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Analisi Klinikoak 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Analisi Klinikoko Zerbitzuaren xedea asistentzia eraginkorra, 

segurua eta kalitatezkoa ematea da 370.000 biztanle dituen asistentzia-eremuan, guztira urtean 

7.764.522 determinazio eginez. Diziplina anitzeko zerbitzua da eta gainontzeko espezialitate 

medikoekin eta kirurgikoekin batera erabaki klinikoaren prozesuan biziki hartzen du parte, bai 

osasunaren sustapenean, bai gaixotasunaren prebentzioan eta/edo diagnostikoan eta pazientearen 

zaintzan.  

Jarraian zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude 

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa  
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Nor gara 

  
Zerbitzuburua 

Antonio López Urrutia dk. 
 

Tutore nagusia 
Raquel Pérez Garay dk. 

 

  

   

Zerbitzua 1967. urtean eratu zen eta José María Posse, Jesús Fuente eta Carlos Iriarte doktoreek 

gidatu zuten. 2006. urtetik aurrera erakundearen eta kudeaketaren arduraduna Antonio, López 

Urrutia dk. da. 

1974. urtetik espezialistak prestatzeko akreditatua dago eta gaur egun urtean 2 BAME/BAFE 

prestatzeko ahalmena du.  

Analisi Klinikoko Zerbitzuaren eginkizun aipagarrienak laborategi bakar batetik, zenbait ezagutza 

eremu espezifikoen sustapena izan da.  

 70. hamarkadan Pediatria, Mikrolagina, Hormona eta Erradioimmunoanalisia eta Nefrologiako 

laborategiak eratu ziren. 

 70. hamarkadan Zitogenetika eta Batzorde genetikoko laborategien garapena ere suspertu 

zen.  

 80. hamarkada hasieran, immunologia laborategia eratu zen eta Histokonpatibilitatearen 

(HLA) azterketa ezarri zen. 

 Informatizazioa LSI (Laborategiko Sistema Informatikoa) 90. Hamarkada. 

 Lehen Mailako Arretako laborategien eta Pediatria eta Nefrologia laborategien integrazioa 

XXI. mende hasieran. 
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 Eskaera automatizatua 2011. urtea. 

 Metabolismo Unitatearen sorkuntza 2008. 

 Laborategi berrien inaugurazioa 2013ko ekaina. 

 Larrialdi gunearen integrazioa core laborategian , 2013ko iraila. 

 2014. urtean kudeaketa gune bakar baten sorkuntza San Eloyko laborategiaren 

integrazioarekin. 

Informazio gehiago izateko, gure zerbitzu-zorroa hemen dago eskuragarri. 

Analisi Klinikoko Zerbitzuaren langileak hauek dira: 

 1 Zerbitzuburua 

 5 Atalburu   

 17 Espezialista 

 3 BAME/BAFE 

Zerbitzuak arlo edo asistentzia-unitate hauek ditu: 

- Core Biokimika arloa: Gazur/Gernu  atala, larrialdiko zein ohiko eskarien determinazioak egiten dira.  

- Biokimika I arloa: Digestioko atala, Gernu eta Likido biologikoen atala, Proteinak eta Alergiak.   

- Biokimika II arloa: Hormonak eta Erradioimmuno-saiakuntzako atala  

- Biokimika III arloa: Metabolismo, Medikamendu eta Metalen atala   

- Analitika aurre-ondoko arloa: Laginen kudeaketa eta Informazio Sistemak  

- Immunologia arloa: Histokonpatibilitatea, Autoimmunitatea eta Zitometriako azterketa 

HLA erreferentzia arloa  

- Berezko irakaskuntza arloa  aurkezpenetarako, saioetarako eta kasuen eztabaidarako 

- Saio Klinikoak: asteko zerbitzu saioak, hileko kasu klinikoen eztabaida saioak eta hileko bibliografia-

berrazterketa saioa. 

Urteko jarduera hemen dago eskuragarri: 

Ospitala > Urteko Memoria osorik “Arlo Klinikoa” 

 

http://crweb.osakidetza.net/laboratorios/catalogolabs.pdf
http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 
Analisi Klinikoen Zerbitzua Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitalean dago: 

Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea  Google Maps aplikazioan ikusi. 
 

Zerbitzuaren idazkaritza -1 sotoan dago:  

Administrazio idazkaritza hau da:  

Harremanetarako telefonoa: 

 +34-94.600.6086 

 

Posta elektronikoa:  

MARIALEONOR.CAMPODELVESGA@osakidetza.net  

MIRENIDOIA.SEGUROLAGONZALEZ@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:MARIALEONOR.CAMPODELVESGA@osakidetza.net
mailto:MIRENIDOIA.SEGUROLAGONZALEZ@osakidetza.net
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Prestakutnza-eskaintza 

Analisi Klinikoetako Barruko Mediku Egoiliarren Prestakuntza Programa  BOEko 262. zenbakian 

zehaztuta dago 2006ko azaroaren 2a, osteguna (SCO/3369/2006 AGINDUA, urriaren 9koa, Analisi 

Klinikoko espezialitatearen prestakuntza-programa onartu eta argitaratzeko)  eta 4 urtekoa da. 

Gurutzetako Ospitaleko prestakuntza Osasun eta Kontsumo Ministerioaren programaren arabera 

egiten da. 

Prestakuntza garaian, teknika instrumentalak, metodologia eta prozedura diagnostikoak eta 

informazio-sistemak irakasteaz gain, baliabideen arrazoizko erabilera ere transmititzen da, arazo 

klinikoak konpontzeko eraginkortasuna lortzeko. Gainera, ardurak hartu behar dira, bai erabakiak 

hartzeko, bai eta asistentzia-eskariari erantzuteko dauden bitartekoak egoki erabiltzeko. 

Medikuntzari dagozkion arau etikoek eta oinarrizko printzipioek gidatu behar dute jarduera 

profesionala:  unibertsaltasuna, ekitatea eta solidaritatea. 

Prestakuntza programaren helburu orokorra ezagutzak, trebetasun praktikoak eta beharrezkoak 

diren jarrerak lortzea da: 

a) Laborategiko prozedurak aukeratzea, gomendatzea eta, hala dagokionean, burutzea (laginak 

hartzea barne). Prozedurak pazientearen egoeraren azterketara egokituta egongo dira eta emaitzek 

kalitatea eta kostu ezin hobea bermatuko dute. 

b) Jasotako emaitzak interpretatzea, pazientearen egoera klinikoa kontuan izanik, eta klinikoei 

informazio hori helarazteko. 

c) Jasotako informazioaren esanahia komunikatzea eta horren gainean eztabaidatzea, beste 

espezialista batzuekin. 

d) Eguneroko jardueratik ikastea, laborategiko prozeduren erabilgarritasun klinikoa hobetzeko, 

eskuragarri dauden metodoen kalitatea mantenduz eta ebaluatuz eta artearen araberako metodo 

analitiko berriak diseinatuz eta ezarriz. 

e) Integratuta dagoen asistentzia-zerbitzuaren kudeaketan laguntzea, etengabeko hobekuntza plan 

baten arabera. Horretarako, kalitatea bermatzeko programetan, prestakuntzakoetan eta baliabideen 

kudeaketakoetan hartuko du parte. 
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Prestakuntza garaian, espezialitate hauen ezagutzak jasoko dira: Biokimika Klinikoa, Hematologia eta 

Hemoterapia, Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia, Genetika, Andrologia eta Ernalketa 

Laborategia eta Informazio Sistemak.  

Prestakuntza sistema tutore batek gidatuko du beti, autoikaskuntzan oinarrituta. Gehien bat, 

egoiliarrek asistentzia-errotazioaren bidez jasotzen dute prestakuntza, espezialitatea osatzen duten 

Zerbitzu, Atal eta Arloek programatutako eran.  Jarduera bakoitzak zenbait ardura maila izango ditu 

eta egoiliarrak bere gain hartu beharko ditu. 

 

Prestakuntza-ikastaroak egoitza-aldian. 

Irakaskuntza Batzordeak ikastaroak (ikusi irakaskuntza jarduerak) antolatzen ditu espezialitate 

guztien oinarrizko prestakuntza osatzeko. Ikastaro gehienak nahitaezkoak dira  azken titulazioa 

lortzeko. 

Ospitaleak Saio Orokorrak (ikusi irakaskuntza jarduerak) burutzen ditu hilero asteazken batean edo 

bitan, 8:30ean Areto Nagusian. 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 batzordeen jarduera 

garrantzitsuaren berri ematen dutelako. 

Espezialitatearen elkarte zientifikoen (SEQC, AEFA, ABM) Etengabeko Prestakuntza Ikastaroak egitea 

gomendatzen da.  

Guardiak egitea. 

Egoiliarrek guardiak Laborategi Core Bateratuan egiten dituzte. Guardiak asistentzia- eta 

prestakuntza-laneko oinarrizko parte dira. Guardietan adjuntu batek egoiliarra ikuskatuko du beti. 

Egoiliarren ardura mailakakoa da prestakuntza-aldi osoan. BAME/BAFE garaiaren bukaerarako 

egoiliarra gai izan behar da sortu daitezkeen arazo gehienak egoki eta era autonomoan konpontzeko. 

Horrez gain, Mikrobiologia zerbitzuko errotazio-aldian hilean 2-3 guardia egingo ditu eta Hematologia 

Zerbitzuan hilean 2. 

 

Gainera, Mikrobologiako zerbitzuan dauden bitartean, 2-3 guardia egingo dute hilean, eta 

Hematologiako Zerbitzuan 2 guardia hileko. 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
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Gurutzetako Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak egoiliarrek gehienez ere urtean 66 guardia egin 

behar dituztela onartu zuen. Ministerioaren Prestakuntza Planari jarraituz, egoiliarrek hilean 4-5 

guardia egingo dituzte zerbitzuaren beharren arabera. Egoiliarren guardia-ondoko librantza 2004. 

urtetik aurrera aitortuta dago. Guardiak 15:00etatik 8:00etara egingo dira lanegunetan eta 9:00etatik 

9:00etara larunbat eta jaiegunetan. 

Derrigorrezkoa da egoiliarrak Zerbitzuan egindako saio guztietara joatea, zentrotik kanpo 

errotazioan dauden bitartean izan ezik. Egoiliarrek zerbitzuan, gutxienez, bi hilean saio bat egin behar 

dute. Saio horiek errotazioa egiten ari diren Zerbitzu edo Arloekin oinarrituta egongo dira. Zerbitzuko 

saioak eten egingo dira udako hilabeteetan (uztaila eta abuztua) 

 

Prestakuntza ibilbidea (errotazioak) 

R1 R2 R3 R4 

Core Laborategia 

Hormonak 

Gernu eta likido 

biologikoen atala 

Proteinak eta 

Alergiak 

Aurre-analitikoa 

Analitikoa-ondokoa 

Metabolismoa 

Medikamenduak 

eta Metalak 

Immunologia 

Zitologia 

Mikrobiologia y 

Parasitologia 

Serologia y 

Birologia 

Hematologia 

Genetika: Zitogenetika eta Biologia 

Molekularra 

Genetika klinikoa 

Ernalketa Laborategia 

Kanpoko errotaziorako aukera 

Guardiak Laborategi Bateratuan 

 

BAME/BAFEak kanpo-prestakuntza aldiak egin ditzake bikaintasun prestakuntza egiaztatuta duten 

zentro nazionaletan zein atzerritarretan. 
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Ikerkuntza 

Hauek dira zerbitzuak zuzentzen dituen ikerketa-lerroak: 

Kolon-ondeste minbiziko bahetze programetan, onuren edo aurkako efektuen adierazleetan eragina 

duten faktoreak. 

1. Jarrera diagnostiko eta terapeutikoa, protesi artikularrak edo osteosintesiko materialak 

eragindako infekzioa duen pazientearen aurrean.  

2. Hainbat zentroen arteko saiakuntza klinikoa, itsu bikuna, plazeboarekin kontrolatuta, 90 aste 

irauten duena eta Alzheimer arineko pazienteen artean diseinu moldagarria duena. Helburua, 

segurtasuna, ANTI-AB antigorputz espezifikoen jasangarritasuna eta erantzuna ikertzea da, 

muskulu barnean CAD106 adjubantearekin jaso eta gero. (ENTSEGU KLINIKOKO PROTOKOLOA 

CAD106A2203). 

3. Hainbat zentroen arteko azterketa, ausazkoa, itsu bikuna, plazeboarekin kontrolatuta, 

tratamendu talde paraleloekin, bi urte irauten duena. Helburua da larruazalpean emandako 

RO4909832 medikamenduaren  eragina neurtzea, hain zuzen ere, Alzheimer gaixotasuna fase 

prodomikoan duten pazienteen gaitasun kognitibo eta funtzionalean.  

4. EAEko jaioaurreko Bahetze-Programa. 

5. Laborategiko teknologien eta tekniken ebaluazioa. 

2. urtetik aurrera, prestakuntzako bigarren urtea amaitu eta gero, BAME/BAFEak ikerketa lanak egin 

ditzake eta doktore-tesia hasi 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio gehiagorako: 

Ospitalea> Ospitalearen urteko memoria 

 

 

http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=eu


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

 

 
 
 
 
 
 

Analisi Klinikoak | kontaktua: MARIALEONOR.CAMPODELVESGA@osakidetza.net 

MIRENIDOIA.SEGUROLAGONZALEZ@osakidetza.net  
     2016 

 Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.    11 de 14 

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 aho batez, 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 Analisi Klinikoen Zerbitzuko BAME-ek (Barneko Mediku 

Egoiliarrak) eta BAFE-ek (Barneko Farmazialari Egoiliarrak) lortu beharreko gaitasunak XXI. mendeko 

medikuaren zazpi gaitasun-eremuetara egokitzen dira, Ospitaleko irakaskuntza Batzordeak 

zehaztutakoaren arabera:  

1. Balio profesionalak, jarrerak, jokabidea eta etika. 

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

3. Informazioaren erabilera. 

4. Beste kliniko zein pazienteen aholkulariak izatea laborategiko azterketetan, horien esanahi, 

jatorri edo mugetan, eta beste profesionalekin batera beren ezagupen eremuan aholkulari 

izateko trebetasunak izan. 

5. Ezagutzea laborategi klinikoaren oinarri zientifiko zein teknologikoak, jasotako datuen 

kalitatea, erabilera eta interpretazioa bermatzeko. 

6. Ezagutzea Biologia-diagnostikoaren prozedurak, horien erabilera pazientearen testuinguruan 

eta horien interpretazioa osasun egoera desberdinetan.  

7. Ezagutzea eta inplementatzea osasuna optimizatzen laguntzen duten baliabide informatu 

integratuak. 

8. Ezagutzea zein den ikerkuntzaren zeregina, bai orokorrean, bai proba berrien garapenean, 

ezagutzaren sorkuntzan eta hezkuntza jarraituan. 
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Asistentzia- eta irakaskuntza-gaitasunak, espezialitatearen beraren ikerketa gaitasunekin batera, 

hemen biltzen dira: Analisi klinikoen espezialitatearen programa ofiziala   (SCO/3369/2006 AGINDUA, 

urriaren 9koa, Analisi Klinikoko espezialitatearen prestakuntza-programa onartu eta argitaratzeko)   

 

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:  

a. Txandatze 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  

 

 

 

 

 

                                                           

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.   

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Analisisclinicosn.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=eu
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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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 orain dela 20 urte egiten da. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 
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