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Kirurgia Pediatrikoko Zerbitzua 

Kirurgia Pediatrikoko Zerbitzuak prestakuntza osoa eskaintzen du zaintza kirurgikoak pertsonen 

hazkunde-etapan emateko; eta haurra fase perioperatorioan tratatzea eta maneiatzea horren barne 

hartzen da. 0 urtetik 14-16 urte arteko haurrak artatzen dira, hau da, jaiotzatik garapenaren azken 

fasera arte. Zerbitzuko kideek berariazko prestakuntza dute, eta espezializazioa ikasi dute behar 

bezala akreditatuta dagoen kirurgia pediatrikoko zentro batean. 

Jarraian, honako hauek zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 

 

  

ZERBITZUKO BURUZAGITZA 

Francisco José Oliver Llinares dk.: 

TUTOREA: 

Estibaliz Solórzano Rodríguez dk.  

 

Zerbitzua 1971n sortu zen. Kirurgia Pediatrikoko Espezialitatearen Batzorde Nazionalak diseinatu 

duen programari jarraituta, prestakuntza osoa eskaintzen du. 1972an lortu zuen espezialistak 

trebatzeko akreditazioa. Gaur egun, prestakuntza-plaza bat eskaintzen du urte bakoitzean. 

Egun arte, honako hauek izan dira zerbitzuko zuzendariak: 

Ulises Ruiz Ferrándiz doktorea eta Gonzalo González Landa doktorea 

Hauxe da lantaldea: 

Zerbitzuburu bat 

2 atalburu 

7 alboko mediku 

3 BAME 
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Zerbitzuak honako asistentzia-atal edo -unitate hauek ditu: 

Ospitalizazio-eremuko unitateak: 

 Jaioberriak 

 Bularreko haurrak 

 Eskolaurrekoak 

 Onkologia  

 Jaioberriei zuzendutako zaintza intentsiboetako eta pediatria-zaintzetako unitateak 

Pediatria Zerbitzuarekin partekatzen dira unitate horietako baliabide materialak, erizaindegiko 

langileak eta laguntzaileak.  

Kanpo-kontsultak: 

 Kontsultak egunero egiteko hiru gela ditugu, ospitaleko Kontsulta Pediatrikoko eremuan, 

zehazki, hirugarren solairuan. Kirurgia orokorreko kontsultak egiteko bi gela daude (eskuko 

kirurgia eta anomalia baskularrak tratatzeko) eta urologia-kontsultak aztertzeko gela bat. 

 Astean bi kontsulta egiten dira, fisura-patologiak aztertzeko. 

 Koloneko eta ondoesteko patologiak aztertzeko kontsulta bi egiten dira astero: batean 

patologia hartua aztertzen da, eta bestean uzkiaren eta ondestearen malformazioak. 

 Hilean behin diziplina anitzeko kontsulta bat egiten da, arantza bifidoaren jarraipena egiteko. 

 Astean behin toraxeko paretaren anomaliak aztertzeko kontsulta bat egiten da. 

Larrialdiak: 

 Pediatria-larrialdietarako aldean daude. 

 Gelan bertan egoteko guardiak 24 orduz egiten dira. 

Pediatriako kolon-ondesteko eta ostomizatuen zentroa 

 Kolon-ondoesteko patologien jarraipen globala eta diziplina anitzekoa egiten da. Horrez gain, 

berariazko proba funtzionalak ere egiten dira. 

Urodinamiari buruzko azterlanak egiteko gela 
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Fisuratuen unitatea 

Ezpainean eta ahosabaian fisura bat duten gaixoen jarraipen globala eta diziplina anitzekoa egiten da. 

Horrez gain, berariazko proba funtzionalak ere egiten dira. 

Pediatria-bloke kirurgikoa 

 Pediatriako eta urologiako kirurgia orokorrarekin batera, hainbat espezialitateko ebakuntzak egiten 

zaizkie haurrei. Honela antolatzen dira jarduera kirurgikoak: 

Goizez, hiru kirofano erabilgarri daude.  

 Arratsaldez, hiru kirofano erabilgarri daude astero 

Larrialdietako zerbitzua erabilgarri dago eguneko 24 orduetan. 

Urteko jarduerak (Pediatria-kirurgia orokorra eta urologia pediatrikoa) hemen kontsulta daitezke: 

Urteko Memoria Osoa, "arlo klinikoak": 

Ospitalea > Urteko Txostena osorik "Arlo Klinikoak" 

http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 

 
Kirurgia Pediatrikoko Zerbitzua Gurutzetako 
Unibertsitate Ospitaleko 5. solairuan dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ikus ospitalea Google Maps-en 
 
Administrazio-idazkariak honako hauek dira:  

 Rosa Mª Barquín Lozano andrea 

 Eskarne Goldaratzena Eitegaetxebarria andrea 

Telefonoa: 946 006 342 
Helbide elektronikoa: 
Secretaria.CpediatricaCruces.@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.CpediatricaCruces.@Osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

Prozedura eta asistentzia-jarduera garrantzitsuenak 

 Pediatriako kirurgia orokorra: jaioberrientzako kirurgia, kirurgia ginekologikoa, kirurgia 

digestiboa, kirurgia onkologikoa, toraxeko kirurgia, oinarrizko kirurgia plastikoa, kirurgia 

minimoki inbaditzailea, bereizmen handiko kirurgia eta pediatriako urologia. Hori guztia, 

Kirurgia Pediatrikoko Espezialitatearen Batzorde Nazionalak mediku espezialistak zentro 

akreditatuetan trebatzeko ezarri duenarekin bat etorrita. 

 Endoskopiak; endoskopia zurrunak eta arnas-endoskopiak; fibroendoskopia digestiboa, 

urologikoa eta nasofaringekoa. 

 Proba funtzionalak: phmetria, uzki-ondoesteko manometria, biopsiak, uzki-ondoesteko 

biofeedbacka, urodinamia eta gernu-biofeedbacka, ahosabai bigunaren eta faringearen 

funtzioen gaineko probak eta toraxeko paretaren itxura-anormaltasunen kontrol 

manometrikoa. 

 Etengabeko arreta emateko zerbitzua 

 Kontsultartekoak ospitalearen barnean eta ospitaletik kanpo. Kanpo-kontsultak eta GKEek 

Osakidetzaren bidez bidalitako gaixoei arreta ematea. 

Dedikazio berezia  

 Koloneko eta ondoesteko patologia. Sortzetiko malformazioak eta patologia hartuak. 

o Kolon-ondesteko eta ostomizatuen zentroa sortu zen, haurraren kolon-ondesteko 

patologia diziplina anitzeko modu integralean tratatzeko. Taldea osatzen dute 

kirurgialari pediatrikoek (kolon-ondoesteko patologiari dedikazio berezia eskaintzen 

diote), ostomizatutako haurren maneiuan esperientzia handia duten erizainek eta 

psikologo kliniko batek.  

o Diagnostikoa egiteko eta terapia emateko teknika aurreratuak eskuragarri dituzte, eta 

Ikerketa Unitatearekin batera lan egiten da. 

 Ezpainean eta ahosabaian fisura dutenen patologia. 

o Diziplina anitzeko tratamendu globala. Lantaldea osatzen dute patologia horri 

dedikazio berezia eskaintzen dioten kirurgialari pediatrikoek eta logopeda batek, 

aurpegi-masailetako kirurgiaren eta ortodontziaren lankidetzarekin batera. 
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 Toraxeko paretako anomaliak. 

o Toraxeko paretako malformazioak artatzeko tratamendu minimoki inbaditzaileak eta 

tratamendu kontserbadorea 

Gehiago jakin nahi izanez gero, hemen dago eskuragarri gure zerbitzu-zerrenda: Ospitalea > 

Zerbitzuen zorroa>  

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

guztien oinarrizko prestakuntza bateratua osatzeko. Ikastaro horietako gehienak ezinbestekoak dira 

azken titulua lortzeko. 

Prestakuntza aldetik interesgarriak diren ikastaroetan (aire-bideari buruzko ikastaroak, 

bronkoskopiari buruzkoak, digestio-fibroendoskopiari buruzkoak, etab.) eta pediatriako 

kirurgialariaren prestakuntzarako interes berezia duten errotazioetan parte hartzea sustatzen du 

zerbitzuak. Mediku egoiliarrek prestakuntza jasotzen duten bost urteetan etengabe trebatzen dira 

saio laparoskopikoetan, eta ikastaro teorikoak eta praktikoak egiten dituzte ospitale birtualean; 

horrez gain, asistentzia-lana ere egiten dute.  

Hilero, programa bat argitaratzen da, eta bertan zehazten dira saio klinikoen egunak eta izenak. 

Mediku egoiliarrek saio klinikoak antolatu eta aurkeztu beharra sustatzen da; saio horiek 

zerbitzukoak edo diziplina artekoak izan daitezke. 

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

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

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

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

batzordeen jarduera garrantzitsuenak ere.  

Hauxe da saio klinikoak antolatzeko maiztasuna: 
 

 Egunekoak: 

Larrialdietako saioak: mediku egoiliar batek aztertzen ditu guardian egin diren diagnostikoak 

eta jarduera terapeutikoak. 

 Astekoak: 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/32_Pediatria_(cas)(2004)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/32_Pediatria_(cas)(2004)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Askotariko saio klinikoak: bibliografiari buruzkoak, kasu klinikoak, diziplina anitzekoak, 

protokoloak, etab. 

Saio nefrourologikoa: (kirurgia, nefrologia eta erradiologia), kasu zehatzei buruz. 

 Gutxienez, hilean behin: 

Tumore Batzordea (diziplina anitzeko, anatomia patologikoa barne hartuta) 

Ospitaleko saio orokorra 

Programazio kirurgikoa, lantalde bakoitzean egiten da. 
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

Zerbitzuak antolakuntza- eta funtzionamendu-arau orokorrak ditu. Horien arabera, lana eta 

gainerako jarduerak atalka eta lantaldeka banatzen dira. Honako funtzio hauek antolatzen dira: 

asistentzia, irakaskuntza, ikerketa eta administrazio-funtzioak.  

Irakaskuntza-funtzioak, batez ere, egoiliarren tutoreak eta zerbitzuburuak egiten dituzte. 

Errotazioak plan baten arabera banatzen dira. Horrez gain, egun batzuetan aldaketa zehatzak egin 

daitezke, egoiliarrak beste era batean antolatu behar baitira. Hauxe da errotazioen plana: 

 

1. urtea: 1. seihilekoa. Kirurgia Pediatrikoa: hilabetea; Helduentzako kirurgia orokorra: 5 hilabete 

                 2. seihilekoa: Helduentzako kirurgia orokorra: 4 hilabete; Pediatriako larrialdiak: 2 hilabete 

2. urtea: 1. seihilekoa: Pediatriako kirurgia orokorra 

                 2. seihilekoa: Pediatriako kirurgia orokorra 

3. urtea: 1. seihilekoa: Pediatriako kirurgia orokorra 

                 2. seihilekoa: Pediatriako kirurgia urologikoa 

4. urtea: 1. seihilekoa: Pediatriako kirurgia urologikoa  

                 2. seihilekoa: CINN: 2 hilabete; CIP: 2 hilabete; Toraxeko kirurgia: 2 hilabete  

5. urtea: 1. seihilekoa: Gibeleko kirurgia: 3 hilabete; Kanpokoak 

                 2. seihilekoa: Kanpoko errotazioak eta aukerakoak/ Kirurgia pediatrikoa 
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Mediku egoiliarrei aukera eman diegu errotazioak ospe handiko zentroetan egiteko. Errotazioen 

bidez, dagokion mediku egoiliarrak berariazko arloetan hobe dezake prestakuntza, adierazi dituen 

lehentasunen arabera. Horrez gain, zerbitzuko ardura bereziko arloak ere aintzat hartzen dira. 

Honako zentro hauek aukeratu dira errotazioak egiteko: 

Torontoko Sickkids ospitalea, Ontarion (Kanada), 2011n. 

Ospedale San Paolo, Napolin, 2012an 

Cincinnati Children´s Hospital Medical Center, 2013an 

Vall d´Hebron ospitalea, 2013an 

La Paz ospitalea, 2014an 

Hospital Fundacional Privado de niños, Buenos Aires (Argentina), 2014an. 

Egoiliarren kopurua oso handia ez denez, egoiliarren jardueraren jarraipen zehatza egiten dute 

tutoreak eta zerbitzuburuak, Irakaskuntza Unitateak egiten duen jarraipenaz gain. Era berean, 

Egoiliarren Liburuaren jarraipena egiten dute. Liburu horretan xehetasunez biltzen dira asistentzia-

jarduerak, jarduera kirurgikoak, ikasketa-jarduerak, ikerketa-jarduerak. Mediku egoiliar bakoitzak 

Jarduerari buruzko Memoria egiten du, eta lortutako gaitasunak eta helburuak adierazten ditu. 

Ondoren, urte bakoitzean, Irakaskuntza Unitateari aurkezten dio, ziurta diezaioten. 

Beste egoiliar batzuei zuzendutako prestakuntza-eskaintza  

Gure ospitalean dauden egoiliarrei ez ezik, kanpo-egoiliarrei ere Kirurgia Pediatrikoko prestakuntza 

eman diegu, gaur egun ez eskaini arren. Bestalde, beste espezialitate batzuetako egoiliarrek 

errotazioak egiten dituzte, prestakuntza osatu bitartean. 
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Ikerkuntza 

Ospitaleak BioCruces ikerkuntza-zentroaren ikerketa-laguntza dauka. 

Ikerketa-proiektuak zerbitzuko medikuek zuzentzen dituzte. Egoiliarrek parte hartu dute, edo gaur 

egun parte hartzen dute honako proiektu hauetan: 

“Caracterización molecular de la enfermedad de Hirschsprung” 

“Genética molecular y desarrollo de terapia celular en la enfermedad de Hirschsprung” 

“Utilidad de la calprotectina como marcador inflamatorio en el diagnóstico diferencial de la 

apendicitis aguda y otros dolores abdominales agudos” 

Egoiliarra poliki-poliki ikerketa-lanetan parte hartzen hasten da; eta egoiliar gisan bi urte egin eta 

gero, doktore-tesia egiten has daiteke. Urteko Memoria osatuan eskuragarri dago jarduera 

zientifikoari buruzko informazio zehatza:  

Ospitalea > Ikerkuntza > Memoria Zientifikoa 

 

http://www.biocruces.com/
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 Kirurgia Pediatrikoko 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 Cirugía pediátrica. SCO/3253 Agindua, 2006ko urriaren 2koa. 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Cirugiapediatrican.pdf
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Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra1. 

Irakaskuntza Batzordeak (Iraskuntzako Batzordea) eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak zuzentzen 

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

den “Prestakuntza 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 (Egoiliarren Liburuaren baliokidea da). Honako bi alderdi hauek biltzen 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 (2. gehig.): S62. Erabilgarri dago hemen: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf. 

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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