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APARATU DIGESTIBOA 

APARATU DIGESTIBOKO zerbitzua digestio-bideko (hestegorri, urdail, heste eta uzki-ondeste aldeko), 

gibeleko, behazun-bideetako, pankreako eta peritoneoko gaixotasunez arduratzen da eta, zehazki, 

horien etiologiaz, epidemiologiaz, fisiopatologiaz, semiologiaz, diagnostikoaz, pronostikoaz, 

prebentzioaz eta tratamenduaz. 

Aparatu Digestiboarena oso espezialitate zabala da, bertan sartzen dira: Gastroenterologia Klinikoa, 

Hepatologia Klinikoa eta Endoskopia. Erabiltzen dituen metodo diagnostiko eta terapeutiko asko 

Barne-medikuntzan erabiltzen diren berak dira. Hala ere, metodo diagnostiko eta terapeutiko batzuk, 

hala nola biopsiak lortzea, endoskopia digestibo diagnostiko eta terapeutikoak egitea, manometria, 

hestegorriko pHmetria eta digestio-funtzioen probak, espezialitate honetako bereziak dira. 

 

Jarraian zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 
 

 

 

Zerbitzuburua: MARÍA JESÚS SUÁREZ REGUEIRO dk 

 

 

Endoskopia Arloko Zerbitzuburua: MANUEL ZABALLA 

ÍÑIGUEZ dk 

 

Tutorea: JOSÉ RAMÓN 

FERNÁNDEZ RAMOS Dk  

 

 

Tutorea: PILAR PAZO 

MEIJDE Dk 

 

Tutorea: DRA. EMMA 

MARTÍNEZ MONEO Dk 

 

Tutorea: OLGA MERINO Dk 

KOLABORATZAILEAK: Aparatu Digestiboko Zerbitzuko espezialista guztiak. 

Aparatu Digestiboko Zerbitzuaren historia laburra 

 1987ko martxoan sortutako zerbitzu honek espezialitate-programa guztiaren prestakuntza eskaintzen du, 

Espezialitateen Nazio Batzordeak diseinatutakoaren arabera. Aparatu Digestiboko espezialitateko 

prestakuntza-programa onartuta dago eta edukia SAS/2854/2009 Aginduan, urriaren 9koan (BOE 2009ko 

urtarrilaren 26koa) jasota. Zerbitzuak 3 irakaskuntza-plaza akreditatu ditu urteko Aparatu Digestiboko 

Barneko Mediku Egoiliarrentzat eta, 1975. urtetik, espezialistak prestatzeko akreditazioa du. 

 Gradu ondoko prestakuntza eta irakaskuntzarako dedikazioa ospitaleko eguneroko jardueran 

integratuta dago eta Zerbitzuan lan egiten duen pertsonal medikoaren eginkizuna da. 
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27 urte hauetan zerbitzuburu bakarra izan da: Manuel Moretó Canela dk. Zerbitzuaren garapenean 

azkenaldian jazotako gertaerarik aipagarrienak hauek dira:  

 EAEko gibeleko transplanteen programan parte hartzea 1996ko otsailetik. 

 Hesteetako gaixotasun inflamatorioari buruzko kontsulta espezializatu eta monografikoa. 

 Gaixotasun pankreatiko eta biliarrei buruzko kontsulta espezializatua eta monografikoa. 

 EAEko lehenengo Endoskopia Unitatea Kolon-ondesteetako Minbiziaren Baheketa 

Programan parte hartzen (2009). 

APARATU DIGESTIBOKO ZERBITZUAREN ANTOLAMENDUA 

Zerbitzuko langileak hauek dira:  

 2  atalburu (Klinika eta Endoskopia). 

 20 mediku adjuntu. 

 9 Barneko Mediku Egoiliar. 

 

Zerbitzuak atal edo unitate asistentzial hauek ditu: 

 Ospitalizazioko solairua: 40 ohe adjudikatu. 

 Kanpo-kontsultako 6 bulego ospitalean. 

 Anbulatorioko kontsultak herri nagusietako Lehen Mailako Arretan, 372.000 

biztanlerentzako zerbitzua emanez. 

 5 endoskopia-gela, goizez eta arratsaldez programatutako eguneroko jarduerarekin. 

 Proba funtzionaletako unitate 1, manometriak, pHmetriak, hats-testak, abdomeneko 

ekografiak… egiteko. 

 

Asistentziaren aldetik, Zerbitzua hiru bloke handitan banatzen da: ospitalizazioa, kanpo-kontsultak 

eta endoskopiak, eta, beraz, hiru area berezitu daude: 

1. Ospitalizazioa:  

o Ospitalizazioko Unitatea 1. solairuan dago, B blokean. 40 ohe ditu. 

2. Kanpo-kontsultak: 

o  Beheko solairuan daude, C blokean. 6 kontsulta-bulego dira. Kontsultak espezialitate 

digestiboen arabera banatuta daude: hepatologia, hesteetako gaixotasun 

inflamatorioa, pankrea, kolon-ondesteetako minbiziaren baheketa, gaixotasun 

esofagogastrikoak, bereizmen handiko kontsulta… 
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3. Endoskopia:  

o Endoskopia Unitatea 1. solairuan dago, C blokean (3 gela) eta 5. solairuan, D blokean 

(2 gela).  

 

Urteko jarduera hemen dago eskuragarri: 

Ospitalea > Urteko Memoria Osorik  “Arlo Klinikoak” 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Non gaude 

APARATU DIGESTIBOKO Zerbitzua Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitalean dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea Google Maps aplikazioan ikusi 
 
Zerbitzuaren idazkaritza:  
1. SOLAIRUAN, B BLOKEAN 
 
Administrazio-idazkariak:  
Marisol López andrea/ Elisa San Cristóbal andrea 
Pilar Rodríguez andrea / Inés Rojo andrea 
 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6352 
Posta elektronikoa: secretaria.digestivocruces@osakidetza.net 
 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@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
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Prestakuntza-eskaintza 

Gure antolakuntza eta asistentzia-jarduera handiari esker, espezialitateko alderdi nagusi guztietan 

espezialisten prestakuntza eskaini eta bermatu dezakegu.  

Prestakuntzaren helburua da Barneko Mediku Egoiliarrak, prestakuntza-aldia amaitutakoan, edozein 

ospitaletan lan egiteko behar dituen ezagutzak eta autonomia izatea. 

 

Prestakuntzaren helburu orokorrek elkarrekin erlazionatutako lau alderdi barne hartzen dituzte:  

 

 Prestakuntza mediko orokorra osatzea beste zerbitzu batzuetan errotazioak eginez. 

 Prestakuntza espezifikoa lortzea Aparatu Digestiboko espezialitatean, esparru klinikoan 

nahiz teknologikoan. 

 Ikertzaile izateko prestakuntzan abiatzea, ikerketa-proiektuetan parte hartuz. 

 Komunikazio-tekniketan trebatzea, kasu klinikoak edo lanen emaitzak aurkezten eta 

debatitzen ikasteko, aldizkari medikoetarako ekarpenak prestatzen ohituz joan dadin 

eta irakaskuntza-lanetan eraginkorra izatera hel dadin. 

 

Gainera, Aparatu Digestiboko teknologia diagnostiko-terapeutikoari buruzko prestakuntza ere 

jasotzen du medikuak.   

 Prestakuntza-aldian zehar klinika eta teknologia banantzea saihestu behar da, egoiliar guztiak 

gai izan daitezen bi esparruetan. 

 Prestakuntza zehazki teknologikoan, ahalik eta prestakuntza osoena eman behar da. Hala ere, 

gero eta anitzagoa eta zabalagoa den teknologia guztian egoki prestatzea ezinezkoa dela 

ohartuta, hiru mailatan banatzen ditugu teknikak: 

 

1. maila. Egoiliarrak prestakuntzan zehar praktikatu behar dituen teknikak, gero 

erabateko autonomiaz praktikatu ahal izateko. 

2. maila. Egoiliarrak prestakuntzan zehar praktikatu behar dituen teknikak, nahiz eta 

erabateko autonomia lortzera ez iritsi. 

3. maila. Prestakuntza-aldi gehigarri bat eskatuko duten teknikak, Aparatu Digestiboko 

prestakuntza orokorra amaitu ondoren gaitasun-maila egokia lortu nahi duten 

espezialistentzat. 
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1.  Digestio-aparatuko endoskopia  

I. maila:  

 Esofagogastroduodenoskopia 

 Kolonoskopia osoa. 

 Biopsia eta zitologia.  

 Odoljarioa eragiten duten lesioen esklerosi endoskopikoa.  

 Dilatazioak.  

 Polipektomia.  

II. maila:  

 Argon plasma bidezko koagulazioa.  

 Barizeen lotura endoskopikoa. 

 Azalean zeharreko gastrostomia. 

III. maila:  

 Digestio-bidean edo behazun-bideetan protesia jartzea.  

 

2. Ekografia  

I. maila: 

 Abdomeneko ekografia diagnostikoa eta gibeleko biopsia.  

 

3. Beste teknika digestibo batzuk  

Printzipioz, guztiak III. mailakotzat jotzen dira.  

a) Mugikortasun digestiboa:  

1. Faringoesofagikoa. 

2. Urdailekoa. 

3. Uzki-ondesteetakoa. 

b) Proba bereziak:  

 pH-metria, enteroskopia, ekoendoskopia,… 

 

Prestakuntzako egonaldiak eskaintzen dizkiegu beste zentro batzuetako profesionalei: 

a. Hepatologiako Unitatea, Gibeleko Transplanteen atala. 

b. Endoskopia Digestiboko Unitatea, Ekoendoskopiako atala. 

Informazio gehiagorako, gure zerbitzu-zorroa hemen ikus daiteke: 

Ospitalea > Zerbitzuen Katalogoa > APARATU DIGESTIBOA. 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Irakaskuntza Batzordeak ikastaroak (ikusi irakaskuntza jarduerak) antolatzen ditu espezialitate 

guztien oinarrizko prestakuntza osatzeko.  

Egoiliarrak behartuta daude Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak onartutako plan transbertsaleko 

ikastaroetara joatera. Egoiliarren prestakuntza osasun-asistentziako beste arlo batzuetan osatzeko 

antolatutako eta prestakuntza-programan jasotako ikastaro horietan lantzen dira: ikerketaren 

metodologia, bioetika, gestio klinikoa, komunikatzeko trebetasuna eta erradiologia-babeseko 

prestakuntza. 

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 batzorderen jarduera 

garrantzitsuaren berri ematen dutelako. 

Gainera, Aparatu Digestiboko Zerbitzuak bilerak egiten ditu astero: 

 

 Bilera klinikoa: astean hiru bilera orokor egiten ditu zerbitzuak: astelehen, asteazken eta 

ostiraletan, 8:30ean, zerbitzuan ingresatutako paziente guztien historia klinikoa 

errepasatzeko. 

 Bilera bibliografikoa: astearteetan, 08:30ean. Bileran hainbat gai tratatzen dira, eguneratzeak 

barne, hala nola patologia digestiboa, eguneratze terapeutikoak, azterketen emaitzak, gida 

klinikoak, etab. 

 Bilera mediko-kirurgikoa: ostegunetan izaten da, 08:30ean, eta prestakuntzarako interesa 

duten kasuak aurkezten dira, Kirurgia Orokorreko, Erradiologiako, Onkologiako eta Anatomia 

Patologikoko Zerbitzuekin batera. 

.

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 
 

Errotazioen banaketa arretaz baloratzen dute tutoreek, irakaskuntzako helburuen eta asistentzia-

premien arteko oreka bilatuz, baina irakaskuntzako helburuei lehentasuna emanez. 

Egoiliarra Digestiboko Zerbitzura iristen denean, elkarrizketa bat egingo du tutorearekin; tutoreak 

zerbitzuko pertsonala aurkeztuko dio eta zerbitzuaren egiturari eta funtzionamenduari buruzko 

informazio guztia emango dio. 

Egoiliar-aldia hastean, Digestiboko prestakuntza-plana banatuko da, egoiliar bakoitzaren lehenengo 

12 hilabeteetarako errotazioen egutegi pertsonalizatuarekin. 

2., 3. eta 4. urteko egoiliarrek gero jasoko dituzte prestakuntza-plan xehatuak. 

 

Errotaziorako jarraibide orokor gisa, honako eskema planteatzen da: 

 

 

Errotazio-programa 
 

 
eka uzt abu ira urr aza abe urt ots mar api mai 

             
4E Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Diges 

             
3E Endos Diges Diges Endos Diges Endos Diges Diges Diges Endos Diges Errotaz. 

             
2E Diges Diges Diges Diges Diges Digest Diges Endos Endos Endos Diges Diges 

             

1E Diges Diges Diges Kirurg. Kirurgia 
Barne 
Med. 

Barne 
Med. 

Larriald. Larriald. Nefro Nutri Infek 
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Lehenengo urtea:  

 

Errotazioak Iraupena 

Larrialdi orokorrak 2 hilabete 

Kirurgia orokorra 2 hilabete 

Barne-medikuntza 2 hilabete 

Nefrologia 1 hilabete 

Nutrizioa 1 hilabete 

Digestiboa - solairuan 3 hilabete 

 

 

 Barne-medikuntzan eta espezialitate medikoetan errotazioa egiten ari den bitartean, aparatu 

digestiboko egoiliarrak: 

 Barne-medikuntzako gaixotasun garrantzitsuenen ezagutza sakondu behar du. 

 Era askotako gaixotasunak dituzten pazienteak aztertzeko eta maneiatzeko aukera izan 

behar du. 

 Kirurgia Orokorreko errotazioa egitean, neoplasia digestiboen diagnostikoan, estadioak 

zehazten, historia naturalean, maneiu kirurgikoan eta pronostikoan sakondu behar du. 

Era berean, ohiko prozedura kirurgikoetako indikazioei, kontraindikazioei eta operazio 

ondoko bilakaerari buruzko ezagutzak osatu behar ditu. 

 Elkarrizketa klinikoaren eta historia klinikoaren eta miaketa fisiko oso eta xehatua 

egitearen inguruko gaietan sakondu behar du. 

 Pazienteekin eta haien familiakoekin tratatzen ikasteko, pertsona arteko 

komunikazioan trebatu behar du. Txosten kliniko osoak egiteko gai izan behar du. 

 

Bigarren urtea: 

 

Errotazioak Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 3 hilabete 

Digestiboa - solairuan 9 hilabete 

 

 

 

 Digestiboko solairuan errotazioa egiten duen bitartean, prestakuntza lortu behar du: 

 Arazo digestibo ohikoenen maneiu orokorrean 
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 Gaixotasun digestiboak dituzten pazienteen ebakuntza inguruko arriskuak ebaluatzen 

 Gaixotasun infekzioso batzuen arrisku epidemiologikoak identifikatzen 

 Irudi-teknikak interpretatzeko trebatzen 

 Endoskopian prestatzen ari den bitartean, endoskopia digestiboko unitateen oinarrizko 

ezaugarriak ezagutu behar ditu: 

 Behar diren lokalak eta instalazioak 

 Unitateko oinarrizko tresneriaren funtzionamendua ondo ezagutu behar du 

 Oinarrizko endoskopia egin behar du: gastroskopia eta kolonoskopia diagnostikoa 

 

Hirugarren urtea: 

 

Errotazioak Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 4 hilabete 

Digestiboa - solairuan 7 hilabete 

Errotazioa (aukerakoa) 1 hilabete 

 

 Endoskopiako Unitatea: endoskopia terapeutikoa: 

 Teknika endoskopioetan sakondu behar du, konplexutasun handiagoko endoskopiak 

eginez helburu terapeutikoekin (gibeleko biopsia, esklerosia edo lotura, argon plasma 

bidezko koagulazioa, gastrostomiarekin kolaboratzea), beti norbaitek gainbegiratuta. 

 Ospitalizazio Unitatean: 

 Paziente konplexuagoak zaintzeko ezagutza eta esperientzia bereganatu behar ditu. 

 Diziplina anitzeko lantalde bateko kideetako bakoitzaren papera ulertu behar du, eta 

interakzioan jarduten ikasi. 

 Patologia akutu larria (hutsegite hepatiko akutua, etab.) duten pazienteen 

tratamenduari buruzko ezagutza sakonak lortu behar ditu. 

 Pazientearen familiartekoekin modu eraginkorrean eta maiz komunikatzeko gai izan 

behar du, albiste eta pronostiko txarrak ematen eta tratamendu batzuen 

eraginkortasunik eza azaltzen ikasi behar du. 

 Paziente kritikoen inguruko debate etikoetan aktiboki parte hartu behar du. 

 

 

 

Laugarren urtea: 
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Errotazioa Iraupena 

Digestiboa – Endoskopia- 4 hilabete 

Digestiboa – Solairua/Kontsultak- 8 hilabete 

 

 Laugarren urteko helburuak hirugarren urtekoen antzekoak dira, baina erantzukizun 

handiagoarekin. 

 Ospitalizazio-gela. Digestiboko ospitalizazio-gelako errotazioan, egoiliarrak: 

 Erantzukizun handiena izan behar du konplexutasun-maila guztietako paziente 

digestiboak maneiatzen. Hor sartzen dira paziente hepatikoa maneiatzearen alderdi 

espezifikoenak, hala nola gibeleko transplanteen indikazioak eta zainketa, portako 

hipertentsioa eta sindrome hepatopulmonarra duten pazienteen estudioa, odoljarioa 

duten pazienteak edo hesteetako gaixotasun inflamatorio konplexua dutenak, 

immunosupresore bidezko tratamendua edo terapia biologikoa, patologia 

biliopankreatiko larria duten pazienteen maneiua, digestiboko minbiziaren 

kimioterapia. 

 Ospitaleko kanpo-kontsulta: Prestakuntzako azkeneko urtean egoiliarrak zuzeneko 

erantzukizuna izango du anbulatorioko gaixoei buruz (astean behingo maiztasuna 

gomendatzen da). 

 Endoskopiako Unitatea: 

 Lehen ikasitako teknika endoskopikoen ezagutza sakontzea, erantzukizun 

handiagoarekin teknika endoskopiko desberdinen erabileran; polipektomiak, 

esklerosia, argon plasma bidezko koagulazioa, lotura, etab. 

 

 

GUARDIAK: 

 

 Prestakuntzako lehenengo 2 urteetan Aparatu Digestiboko egoiliarrak Larrialdietako 

Zerbitzuan bakarrik egingo ditu guardiak, hilean lauzpabost. Jarduera eta erantzukizuna 

progresiboak izango dira, erabateko autonomia lortu arte. Errotazioa egiten ari den 

espezialitateko guardia espezifikoak ere egingo ditu (Kirurgia Orokorra, Nefrologia,…). 

 Gainera, 3. urtean eta 4.enean, presentzia fisikoko guardiak egingo ditu egoiliarrak 

Ospitalizazioko solairuan, hilean 1 edo 2. Jarduera eta erantzukizuna progresiboak izango dira, 

erabateko autonomia lortu arte. 

 Eta 4. urtean guardia lokalizatuak ere egingo ditu Endoskopian, Larrialdietako Endoskopia 

ikasteko, teknika horretan ere autonomia lortu behar baitu pixkanaka egoiliarrak. 
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KANPOKO ERROTAZIOA: 

 

 Egoiliarrak kanpo-prestakuntzako aldiak hemengo edo atzerriko zentroetan egin ditzake.  

 Irakaskuntza Batzordeak eta gure Zerbitzuak Aparatu Digestiboan bikaintasunezko 

prestakuntza emateko akreditazioa duten ospitaleetan eskaintzen dituzte prestakuntza eta 

egonaldia. 
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Ikerkuntza 

Mediku ona izateko ezinbestekoa da ikerketarako prestakuntza zientifikoa, horrela gai izango baita 

jasotzen duen informazioarekin kritiko izateko eta medikuntzan bere aurrerapen propioak egiteko. 

Ez da ahaztu behar medikuntza klinikoan ikerketaren xede nagusia ezagutzak sortzea dela, diziplina 

hobeto ulertu ahal izateko eta dagozkion baliabideak hobeto erabiltzeko, profil asistentziala 

hobetzeko, eta osasun/gaixotasun fenomenoaren ingurune biologikoan, psikologikoan eta sozialean 

eragiteko. 

Mentalitate kritiko eta ikertzailea funtsezkoa da eguneroko asistentzia klinikoa hobetzeko. 

Komunikazio eta irakaskuntzako tekniketan prestatzea estu-estu lotuta dago ikerketarako 

prestatzearekin. Erakunde barneko eta kanpoko jardueren bidez eskuratzen du prestakuntza hori 

egoiliarrak: 

a. Kongresuetan komunikazioak eta argitalpenak eginez 

b. Irakaskuntza-unitateko bileretan eta bestelako jardueretan aktiboki parte hartuz 

c. Kongresu eta ikastaroetara joanez 

 

Ikerketan lehen urratsak egitea ere funtsezkoa da BAME prestakuntza-garaian. 

Gaur egun, ikerketa, berrikuntza eta garapena indartzea Osakidetzaren helburu estrategikoetako bat 

da. BioCruces Ikerkuntza Institutuaren sostengua du Ospitaleak ikerketarako. 

Aparatu Digestiboko Zerbitzuaren ikerketa-lerroak: 

A lerroa: Hepatokartzinoma 

 Hepatokartzinoma aurreratuaren tratamenduan sorafenibari emandako erantzunaren 
markatzaile metabolomikoak 

Sorafeniba da hepatokartzinoma (HCC) aurreratua duten pazienteentzat onartuta dagoen 

tratamendu bakarra. Hala ere, onura terapeutiko txikia, toxikotasun-profil kaltegarria eta kostu 

handia izan arren, ez dago erantzuten duten pazienteak identifikatzeko aukera ematen duen 

markatzaile kliniko, biokimiko edo tisularrik. Metabolomika, sorafenibak tratatzen dituen bide 

intrazelularrekin potentzialki erlazionatuta dauden molekulak identifikatzeko duen 

gaitasunagatik, tresna baliagarria izan liteke onura terapeutikoa izateko probabilitate handiena 

duten pazienteak identifikatzeko. 

 

 

B lerroa: Immunosupresioa transplantean 
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 Immunosupresioa minimizatzea:  

Gibeleko transplantea egindako pazienteei mofetil mikofenolatoarekin monoterapia ematearen 

emaitzak epe luzera. 

De novo neoplasia: Kaltzineurina inhibitzaileekin monoterapia ematea vs. mofetil 

mikofenolatoarekin monoterapia ematea. 

Kaltzineurina-inhibitzaileei esker, izugarri aurreratu da gibeleko transplantearen emaitzetan. Hala 

ere, erabiltzen hasi zenetik 30 urte igaro direnean, oraindik ere soluzio egokirik gabe jarraitzen 

dute giltzurruneko toxikotasunaren, toxikotasun neurologiko eta kardiobaskularraren profilaren 

alderdi batzuek eta duen eragin prokartzinogenoak. Alde horretatik, potentzia gutxiagoko 

immunosupresoreak, segurtasun-profil hobekoak, erabiltzea (mikofenolatoa, esaterako), 

alternatiba egokia izan liteke paziente askorentzat. Hala ere, toxikotasun kardiobaskularraren eta 

neurologikoaren aldeko eraginak ezagun askoak diren arren, azterlan gutxi egin dira epe luzerako 

emaitzak ebaluatzeko, zehazki, tolerantzia immunologikoan duen eraginaz eta de novo neoplasiak 

garatzeaz. 

 

C lerroa: C hepatitisaren tratamendu antibirala 

 Gibeleko transplantea egiteko itxaronzerrendan dauden CHBk (C hepatitisaren birusak) 

monoinfektatutako pazienteen terapia hirukoitza. 

CHB zirrosiak eragindako konplikazioak izaten dira gibeleko transplantea egiteko indikazio 

ohikoenak. Hala ere, RNA-CHB (+) transplanteak egiten direnean, errekurrentzia unibertsala 

izaten da eta horrek eragin handia du pazienteen eta injertoen biziraupenean. Egoera klinikoak 

horretarako aukerarik ematen badu, transplantatutako paziente horietako askok 

peginterferonarekin eta ribavirinarekin emandako tratamendu antibirala beharko dute: 

eraginkortasun diskretuko tratamendua, baina ondorio txar askokoa eta konplikazio 

immunologikoak sorrarazteko potentziala duena. Tratamendu antibiral berriek (sofosbuvir ± 

simeprevir ± ribavirina) eraginkortasun terapeutiko hobea lortzen dute, toxikotasun txikiarekin, 

baina transplantearen inguruko eszenarioan esperientzia gutxi dago oraindik. Horregatik, 

interesgarria izango litzateke jarraibide horiek erabiltzea itxaronzerrendan dauden pazienteekin, 

transplantea egin aurretik karga birala negatibizatzen saiatzeko. Hala ere, estrategia hori 

aplikatzeko aukera eta izango lukeen eraginkortasuna ez dira behar adina aztertu. 

 

D lerroa: Esteatosi hepatikoa 
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 Esteatosi hepatikoa vs. Esteatohepatitisa duten pazienteentzako metabolomikan oinarritutako 

test diagnostikoa ebaluatzeko zentro anitzeko azterlana. 

Esteatosi hepatiko sinplea duten paziente gehienek ez dute hepatopatia kronikoa izateko arrisku 

handirik (baina bai morbimortalitate kardiobaskularrarena). Hala ere, aldaketa inflamatorio 

asoziatuak (esteatohepatitisa) garatzen dituzten gaixoen azpimultzoak arrisku nabarmena du 

hepatopatia kronikoa, zirrosia eta hepatokartzinoma izateko. Gaur-gaurkoz ez dago arriskuko gaixoak 

goiz identifikatu ahal izateko tresna diagnostikorik eta, horregatik, ez dago baliozko estrategia 

terapeutikorik. Metabolomikan oinarritutako tresna diagnostikoak erabiltzeko aukerak lagunduko 

luke esteatohepatitisa duten pazienteak goiz identifikatzen eta paziente horietan ebaluatzen 

gaixotasunaren historia naturala aldarazteko ahalmena duten farmakoak. Horregatik, esteatosi 

hepatikoaren test diagnostikoaren eraginkortasuna ebaluatzeko zentro anitzeko azterlan bat egiten 

ari da orain. Proiektua OWL Genomics-ek (Bizkaiko Parke Teknologikoa) sustatua da, Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitaleko Hepatologia Unitateak lideratua, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko 

Epidemiologia Kliniko eta Ikerkuntzarako Laguntzako Unitateak eta Eusko Jaurlaritzako Industria 

Sailak koordinatua. Osakidetzako ospitale nagusien Gastroenterologia Zerbitzuek parte hartzen duten 

azterlanean. 

E lerroa: Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren segimendua egiten laguntzeko online aplikazioen 

esplorazioa 

 Ultzeradun kolitisa duten pazienteei online aplikazioko Walmsley galdeketa egiteak 

diagnostikatzeko duen gaitasuna, galdeketa hori bera kontsultan egitearekin konparatuta, 

ebaluatzeko zentro anitzeko azterlana. 

Ultzeradun kolitisa bezalako gaixotasun kronikoetan, medikuaren eta pazientearen arteko 

komunikazioa funtsezkoa da pazienteei asistentzia egokia emateko. Gaixotasun horietan kontuan 

izan beharreko beste alderdi garrantzitsu bat da pazienteak jasotzen duen asistentziak mediku-

taldearengan duen konfiantza sendotzen lagundu behar duela eta ahalik eta endredu gutxien eragin 

behar duela pazientearen laneko eta gizarteko jardueretan. Gaur egun badaude medikuaren eta 

pazientearen arteko komunikazioa kontsultako bisitaz haratago eramateko komunikazio-metodoak. 

Hesteetako gaixotasun inflamatorioan diharduten unitate batzuek erizaintzako pertsonal berezia 

dute, era honetako gaixotasunetan espezializatua, pazienteen telefono-deiei erantzuteko. Lineako 

online tresnak ere badaude orain pazientearen eta medikuaren arteko komunikazioa hobetzeko.  

Horietako tresna bat baliatuz, azterlanak neurtu nahi du ultzeradun kolitisaren jarduera-indizeari 

buruz zenbaterainoko konkordantzia dagoen, Walmsley galdeketa pazienteak berak linean betetzen 

duenean, eta galdeketa hori ospitalean betetzen denean. Emaitza positiboak adieraziko luke 
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ultzeradun kolitisa duten pazienteak lineako tresna horien bidez gainbegiratzea baliagarria izan 

daitekeela, eta horrek lagunduko luke kontsulta medikoak antolatzen, denbora eraginkortasun 

handiagoz administratzen eta baliabide sanitarioak optimizatzen. 

F lerroa: TNF kontrako farmakoak hesteetako gaixotasun inflamatorioan 

 Kalprotektinak eta beste faktore batzuek TNF kontrakoetan esperientziarik gabeko (anti-TNF-

naive) ultzeradun kolitisa duten pazienteek adalimumabarekin emandako tratamenduari 

erantzuteko moduan duten eragina neurtzeko zentro anitzeko azterlana. 

Tumorearen nekrosi-faktorea (TNF) hesteetako gaixotasun inflamatorioaren patogenesian 

inplikatutako zitokina garrantzitsu bat da. Azken urteotan garatu diren hainbat molekulak (infliximab, 

adalimumab, certolizumab, golimumab) Crohn gaixotasuna eta ultzeradun kolitisa duten 

pazienteetan eraginkorrak direla erakutsi dute. Baina hesteetako gaixotasun inflamatorioa duten 

paziente guztiek TNF kontrako farmakoei ez erantzuteak iradokitzen du badirela faktore batzuk, dela 

gaixotasunarenak, dela pazientearenak edo dela tratamenduarenak, farmako horiei erantzuteko edo 

ez erantzuteko probabilitatean zerikusia dutenak. Alde horretatik, lagungarriak izan daitezkeen 

faktore ez-inbasiboen bilaketan topatu dira biomarkatzaileak, horien artean C proteina erreaktiboa 

eta kalprotektina. Azken hori neutrofilo eta monozitoen zitoplasmatik ateratako proteina bat da, 

gorputz-jariakinetan eta eginkarietan detektatzen dena. Eginkarien bidez botatzea areagotu egiten da 

hesteetako inflamazioa dagoenean eta hesteetako gaixotasun inflamatorioan deskribatu da erantzun 

klinikoaren, berreritzearen eta mukosa sendatzearen predikzio-faktore gisa.  

Azterlan honetan neurtu nahi da kalprotektinak duen balioa ultzeradun kolitisa duten anti-TNF-naive 

pazienteak adalimumabarekin tratatzean izango den erantzuna, erremisio klinikoa eta mukosa-

sendatzea iragartzeko. 

 Segurtasuna hobetzea hesteetako gaixotasun inflamatorioa duten eta biologikoekin tratatzen ari 

diren pazienteentzat, tuberkulosi latentea detektatzeko modua hobetuz. 

Hesteetako gaixotasun inflamatorioa duten pazienteentzako TNF kontrako farmakoak ez dira arrisku 

gabeak. Arrisku horietako bat, arriskutsua izan arren oso gutxitan gertatzen dena, tuberkulosia da. 

Infekzio hori eragozte aldera, hesteetako gaixotasun inflamatorioa duten pazienteentzako gida 

klinikoetan gomendatzen da pazientea tuberkulosi latentearen eramaile den egiaztatzea.  Neurri 

horiek hartu arren, tuberkulosi aktibo batzuk gertatzen dira oraindik ere. Gerta liteke, TNF kontrako 

tratamendua hasi ondoren, pazienteak tuberkulosiaren bakterioaren eramailea den paziente batekin 

kontaktua izatea edo hasierako tuberkulina-probak emaitza negatibo okerra ematea. Azterlan honen 
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helburua da pazientearen segimendu zorrotzagoa egiteak tuberkulosiaren intzidentzia murrizten 

laguntzen duen esploratzea.  

G lerroa: Crohn gaixotasuna duten pazienteengan errekurrentzia prebenitzea 

 Crohn gaixotasuna duten pazienteen praktika klinikoari eta kirurgia ileokolikoari buruzko atzera 

begirako azterlana. 

Crohn gaixotasunaren eboluzio naturalean, ia nahitaezkoa izaten da hesteen erresekzioa, pazienteen 

%80ri ebakuntza egin behar izaten zaielako gaixotasunaren faseren batean. Tamalez, kirurgiak ez du 

sendatzen, gaixotasuna berriz agertzen delako errukirik gabe paziente askorengan. Operazio ondoko 

errekurrentzia-tasa aldatu egiten da erabiltzen den definizioaren arabera: klinikoa, endoskopikoa, 

erradiologikoa edo kirurgikoa. Baina pazienteen segimendu endoskopikoaren datuek erakutsi dute, 

tratamendurik gabe, errekurrentzia-tasa %65-90 ingurukoa dela 12 hilabeteren buruan eta %80-

100ekoa ebakuntza egin eta hiru urtera. Tratamendurik gabe, errekurrentzia klinikoa %20-25ekoa da 

urtean. Datu horiek eskatzen dute operazio ondoko errekurrentziaren eboluzioa eteteko edo 

atzeratzeko estrategiak aplikatzea. Alde horretatik, tabakoari uztea gomendatzen zaie pazienteei, eta 

komeni da operazio ondoko errekurrentzia-arriskuko faktoreak dituzten pazienteei farmako 

tiopurinikoak ematea, eta orain esploratzen ari dira arrisku handieneko pazienteengan farmako 

biologikoek duten eraginkortasuna. 

Azterlanaren helburua, atzera begiratuz, 2007 eta 2010 bitartean operatutako pazienteen maneiuan 

egindako sistematika aztertzea da, asistentzia klinikoa optimizatzen saiatzeko.  

 

 

Egoiliarrak ikasi behar duen lan funtsezko bat, Zerbitzuaren ikerketa klinikoaren garapenean 

laguntzea da, historia klinikoak berriro aztertuz eta lan zientifikoak eginez. 

Egoiliarra pixkanaka sartzen da ikerketa-lanetan eta prestakuntzako bigarren urtea bukatzen duenean 

doktorego-tesia hasi ahal izango du. 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio gehiagorako: 

Ospitalea > Ospitalearen Urteko Memoria 

 

mailto:Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es


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

 

    
   

Aparatu digestiboa | kontaktua: Secretaria.DigestivoCruces@osakidetza.net  2016 
© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua All rights reserved.  20 / 23 

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 anitzetatik 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 Aparatu Digestiboko 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 eta irakaskuntza eta ikerketako gaitasunak Aparatu 

Digestiboko espezialitatearen programa ofizialean jasotzen dira. 

 

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: 

                                                           

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.   
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a. Errotazio 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 zaizkie. 

Irakaskuntza Batzordeak onartutako Aparatu Digestiboko zerbitzuko berezko metodoak.  

Zerbitzuak ebaluazioak egiten ditu metodo hauekin:  

 

Irakaskuntza-prozesua sistematikoki ebaluatu behar da. Egoiliarrak gero eta erantzukizun handiagoa 

hartu behar du eta gero eta ezagutza gehiago izan behar ditu, eta horretarako tutoreek, staff-eko 

medikuek eta zerbitzuburuak gainbegiratu behar dute. Gainera, beharrezkoa da Zerbitzua ere aldizka 

baloratzea, irakaskuntzarako gaitasunari dagokionez.  

Horregatik ezarri da aldizkako ebaluazio-sistema bat egoiliarrentzat eta zerbitzuarentzat, BAME 

aldiko prestakuntza orokorrari buruz eta, zehazki, errotazio bakoitzari buruz. 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. 

 Egoiliarren balorazioa errotazio bakoitzari buruz. Errotazio bakoitza bukatzean, jaso duen 

prestakuntzari buruzko galde-sorta bati erantzun behar dio egoiliarrak. Galde-sortak 

Digestiboko tutoreei entregatzen zaizkie. Ematen duten informazioa oso baliagarria da hobetu 

daitezkeen arloak detektatzeko.  
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Ahal dela, urtean behin Aparatu Digestiboko Zerbitzuaren bilera orokor bat egoiliarren 

prestakuntzari buruz mintzatzera dedikatzen da eta, besteak beste, ebaluazio horren 

emaitzaren berri ematen da bertan.  

 Egoiliarraren balorazioa prestakuntza orokorrari buruz BAME aldia bukatutakoan. Egoiliar-

denbora bukatutakoan, inkesta bat egiten da egoitzaren antolamendua balora dezan eta 

hobetu daitezkeen alderdiak aipa ditzan.  
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