behar dituen. Tumore-gradu eta -estadioari 

buruzko datuak ez ezik, gaixotasunari buruzko informazio orokorrena ere jaso behar da, 

baita erreferentzia bibliografikoak ere. Kasu arraroetan edo egoera bereziak gertatzen diren 

kasuetan egin ohi da hori, betiere klinikoen tolerantzia-mugen barruan. Salbuespen gisa, 

entitate berrien lehen deskribapenak patologia kirurgikoko aldizkarietan agertzen dira 

lehenago, eta espezialitate mediko edo kirurgikoetako aldizkarietan, eta patologoak, bere 

azpieskalan egunean badago, informazio zehatz horretarako sarbidea du klinikoa edo 

zirujaua baino lehen. 

 

Ondorioz, patologoa espezialista klinikoa da, eta datu klinikoak, analitikoak, morfologikoak, 

molekularrak eta abar biltzen ditu. Txosten anatomopatologikoa ez da beste mediku batek eskatutako 

proba baten emaitza hutsa. Patologoaren txostenak ez dira paper hutsak, historia kliniko batean beste 

batzuekin batera pilatzen direnak; oro har, diagnostikoaren arbitroa izaten dira, eta, normalean, 

pazientearen etorkizunaren erabakigarri nagusietako bat. Patologoak bertan sinatzen duenak -

diagnostikoa, kasuari buruzko iruzkinak- zuzeneko eragina du pazientearengan, nahiz eta berak ez 

jakin. BAME azterketa gainditu berri duen edozein medikuk hori guztia barneratu ez badu, hobe du ez 

etorzea eta beste zeregin batzuetan jardutea. 
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Prestakuntza-eskaintza espezifikoa 

1. Anatomia Patologikoko espezialistaren prestakuntza BAME egoiliar-sistemaren bidez, 

Espezialitatearen Batzorde Nazionalaren jarraibideei jarraiki, 4 urtez eta aldizkako errotazioekin 

azpiespezialitate guztietan, KKUko tutoreek zuzendutako planaren arabera. Planak trebakuntza 

espezifikoko kanpo-errotazio boluntarioak barne hartzen ditu estatuko zein nazioarteko 

hainbat zentrotan. Hauek dira ohikoenak: 

a. Mayo Clinic Arizona, Scottsdale, USA 

b. Brown University Hospital, Rhode Island, USA 

c. Spedali Civili, Brescia, Italia 

d. Western General Hospital, Edinburgh, Scotland 

e. Unibertsitate Ospitalea, urriaren 12a, Madril 

f. La Paz Ospitalea, Madril 

g. Hospital Clinic, Bartzelona 

h. Alacanteko Unibertsitate Ospitale Orokorra 

i. Charles University Hospital, Plzen, Czech Republic 

j. Veronako Unibertsitatea, Verona, Italia 

k. San Juan Bosco Ospitalea, Turín, Italia 

 
2. Anatomia Patologikoko prestakuntza osagarria, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko beste 

espezialitate batzuetako egoiliarrentzat eta EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako 

hainbat zentrotako egoiliarrentzat. 

3. EAEko eta beste autonomia-erkidego batzuetako hainbat zentrotako Anatomia Patologikoko 

egoiliarrentzako prestakuntza osagarria. 

4. Helburu espezifikoak dituzten beste herrialde batzuetako bisitari espezialistak. 

5. Doktorego-tesiak egitea 

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

Ospitalea > Zerbitzuen katalogoa > Anatomia patologikoa 

Urtean egindako jarduera hemen dago eskuragarri: 

EZKERRALDE ENKARTERRI GURUTZETAKO ESIko URTEKO MEMORIA 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/eu_def/adjuntos/servicios_generales/Anatomia-Patologikoa-17-02-2020.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf
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Prestakuntza-eskaintza orokorra 

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

  

https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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Non gaude? 

Anatomia Patologikoko zerbitzua 
Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 
Laborategien eraikineko 2. Solairuan dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903. 
Bizkaian 
Ikusi Ospitalea Google Mapsen 
 
 
Nor da administrazio-idazkaria? 
Patricia Sobera Sobrado 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6336 
Faxa: +34-94.600.6231 
E-maila: 
secretaria.anatomiacruces@osakidetza.eus 
 
Laborategiko teknikarien koordinatzailea: 
María Cruz Andreu 
Harremanetarako telefonoa: 
Faxa: +34-94.600.6231 
E-maila: mariacruz.andreuvillagran@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:secretaria.anatomiacruces@osakidetza.eus
mailto:mariacruz.andreuvillagran@osakidetza.eus
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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. 

Gaitasunetan 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 Ospitalean KKUko egoiliarrek lortu behar dituzten gaitasunak XXI. mendeko 

medikuaren zazpi eskumen-eremuei dagozkie, Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak zehaztuta: 

1. Balio profesionalak, jarrerak, portaera eta etika. 

2. Pazientearen zainketak 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. 

Espezialitateari dagozkion asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-gaitasunak Anatomia Patologikoko 

espezialitateko programa ofizialean jasotzen dira. 

 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra 

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: 

a. Ikuskatzaile zuzenaren ebaluazioa errotazio bakoitzean, gaitasunen oinarritutako formulario 

baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen berezko eredua) 

b. Aldizkako 4  elkarrizketa tutorearekin 

c. Egoiliarrak prestakuntza-urtean egindako jarduera osagarriak 

d. Autoebaluazioa 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/10/pdfs/A35140-35144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/10/pdfs/A35140-35144.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/eu/nortzuk-gara/irakaskuntza-batzordea/
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e. Urteko memoria (Egoiliarraren Liburuaren baliokidea), bi alderdi biltzen dituena: eskuratutako 

gaitasunei 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 20 urtetik hona egiten da. 

 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 

 

 

Egoiliarren gela, Anatomia Patologikoko KKU © 


