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Aho eta aurpegi-masailetako kirurgia  

Aho eta aurpegi-masailetako kirurgia espezialitate mediko-kirurgikoa da, eta honako hauek ditu 
helburu: ahoan, aurpegian eta zona kraniofazialean gerta daitezkeen patologiak eta horiekin lotuta 
dauden organo eta egitura zerbikaletako patologiak aztertzea, prebenitzea, diagnostikatzea, tratatzea 
eta errehabilitatzea.  
 

Jarraian, honako hauek zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 

   
Zerbitzuburua 

Luis Barbier Herrero dk. 
 

Tutore nagusia 
Estibaliz Ortiz de Zarate 

Roman dk. 
 

Laguntza-tutorea 
Julio Álvarez Amézaga dk. 

 

 

Zerbitzua Abundio Prieta doktoreak sortu zuen, 1974an. Aho eta Aurpegi-masailetako Kirurgia 

Espezialitatearen Batzorde Nazionalak diseinaturiko prestakuntza-programaren formazio osoa 

eskaintzen du. 

1976. urtetik, akreditatuta dago espezialistak trebatzeko, eta urtean BAME bat treba dezake.  

Abundio Prieta Rodríguez, Manuel Budiño Meijide eta Joseba Santamaria Zuazua doktoreek zuzendu 

dute zerbitzua, sortu zenetik. 

Hona hemen zerbitzuaren garapenean izandako gertaera nabarmenak:  

 Ahoko minbizia goiz diagnostikatzeko eta tratatzeko protokoloa ezarri izana 

 Lepoko, aurpegiko eta masailetako tumoreak diziplina anitzeko tratamendu kirurgikoaren 

bidez tratatzea 

  Lepoan, aurpegian eta masailetan berreraikuntza-prozedura mikro-baskularizatuak egitea 

 Zelula ezkatatsudun aho-kartzinoman gongoil zentinelaren teknika erabiltzea 

 Teknologia birtualak ezarri izana, kirurgia ortognatikoa eta SAHOS kirurgia egiteko 

prozeduretan  

  Aho-kirurgia erabili ondoren hartzen diren farmakoen eraginkortasuna ebaluatzeko ikerketa-

proiektuak 

 Ikerketa aplikatuko proiektuak, industriaren lankidetzarekin batera 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
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 BioCruces ikerketa-taldea. Aurpegi-masailetako ikerketa-lerroa 

 UPV/EHUko ikerketa-talde finkatua: IT 821-13  

 

Gehiago jakin nahi izanez gero, hemen dago eskuragarri gure zerbitzu-zerrenda: Catálogo de 

Servicios- Cirugía Maxilofacial. 

 

2014ko otsailaren 13an, honako hauek dira zerbitzuko kideak:  

 Zerbitzuburu bat 

 Barrutiko sei fakultatibo espezialista 

 4 BAME 

Zerbitzuak honako asistentzia-atal edo -unitate hauek ditu:  

- Masail-aurpegiko kirurgiako kirofanoa: aurpegiko eta masailetako kirurgiaren arloko interbentzio 

kirurgikoak egiten dira; programatuta daude, eta anestesia orokorra edo sedazioa erabiltzen da bost 

saio aste bakoitzeko. 

- Pediatriako kirofanoa: populazio pediatrikoko espezialitatearen ohiko jarduera kirurgikoak egiten 

ditugu. Anestesia orokorra eta sedazioa erabiltzen ditugu. Saio bat hilean  

- Ahoko interbentzio kirurgiak egiteko bi gela: batean programatutako interbentzioak egiten dira; 

eta bestean larrialdiko interbentzioak. Anestesia lokala eta erregionala erabiltzen dira. 10 saio aste 

bakoitzeko. 

- Ospitalizazioko solairua: sei ohe.  

- Irakaskuntza-gela: zerbitzuari lotutako aurkezpenak, saioak edo kasu-eztabaidak egiteko. 

- Saio klinikoak: astean bi saio egiten dira aho eta aurpegi-masailetako kirurgiaren arloko patologia 

orokorrei eta patologia onkologikoei buruz; eta hilean bi saio kirurgia ortognatikoari buruz. 

Urteroko jarduera eskuragarri dago hemen: 

El Hospital > Memoria Anual Completa "Areas Clínicas" 

 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/08_Cirugia_Maxilofacial_(cas)(2009)(20131016).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/08_Cirugia_Maxilofacial_(cas)(2009)(20131016).pdf
http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 

Aho eta Aurpegi-masailetako Kirurgia Zerbitzua 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago: 

Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  

Barakaldo, Bizkaia 

Ikus ospitalea Google Maps-en 

 

Zerbitzuko Idazkaritza  

4. solairua, Kanpo Kontsultak egiteko eraikina. 

Administrazio-idazkaria:  

Lorea Balentziaga and. 

 

Harremanetarako telefonoa: +34 946 006 469 

Helbide elektronikoa: secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@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:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

Gure erakundeari eta asistentzia-jarduera zabalari esker, espezialisten trebakuntza eskaintzen dugu, 

eta espezialitatearen beraren edukietan trebatzea bermatzen dugu. Hauexek dira eduki 

garrantzitsuenak:  

a. Ahoko kirurgiaren arloko prozedura diagnostikoak eta kirurgikoak  

b. Minbiziaren tratamendu integrala ahoan, lepoan eta aurpegi-masailetan  

c. Infekziozko eta hanturazko patologiak aho-barrunbean eta ondoko organoetan 

d. Ahoko medikuntza 

e. Listu-guruinetako patologiak eta prozedura kirurgikoak 

f.      Aurpegi-masailetako traumatologia 

g. Kirurgia ortognatikoa 

h. Artikulazio tenporomandibularreko patologia 

2. Dedikazio berezia ematen diegu prozedura konplexuei eta berritzaileei. Hona hemen 

prozedura horietako batzuk:  

a. Lepoko eta aurpegi-masailetako minbiziaren tratamendu kirurgikoa, diziplina anitzekoa.  

b. Lepoko eta aurpegi-masailetako kirurgia onkologikoan, berreraikuntza egitea zintzilikario 

libreak eta mikro-baskularizatuak erabiliz. 

c. Zelula ezkatatsudun aho-kartzinoman gongoil zentinelaren teknika erabiltzea. 

d. Kirurgia ortognatikoa eta SAHOS kirurgia, teknologia birtualen bidez.  

e. Listu-guruinetako kirurgia. 

f.   Aho eta aurpegi-masailetako kirurgia haurrengan.   

 

Gehiago jakin nahi izanez gero, kontsultatu hemen gure "zerbitzu-zerrenda": 

Ospitalea > Zerbitzu-zorroa 

Irakaskuntza Batzordeak ikastaroak antolatzen ditu ikastaroak (ikusi irakaskuntza-jarduerak) 

espezialitate guztien oinarrizko prestakuntza bateratua osatzeko. Ikastaro horietako gehienak 

ezinbestekoak dira azken titulua lortzeko. 

Ospitaleak saio orokorrak (ikusi irakaskuntza-jarduerak) antolatzen ditu hilero, asteazken batean 

edo bitan, 8:30ean, Areto Nagusian. Saio horiek garrantzi handikoak dira prestakuntza osoa lortzeko, 

espezialitatea zeinahi dela ere. Izan ere, interes bereziko kasu klinikoei buruz ikasteaz gain, 

ospitalearen, zerbitzuen eta unitateen funtzionamendua ezagutzen da, baita horien arteko lotura eta 

batzordeek duten jarduera garrantzitsua ere.  

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/08_Cirugia_Maxilofacial_%28cas%29%282009%29%2820131016%29.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 
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BAME ikasketak, Aho eta Aurpegi-masailetako Kirurgiari buruzkoak: gida edo 
prestakuntza-ibilbidea   

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea (GUO) 2014-2019 
                          

 EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI 

             

R1 AAMK 
Med. 

Larrialdiak 
AAMK-GUO Kirurgia orokorra Neurok. AAMK K. Bask. 

             

R2 AAMK-GUO ORL K. Plast. AAMK 

             

R3 AAMK-GUO Aukerakoa 

             

R4 AAMK-GUO Aukerakoa AAMK-GUO Aukerakoa AAMK-GUO 

             

R5 ZIU AAMK-GUO Aukerakoa AAMK-GUO 

                          
 

AAMK-GUO 

 

Gurutzetako Ospitalearen Aho eta Aurpegi-masailetako Kirurgia Zerbitzua 

                          

  Derrigorrezko 
errotazioak 

R1:  San Eloy Ospitaleko kirurgia orokorra, kirurgia baskularra eta neurokirurgia  -  R2: kirurgia 
plastikoa, ORL  -  R5: ZIU  

                          

  Aukerako 
errotazioak 

R3, R4, R5: oftalmologia, kirurgia pediatrikoa, traumatologia, beste zerbitzu batzuk (AAMK) eta 
kanpoko errotazioak. 

                          

  Berezko 
errotazioak 

Gurutzetako UO 

 

Medikuntzako larrialdiak. 

                          
- Etengabeko arreta – Guardiak (hilean, lau eta sei bitartean): oro har, errotazioa egiten den zerbitzuan. AAMK 
arloko errotazioak: kirurgia plastikoan, sinatutako hitzarmenaren arabera; edo kirurgia orokorrean, BAME 
ikasketetako lehenengo urtekoa izanez gero. 

- Mintegietan, ikastaroetan eta saio klinikoetan parte hartzea: nahitaezkoa da ospitalean eta zerbitzuan 
antolatzen diren jarduera guztietan, barne mediku egoiliarrei berariaz zuzendutako jarduerak izan zein jarduera 
orokorrak izan. 
- "Odontologia-arloko ezagutzak eta trebetasunak" zehazteko daude odontologia-fakultateen artean 
irakaskuntza-hitzarmenaren bidez egiten diren errotazioetan, edo trebetasun horiek ohikoak diren AMK 
zerbitzuetan. 

- Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak antolatzen ditu babes erradiologikoaren arloko errotazioak; Europako 
Gidan "Babes Erradiologikoa 116" gaiari buruz ezarritakoa betetzen da. 

 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 

1. urtea: 
a) Larrialdietako zerbitzua. Kirurgia orokorra. Kirurgia baskularra. 

b) Aurpegi-masailetako kirurgia zerbitzua, GUO 

2. urtea: 
a) AAMK-GUO, ORL. Kirurgia plastikoa. 

3. urtea: 
a) AAMK-GUO 

b) Aukerakoa 

4. urtea: 
a) AAMK-GUO. Aukerakoa. 

5. urtea: 
a) ZIU. AAMK-GUO. Aukerakoa. 

 

Barneko mediku egoiliarrak kanpo-prestakuntza jaso dezake nazioko zein atzerriko zentroetan. 

Irakaskuntza Batzordeak eta gure zerbitzuak aukera ematen du aurpegi-masailetako kirurgian 

bikaintasun-prestakuntza akreditatua duten osasun-zentroetan egonaldia eta prestakuntza osatzeko. 

 

Honako hauek dira espezialitateko prestakuntza-ikastaro espezifikoak: 

 Inplantologia-ikastaroa  

 Kirurgia esperimentalari buruzko ikastaroa 

 AO Fundazioaren berreraikuntza-plakei buruzko ikastaroa 

 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
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Ikerkuntza 

Ospitaleak BioCruces ikerketa-zentroaren ikerketa-laguntza dauka; eta zerbitzuko langile batzuk 

UPV/EHU IT 821-13 ikerketa-talde finkatuko kideak dira: 

Innovación en Cirugía, Trasplante y Tecnologías para la Salud > Grupo Cirugía Maxilofacial 

 

Zerbitzuak honako ikerketa-lerro hauek zuzentzen ditu, edo haietan laguntzen du: 

a. SAOS kirurgiako eta kirurgia ortognatikoetako prozeduretan teknologia berriak ebaluatzen 

ditu. (Investigación aplicada traslacional. I+G+B). OTRI. UPV/EHU. 

b. Gongoil zentinelaren prozeduraren eraginkortasuna zelula ezkatatsudun aho-kartzinoman 

(EORTC europar proiektua. SENT GROUP, 17 europar ospitalek osatua). 

c. Saio klinikoak, teknologiak ebaluatzeko farmazia-industriarekin. 

d. Ahoko kirurgia-prozeduretan hortzaren pulpako zelula pluripotenteen hezur-birsortzea. ISCIII 

2. urtetik aurrera, barneko mediku egoiliarra (BAME) ikerketa-lanak egiten hasten da. 2. urtea 

amaitutakoan, doktore-tesia egiten has daiteke. 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio zehatzagoa eskuragarri dago hemen:  

Ospitalea> Ikerkuntza > Memoria Zientifikoa 

 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
http://www.biocruces.com/
http://www.biocruces.com/k6
http://www.biocruces.com/k6005
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Prestakuntzaren ebaluazioa 

Ebaluazioa ikasketen motorra da; hau da, ebaluazioaren bidez, indarrak eta ahuleziak hauteman, eta 

hobekuntza-planak ezartzen dira. “Prestakuntzaren ebaluazioa” deitutako ebaluazio-mota 

horretarako, gaitasunetan oinarrituta dauden zenbait metodo kualitatibo erabiltzen ditu Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitaleak. Segidan aipatuko diren metodo batzuei esker, informazio zehatza lor 

dezakegu iturri askotatik eta hainbat ikuspegitatik (gainbegiraleen ebaluazioa, norberak egindako 

hausnarketa eta autoebaluazioa). Informazio hori erabilita, Urteko Ebaluazioaren Batzordeak, kide 

guztiak ados jarrita, txosten bat egiten du. Txosten horretan jasotzen ditu egoiliarraren indarguneak 

eta, hala dagokionean, hobetzeko arloak. “Egoiliarraren Urteko Espedientea” osatzen dute 

gaitasunetan oinarritutako txosten horrek eta derrigorrean egin beharreko ikastaroen ziurtagiriek. 

Tutorea arduratzen da prestakuntza-prozesu guztia kudeatzeaz eta egoiliarrari Urteko Espedientea 

emateaz. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko aho eta aurpegi-masailetako kirurgia-zerbitzuko barne-mediku 

egoiliarrek lortu beharreko gaitasunak bat datoz Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak definitu dituen 

XXI. mendeko medikuaren zazpi gaitasun-arloekin. Hona hemen arlook: 

1. Balio profesionalak, jarrerak, jokabidea eta etika. 

2. Pazientearen zainketa 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 asistentziako, irakaskuntzako eta ikerketako gaitasunak bildu dira hemen: 

Programa Formativo de la Cirugía Oral y Maxilofacial, Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 

SCO/2753/2007). 

 

mailto:secretaria.cirugiamaxilocruces@osakidetza.net
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdiario_boe%2Ftxt.php%3Fid%3DBOE-A-2007-16892&ei=eoH7UqCaBujS0QX814DICQ&usg=AFQjCNEzvLoMDeZS3pMNKXzsHgaND5w7UQ&bvm=bv.61190604,d.bGQ
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdiario_boe%2Ftxt.php%3Fid%3DBOE-A-2007-16892&ei=eoH7UqCaBujS0QX814DICQ&usg=AFQjCNEzvLoMDeZS3pMNKXzsHgaND5w7UQ&bvm=bv.61190604,d.bGQ
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Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra1. 

Irakaskuntza Batzordeak (Irakaskuntzako Batzordea) eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak zuzentzen 

dute ebaluazio-sistema. Sistema hori Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 2008. urtetik garatzen ari 

den “Prestakuntza Espezializatua gaitasunetan oinarrituta” izeneko proiektuaren barnean dago. 

Honako ebaluazio-metodo (ebaluazio-metodoak) hauek erabiltzen dira: 

a. Errotazio bakoitzeko gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen eredua) 

b. Aldian behingo elkarrizketak tutorearekin (gutxienez urtean bi) 

c. Autoebaluazioa 

d. Urteko Memoria (Egoiliarraren Liburuaren baliokidea da). Bi alderdi hartzen ditu: lortutako 

gaitasunen gaineko hausnarketa, batetik, eta asistentzia-, irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren zein 

lanbidearekin lotutako beste jardueren kuantifikazioa, bestetik. 

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 gainekoa.  

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

Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliar guztiei. 

2. Bi urtean behin, otsail eta martxo artean, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza 

Batzordeak gogobetetasun-inkesta bat bidaltzen du. Inkesta hori duela 20 urte egiten hasi zen. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 

 

 

 

 

                                                           

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 eta 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 Madril 2013. FEM 2013; 

16 (Supl 2): S62. Hemen dago eskuragarri: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf). 
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