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ANATOMIA PATOLOGIKOKO KUDEAKETA KLINIKOKO UNITATEA 

ANATOMIA PATOLOGIKOKO Kudeaketa Klinikoko Unitateak (KKU) biltzen ditu Bizkaiko mediku 

espezialista patologoak, anatomia patologikoko laborategi teknikoak eta Gurutzetako Unibertsitate 

Ospitaleko eta San Eloy Ospitaleko idazkariak. Unitateak osasun-asistentzia eraginkorra, segurua eta 

kalitatezkoa emateko Misioa du, artatzen dituen biztanleen osasun beharrak asetzen dituena. Bere 

Ikuspegia hau da: asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerkuntza-erreferentea eta liderra izatea, EAEn, 

dagokion konpetentzia-esparruan, estatu-mailako zein nazioarteko proiekzio bokazioarekin. Eta bere 

Balioak, berriz, hauek: pazientea orientatzea, etika profesionala, moldagarritasuna, zorroztasun 

akademikoa eta bikaintasuna bilatzea. KKUn orotara 42 langile daude (15 patologo, 22 tekniko eta 5 

idazkari).  

Anatomia Patologikoko KKUn indarrean dauden oinarriak, idealak eta konpromisoak  

1. Patologoak gara eta pazientearentzat onena nahi dugu  

2. Gustatzen zaigu taldean lan egitea emaitzak hobetzeko   

3. Medikuntza “gizartiartua” sustatzen dugu. 

4. “Benchmarking” delakoa praktikatzen dugu eta egunean gaude gure azpi-espizialitatean  

5. Pazientean oinarritutako praktika profesionalaren alde egiten dugu 

6. Taldekide bakoitzaren talentuaren zein trebetasunaren garapena bultzatzen dugu 

7. Baliabideen erabilera zentzuduna eta eraginkorra defendatzen dugu 

8. Justizia soziala praktikatzen dugu eta ekitatea bultzatu 

9. Polibalenteak gara eta kontuan hartzen ditugu iritzi desberdinak   

10. Proposamen berrietara irekita gaude eta berriztatzea gustatzen zaigu  

11. Ezberdintasun kulturalak, politikoak eta erlijiosoak errespetatzen ditugu 

12. Ebidentzian oinarritutako medikuntza sustatzen dugu eta bere alde egiten dugu  

13. Irakaskuntzarako bokazioa daukagu 

14. Zeregin medikoetan zintzoak eta altruistak gara 

15. Umilak gara eta “joko garbia” praktikatzen dugu 

16. Autokritikaren praktika eta besteengandik ikasteko gaitasuna defendatzen ditugu 
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Nor gara 

 

José Ignacio López Fernández de Villaverde dk., zerbitzuburua 
http://www.researcherid.com/rid/E-2973-2012 

 

  
Tutorea: Leire Andrés Álvarez dk. Tutorea: Laura Zaldumbide Dueñas dk. 

 

Zerbitzuak oso prestakuntza lehiakorra eskaintzen du Anatomia Patologikoko Batzorde Nazionalak 

diseinatutako espezialitatearen programa guztian zehar. 1972. urtetik espezialistak prestatzeko 

akreditatua dago, urtero 2 prestakuntza-plazarako ahalmena du eta sarritan bisitari nazionalak eta 

atzerritarrak jasotzen ditu. 

Urte horietan eta 2008. urtera arte José María Rivera Pomar doktoreak gidatu du zerbitzua, eta 

ordutik gaur egunera arte José Ignacio López Fernández de Villaverde doktoreak. 

 

http://www.researcherid.com/rid/E-2973-2012


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

 

 

                                               

Anatomia Patologikoko Zerbitzua. kontakt: joseignacio.lopezfernandezdezdevillaverde@osakidetza.net  2016 
© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reserved.  4 de 14 

Gaur egun, KKUko Patologoen batazbesteko adina 46 urtekoa da eta hauek osatzen dute:   

 1 zerbitzubura 

 José Ignacio López dk., Anatomia Patologikoko irakasle titularra, UPV/EHU 

 1 atalburua 

 María del Mar Ramírez dk. 

 13 Mediku adjuntu 

 Jaime González del Tánago dk. 

 José Antonio Álvarez dk. 

 César Cuiñas dk. 

 Leire Andrés dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Verónica Velasco dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Mónica Saiz dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Ayman Gaafar dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Lorena Mosteiro dk. 

 Amaya Aperribay dk. 

 Laura Zaldumbide dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Eva García dk. 

 Aitor Fernández de Larrinoa dk., Anatomia Patologikoko irakasle elkartua, UPV/EHU 

 Carla Valenti dk. 

KKUko asistentzia-zama lehentasunezko azpi-espezializazio arloko patologo langileen artean 

banatzen da: 

 Nefropatologia y Patologia Genitourinarioa 

 Patologia Neurokirurgikoa 

 Dermatopatologia 

 Patologia Hemolinfoidea 

 Patologia Pleuropulmonarra 

 Bularreko Patologia eta Patologia Ginekologikoa 

 Patologia Digestiboa 

 Patologia Osteoartikularra 

 Patologia Endokrinoa 

 Patologia Hepatikoa 

 Giltzurruneko  eta Gibeleko Patologia  
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 OFZA (orratz finaren bidezko ziztada/aspirazio) Zitologia  

 EGUS eta EBUS Zitologia  

 Arriskuko Zitologia ginekologikoa  

 Likidoen zitologia  

 HBEko autopsiak eta hil-ondoko azterketak (Haurdunaldiaren Borondatezko Etendura) 

2013ko KKUaren  jarduera hau izan da:  

Autopsiak: 96 + HBEak 

Zitologiak: 39.485 

Biopsiak: 32.203 (pazienteen bidez zenbakitua) 

KKUak beharrezkoak diren tresna molekularrak ditu diagnostikoa egiteko, pertsonalizatutako terapiak 

adierazteko eta tratamendu onkologikoaren efektua ebaluatzeko. KKUak euskarri diagnostikoa 

ematen die EAErentzat zein beste erkidegoentzat erreferentzia diren ospitaleetako asistentzia-

zerbitzuei (onkologia pediatrikoa, epilepsiaren kirurgia, giltzurrun eta gibel transplanteak…) . KKUak 

eskualdeko, nazioko zein nazioarteko proiektu zientifikoetan hartzen du parte eta maiztasunez 

ordezkatuta dago espezialitatearekin erlazionatutako fororik garrantzitsuenetan (Anatomia 

Patologikoko Espainiako Elkartearen Biltzarra, European Congress of Pathology, US & Canadian 

Academy of Pathology…). KKUak 7 unibertsitate irakasle ditu patologo lantaldean, Euskal Herriko 

Unibertsitateari atxikituta (UPV/EHU). Horiek Medikuntza eta Odontologia graduetan Anatomia 

Patologikoa irakasten dute. KKUak Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) “Ikerketa Biomedikoa” 

izeneko Unibertsitate Master Ofizialeko irakaskuntzan hartzen du parte. KKUak irakaskuntza 

jardueretan hartzen du parte Mercosurren ere (Uruguay, Argentina, Txile) Mayo School of Medicine 

erakundearen babespean eta bakarrik edo beste erakundeekin batera kongresuak eta batzar 

zientifikoak antolatzen ditu toki, nazio eta nazioarteko mailan. KKUa 2018an Bilbon egingo den 30th 

European Congress of Pathology-ko toki antolaketa-batzordeko liderra izango da. 
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XXI. mendean patologoa izatea 

Anatomia Patologikoko espezialitatea medikuntzako ezezagun handia da. Fakultatean ikasgai idorra 

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

medikoa. Ospitaleko praktikek ere ez dute ikasle kopuru handiak patologoaren lanari buruz  duen 

iritzia aldarazten. Patologoak ez du era isolatuan lan egiten, patologoa ezinbesteko atala da egunero 

ospitalean hartu beharreko erabaki klinikoetan, izan ere, gure diagnostikoek barne-medikua, 

kirurgialaria, onkologoa eta abarren jarrera gidatzen dute. Patologoak bere lana egin ahal izateko, 

informazio asko eta desberdina izan behar du kontuan, berea eta besteena, datu guztiak diagnostiko 

batean integratzea lortu arte. Patologoaren eginkizunak hauek dira: pazienteak duen gaixotasuna 

zein den esatea, gaixotasun horren pronostiko-datuak ematea, sendabide posibleen egokitasuna 

adieraztea eta tratamenduaren efektuak ebaluatzea. Mikroskopio batetik begiratzen duten begien 

aurrean mundu liluragarria eta zabala irekitzen da eta zu gonbidatuta zaude. Baina edozein erabaki 

hartu baino lehen beharrezkoa da zenbait xehetasun ezagutzea:  

Gainontzeko lankide medikuentzat patologoa pazientearen beharretatik eta eskarietatik aldendua 

dagoen izakia da, gainontzeko medikuengandik bereizita bizi dena eta behin-betiko eta ukaezinezko 

diagnostiko-epaiak ematen dituena, ehunetan zenbait ezaugarri -askotan misteriotsuak- ikusi eta 

gero. 

Patologoak errakuntza horien lehenengo arduradunak gara, laborategian sartuta egoteko daukagun 

joera dela eta.  

Gainontzeko medikuak ere erantzuleak dira. Gure espezialitatearen gaineko ezjakintasunak eta 

profesional batzuek klitxe zaharrak mantendu izanak ideia bat betikotu dute, hau da, patologoak 

mikroskopiotik begiratzean, arazo handirik gabe, gaixotasun guztien zalantzarik gabeko irizpideak 

aurkitzen dituela. Gure espezialitateari buruz horrela pentsatzen duenak ez du eskaera bolantea  

betetzen edo partzialki betetzen du. Horrela, gehiegitan patologoak itsu-itsuan edo erdi ilunpetan 

egin behar dio aurre askotan bakarra, errepikaezina, konplexua eta zalantzagarria den materialari, 

eta gainera, material horretatik diagnostiko zehatza eta arina espero da. 

Osasun sistemak ere ez du egoera erraztu. Sarri askotan, Anatomia Patologikoko Zerbitzuak beste 

eraikinetan daude, sarritan gorputegiaren ondoan, eta beti, ospitalearen “trafikotik” deserosoki 

aldenduak. Batzuen ustez, praktika hau gure espezialitatearentzat XX. mendeko ondarerik 
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kaltegarriena da pazientearengan duen eragina dela eta, horregatik, XXI. mendeko lehenengo 

hamarkada hauetan gainditu beharreko oztoporik garrantzitsuena da.  

Gure ingurunean patologia kirurgikoari buruz hitz egitea, oinarrian, tumoreei buruz hitz egitea da, eta 

arlo horretan patologoak kate diagnostikoan eginkizun erabakigarria du. Pazienteak edo bere 

ahaideek, maiz patologoaren zeregina ahaztu eta benetako “diagnostikatzaileak” kirurgialaria, 

onkologoa edo barne-medikua direla pentsatu arren, hein handi batean txosten 

anatomopatologikoak  erabakiko du gaixotasun neoplastikoa duen edozein pazienteren diagnostikoa.  

Txosten zehatzak eta garaiz egiteko beharra ez da inoiz gaur egun bezain handia izan, gizarte 

azpiespezializatu eta liskarti honetan. Behar hau heltzen da anatomia patologikoa inoiz ezagututako 

hedadura hartzen ari den momentuan. Aurretik aintzat hartuak izan ez diren erakunde eta 

azpierakundeen etengabeko karakterizazioak, eta teknologia berrien aurrerapen geldiezinak, 

diagnostikoan eta iragarpenean laguntzeaz gain,  gaixotasuna bera eta bere mekanismo patogenikoak 

hobeto ezagutzeko ere balio dute. 

Patologoaren ondasunean gertatzen ari den hedapen azkarra hauen ondorioa da: batetik, aldizkari 

zein liburu eta horien espezializazioaren behar hazkorra, eta bestetik, gai teknikoen oparotasuna, 

batzuetan nagusi den modari lotuak edo, soilik, abaguneari, gure espezialitatearen batzar zientifikoak 

zein kongresuak erakarrita. 

Tumoreak beren ostalariak baino iragarriezinak  eta askotarikoak diren momentutik bai morfologia 

zein jokamolde aldetik, kalitateko anatomia patologikoa praktikatzeko behar argia dago, azterketa 

mikroskopiko aditu eta arduratsuan oinarrituta eta, hautatutako kasuetan, teknikarik modernoenekin 

eta sofistikatuenekin osatuta. Ziurrena da jokatzeko era horren fidagarritasuna eta eraginkortasuna 

etorkizun hurbilean gaindituta ez izatea. 

Ondo finkatutako eta hematoxilinarekin tindatutako ehun baten ebaki histologikoak, umila eta 

merkeak, gaur egun tratamendu garesti eta sofistikatuak oinarritzen diren  giltzarria izaten jarraitzen 

du. Begi aditu batzuek mikroskopio batetik aztertutako ebaki histologiko apal batek fidagarritasun 

diagnostiko handiagoa dauka erresoluzio handiko OTAko (ordenagailu bidezko tomografia axialeko) 

irudirik onenak baino, Erresonantziarik zehatzena baino edo punta-puntako beste teknika 

diagnostikoak baino. Aste batean ospitaleak zerbitzu batean gastatzen duen diruarekin, Anatomia 

Patologikoko zerbitzua urte osoa mantentzen da, langile gastuak barne.  
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Egunero “interpretazio” subjektiboaren fenomenoan mugitzen garen profesionalak izan arren, ahalik 

eta irizpiderik objektiboenak bilatzen ditugu erreferentziatzat izateko. Horrek patologia kirurgikoaren 

hazkunde modernoari eginkizun erabakigarria ematen dio pazientearentzat terapiarik onena 

definituko duten parametro histologikoen garapenean, eta era berean, txosten anatomopatologiko 

fidagarriak eta zehatzak ematera behartzen du  ahalik eta denborarik laburrenean. Xede hau, gaur 

egun betekizuna dena, azpiespezializaiotik pasa behar da. Materialki ezinezkoa da gure 

espezialitateko berrikuntza guztiak ezagutzea, baita kapazentzat eta langileentzat ere. 

Biopsia baten ibilian hauek izango lirateke gakoak, laginak jasotzen direnetik, txosten 

anatomopatologikoa bidali arte: 

1. Datu klinikoak izan gabe lagin baten diagnostikoa egitea ausarta da, arriskutsua eta, 

askotan, ezinezkoa. Gure lankide kliniko  askori hori gogoratu behar zaie nahikotan. 

2. Pieza kirurgikoaren deskribapen makroskopiko arduratsu eta fidagarria, batez ere, behin 

betiko pieza bada, ezinbestekoa da pazientearen diagnostiko zein pronostikorako. 

Erauzketa kirurgikoko pieza bat aztertzen den lehenengo aldia, normalean, datu 

garrantzitsu hauek baloratu daitezkeen aldi bakarra da: tumorearen tamaina, pisua eta 

forma, nekrosi ehunekoa, erauzketa bazterretarako distantzia… behin manipulatuta, 

laginduta eta finkatuta, zenbait datu ezin dira lortu. Deskribapen makroskopikoak 

xehetasun handiak eman behar ditu pieza ikusi ez duen beste patologo batek tumorearen 

ideia zehatza izan dezan, haren tamaina, kokapena, forma… deskribapen makroskopiko 

onak, beharrezkoak diren datu klinikoekin batera, kasuaren ideia zuzena eman ahal digu 

baita prestaketa histologikoak mikroskopioan ikusi baino lehen ere. 

3. Azterketa mikroskopikoa dela eta, zenbait ohar orokor egin daitezke, alde batetik adibidez,  

dagokigun kasuaren aurretik historia duen edozein pazienteren prestaketa histologikoak 

berraztertu behar dira, eta bestetik, diagnosia beti egin behar da irizpide histologiko 

zorrotzak oinarri hartuta eta inoiz ez “usaimenari”, norbere esperientziari edo 

patologoaren jenialtasunari jarraiki. 

4. Diagnostikoari aplikatutako inmunohistokimikaren gainean, komeni da gogoratzea beti 

kasu bakoitzaren testuinguruan baloratu behar dela. 

5. Argi desberdindu behar dira ezargarritasun klinikoko proba molekularrak eta ikerketa 

medikoari edo biologikoari dagozkien proba molekularrak.  

6. Behin diagnostikoa lortuta, txosten anatomopatologikoa bidali behar da. Momentu 

horretan ziurtatu behar da txostenak klinikoarentzat baliagarriak diren datu guztiak dituela, 

eta horrek suposatzen du aldez aurretik klinikoaren beharrak ezagutzea. Tumorearen aldia, 
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gradua, etab. bezalako datuez gain, gaixotasunari buruzko informazio orokorragoa sartu 

behar da, bai eta erreferentzia bibliografikoak gehitu ere. Hori ezohiko kasuetan egiten da 

edo egoera bereziak batzen direnean eta beti klinikoen tolerantzia mugen barruan. 

Salbuespenak dauden arren, entitate berrien lehenengo deskribapenak agertzen dira 

arinago patologia kirurgikoko aldizkarietan, espezialitate mediko edo kirurgikoetan baino, 

eta patologoak informazio zehatz hori klinikoak edo kirurgialariak baino arinago eskuratzen 

du, bere azpiespezialitatean egunean badago. 

 

Beraz, patologoa, datu klinikoak, analitikoak, morfologikoak, molekularrak… integratzen dituen 

espezialista da. Txosten anatomopatologikoa ez da beste mediku batek eskatzen duen emaitza soila. 

Patologoaren txostenak ez dira beste paperekin batera historia kliniko batean pilatzen diren orri 

hutsak; orokorrean, diagnostikoaren arbitroak dira, eta normalean, pazientearen etorkizunaren 

erabakitzaile handienetariko bat. Patologoak bertan sinatzen duenak, bere diagnostikoak, kasuaren 

gaineko komentarioek, pazientea hein handian engaiatzen dute, nahiz eta pazienteak berak inoiz ez 

jakin. BAMEa gainditu berri duen medikua eta hori guztia barneratu ez duena, hobe da ez etortzea 

eta beste zerbaitetara dedikatzea. 
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Prestakuntza eskaintza espezifikoa  

1. Anatomia patologikoko espezialista prestakuntza, BAME egoiliarren sistemaren bidez, 

Espezialitatearen Batzorde Nazionalaren ildoak jarraituz, 4 urte bitartean eta KKUko tutoreek 

gidatutako planaren arabera azpiespezialitate guztietatik aldizkako errotazioak eginez. Planak 

trebakuntza espezifikoa lortzeko borondatezko kanpo errotazioak ere hartzen ditu kontuan, 

nazioan zein nazioartean. Horretarako ohiko zentroak hauek dira: 

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. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid 

f. Hospital La Paz, Madrid 

g. Hospital Clinic, Barcelona 

h. Hospital General Universitario, Alicante 

i. Charles University Hospital, Plzen, Czech Republic 

2. Anatomia Patologikoko prestakuntza osagarria beste espezialitateko egoiliarrentzat, bai 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalekoak, bai EAEko zein beste erkidegoetako zentroetakoak. 

3. Prestakuntza osagarria Anatomia Patologikoko egoiliarrentzat, bai EAEko zentroetakoak bai 

beste erkidegoetakoak. 

4. Helburu espezifikoak dituzten beste herrialdetako bisitari espezialistak. 

5. Doktorego-tesiak 

Prestakuntza eskaintza orokorra 

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. 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
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Non gaude 
Anatomia Patologikoko zerbitzua Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitaleko Laborategiko Erakinaren 
2. solairuan dago. 
 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea  Google Maps aplikazioan ikusi. 
 
Administrazio idazkaria: 
Marta Noval Villodas 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6336 
Faxa: +34-94.600.6231 
Posta elektronikoa: 
marta.novalvillodas@osakidetza.net 
 
Laborategiko Teknikarien koordinatzailea: 
Ana Abascal 
Harremanetarako telefonoa: 
Fax.: +34-94.600.6231 
Posta elektronikoa:  
 

 

 

 

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:marta.novalvillodas@osakidetza.net
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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 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 Alergia Zerbitzuko BAMEek (Barruko Mediku Egoiliarrak) lortu 

beharreko gaitasunak, 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. 

 

Asistentzia- eta irakaskuntza-gaitasunak, espezialitatearen beraren ikerketa gaitasunekin batera, 

hemen biltzen dira:  

Anatomia Patologikoko espezialitatearen programa ofiziala 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.pdf 

 

Gurutzeta Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio sistema orokorra. 

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:  

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Anatomiapatologican.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
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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  

 

Egoiliarraren ebaluazioa jasotako Prestakuntzaren gainean. 

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

gogobetetze inkesta bat bidaltzen die. 

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

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

 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaie. 
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