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Hematologia eta Hemoterapia Zerbitzua 

Hematologiako Europar Elkartearen (EHA) definizioaren arabera, hematologoak  mediku 

espezializatuak dira. Bereziki, honako arlo hauetan espezializatuta daude: sistema hematopoietikoan, 

sistema hemostatikoan eta sistema linfatikoan gerta daitezkeen gaixotasunen zein odolaren eta odol-

hodien arteko elkarreraginak sortutako gaixotasunen diagnostikoan, tratamenduan, prebentzioan eta 

ikerkuntzan. Hori dela eta, hematologiak zenbait gaitasun –klinikoak eta laborategiari lotuak– 

menderatzea eskatzen du. 

2005ean, EHAk eta Hematologiako Europar Eskolak hartu zuten medikuntzari buruzko etengabeko 

prestakuntza sustatzeko konpromisoa, bai eta espezialitatearen curriculuma bateratzekoa ere, 

Europako profesionalak errazago mugi daitezen Europan zehar. Ondoren, Hematologiako 

Akreditazioa eskuratzeko Europar Kontseiluak aurkeztu zuen THE HEMATOLOGY PASSPORT lortzeko 

curriculum-proiektua. Duela gutxi, proiektu hori eguneratu du H-Net (2008-2011) dokumentuak; 

Europako 27 zientzia-elkarte nazionalek onartu dute, hain zuzen ere. 

Curriculumaren egitura horrek bost gaitasun-eremuri heltzen die, eta eremu horiek Hematologian eta 

Hemoterapian trebatzeko programa guztietan sartu behar dira. Honako hauek dira eremuok: 

Hematologia Klinikoa, Laborategi Diagnostikoa, Tronbosia eta Hemostasia, Transfusio Medikuntza eta 

Trebakuntza orokorra komunikazioan, metodologian, saiakuntza klinikoetan, ikerkuntzako eta etikako 

prozeduretan. Horrek guztiak oinarri hartzen du ebidentzian eta jardunbide kliniko egokietan 

oinarritutako medikuntza. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen Hematologia eta Hemoterapia Zerbitzuak (HHZ) prestakuntza 

osoa ematen du aipatu diren eremu horietan guztietan. 
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Nor gara 

   
   

   

 

 

 

Zerbitzuburua: 
Hematologia Klinikoko 

burua. 
Tutorea: 

 
Tutorea: 

 

Juan Carlos García Ruiz 
dk. 

Elena Amutio dk. Amaia Uresandi dk. 
 Juan José Mateos 

Mazón dk. 
 

 

HHZ 1955ean sortu zen, ospitalearekin batera. Zentroaren jarduera kirurgikoari laguntzeko zerbitzu 

gisa garatu zen hasieran. Ondoren, aukera gehiago gehitu ziren: autoanalizatzaileak automatizatzea 

eta ezartzea; Transfusioaren Zerbitzua eta Prozesamendu Zelularreko Unitatea garatzea; Hematologia 

Klinikoko eta Diagnostiko Biologikoko atalak, eta honako laborategi hauek ere garatzea: 

zitomorfologia, eritropatologia, hemostasia, tronbofilia eta biologia molekularra.  

Gure prestakuntza-programak betetzen ditu Espezialitatearen Batzorde Nazionalak ezarritako 

eskakizunak (SCO/3254/2006 AGINDUA, urriaren 2koa. 252 zenbakiko BOE). Zerbitzuak urtean bi 

espezialista trebatzeko akreditazioa du. 2008ko urrian, irakasteko akreditazioa berritu genuen, 

Osasun eta Kontsumo Ministerioak egin zuen ikuskaritzaren ondoren. 1972. urteaz geroztik, gure 

zerbitzuan, 30 hematologok baino gehiagok amaitu dute egoiliar gisa egoteko aldia; eta, gaur egun, 

zortzi egoiliar gehiago ari dira prestakuntza-aldia egiten.  

Urteotan, honako hauek izan dira zerbitzua zuzendu duten doktoreak: G. Vallejo Zaldo (1955-1992), 

P. Gascón Vilaplana (1994-1995) eta, gaur egun, J.C. García Ruiz (2007- ). 
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Hona hemen HHZ zerbitzuaren garapenean izandako gertaera nabarmenak:  

1. 90eko hamarkadan, zelula amen hazkuntza zelularretarako teknologia garatzea, hemopatia 

gaiztoen hazkunde-ereduak aztertzeko. 

2. Ikerkuntza-lerroak zabaltzea, infekzio fungiko inbaditzaileak hemopatia gaiztoetan aztertzeko. 

UPV/EHUko Medikuntza eta Odontolgia Fakultateko Inmunologia, Mikrobiologia eta 

Parasitolgoia Sailarekin batera egin zen 1990ean. 

3. Hematologia eta Hemoterapia Espainiar Elkarteko eta Tronbosia eta Hemostasia Elkarteko 

lankidetza-taldeetan parte hartzea (1993-). Honako talde hauek eratzea: Eritropatologia, 

Biologia Molekularra, Sindrome Mielodisplasikoak, Gaixotasun Mielougalkorrak (PH 

negatiboak), Zitologia, Transplante Hemopoietikoa, Linfomak eta hezur-muinaren transplante 

autologoa; eta PETHEMA.  

4. 1994an, Iparraldeko Hematologia eta Hemoterapia Elkartea (ASOVASNA) sortzen laguntzea. 

5. Zelula amen lehenengo transplante autologoa egin izana, 1995eko abenduan. Horretarako, 

Zelulak prozesatzeko Unitatea sortu zen. 1996an, eskubide osoko kide gisa sartu zen honako 

elkarte honetan: The European Blood & Marrow Transplantation. 

6. 1997an, laborategiak informatizatu ziren 

7. 1.E-n ospitalizazio-solairua inauguratu zen, 1998an. Ingurumen-neurriak ezarri ziren, baita 

HEPA iragazkiak ere. 

8. Diagnostiko-teknika molekularrak hemopatia gaiztoetan eta tronbofilian erabiltzea eta 

garatzea 

9. 2011n, graduaurreko irakaskuntza hasi zen UPV/EHUko Medikuntza eta Odontologia 

Fakultatean 

10. Biocruces Institutuaren Terapia Zelularreko Programa martxan jartzea (2008); terapia 

aurreratuak erabiltzeko «gela zuri» bat eraikitzen parte hartzea; minbizi hematologikoa 

aztertzeko taldea martxan jartzea (2012) 

11. Laborategi-eraikin berrira lekualdatzea, 2013ko ekainean. 

12. Fetu-terapiari buruzko programan parte hartzea; zehazki, umetoki-barneko lehenengo 

transfusioa egitea, anti-Kell isoimmunizazioaren bidez; 2014ko urtarrilean. 

13. 500. transplantea egitea, 2014ko ekainean 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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Hauxe da lantaldea:  

 Zerbitzuburu bat 

 3 atalburu 

 15 alboko mediku 

Zerbitzuak honako asistentzia-atal edo -unitate hauek ditu: 

 Ospitaleratuta egoteko ohe-kopurua: 12 

 Onkohematologiari buruzko sei kanpoko kontsulta; eritropatologiari buruzko bost 

kontsulta; hemostasia eta koagulazioari buruzko lau kontsulta; antikoagulazioari buruzko 

kanpoko kontsulta bat; hiperkoagulatibilitateari buruzko bat; autotransfusioari buruzko 

bat eta transplateei buruzko bat 

 Eguneko Ospitale Hematologikoa 

 Transfusio eta Immunohematologia eta Prozesamendu Zelularreko Zerbitzua 

 Diagnostiko biologikokoko laborategiak: zitomorfologia, eritropatologia, hazkunde 

zelularrak, hemostasia eta koagulazioa, biologia molekularra eta laborategi orokorra 

(“core”). 

 

Urteroko jarduera eskuragarri dago hemen: 

Ospitalea>Urteko Txostena osorik "Arlo klinikoak" 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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Non gaude 

Hematologia eta Hemoterapia Zerbitzua, gure zerbitzua, Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago: 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ikus ospitalea Google Maps-en 
 
Zerbitzuko idazkaritza laborategien eraikineko 0 zenbakiko solairuan dago. 
 
Harremanetarako telefonoa: +34-946 006 355 
Helbide elektronikoa: Secretaria.HematologiaCruces@osakidetza.net 
 
 
 
 

 

Kanpoko kontsultak 

Laborategiak 

Transfusio 

Zerbitzua 

Ospitalizazioa 

Eguneko 

ospitalea 

mailto:secretaria.hematologiacruces@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 

GUOk zerbitzu egiten die Ezkerraldea-Enkarterri eta Uribe osasun-eskuldeei Bizkaian; 370.000 

biztanleri baino gehiagori. Pazienteen %55 dator alde geografiko horietatik. Gure ospitalean laguntza 

jasotzen dute. Esparrua hain handia denez, gaixo-kopuru handiari laguntzen diogu; hortaz, 

irakaskuntza-eskaintza ere zabala da. GUOk aukera ematen du paziente askori eta konplexutasun 

handiko pazienteei laguntzeko.  

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

espezialisten prestakuntza eskaini eta berma dezakegu:  

 Hezur-muinaren gutxiegitasunaren sindromeak: muin-aplasiak, gaueko hemoglobinuria 

paroxistikoa... 

 Patologia eritrozitarioa: eskasia-anemia, enzimopatiak, hemoglobinopatiak… 

 Hemopatia gaiztoak: leuzemia larriak, sindrome mielodisplasikoak, neoplasia mielougalkorrak 

eta kronikoak, linfomak, mieloma anizkoitza, sindrome linfoulgalkorrak eta kronikoak... 

 Plaketa-nahasmenduak: tronbopenia hereditarioak, mekanismo immuneko tronbopeniak, 

tronbozitopatiak (jaiotzetikoak eta hartuak), etab. 

 Koagulopatiak (jaiotzetikoak eta hartuak), tronbofilia… 

 Patologia immunohematologikoa edo odol-transfusioari lotua: jaioberriaren gaixotasun 

hemolitikoa, autoimmuneak diren anemia hemolitikoak, transfusio masiboak... 

 Bigarren mailako nahasmendu hematologikoak, Barne Medikuntzaren arloari lotuak;  

onkologia; prozedura kirurgikoak; gaixo kritikoak; organo solidoen transplanteak… 

 

Horrez gain, honako patologia eta prozedura konplexu hauek ardura bereziz tratatzen ditugu:    

 Terapia antibronbotikoa eta jaiotzetiko koagulopatiak diziplina anitzen bidez tratatzea. 

 Konplikazio hematologikoak paziente larriengan: gaixo politraumatizatuengan, gaixo 

kritikoengan… 

 Laguntza immunohematologikoa eta transfusionala, bizirik dagoen emaile baten giltzurrun bat 

transplantatzeko programetan eta fetu-terapian. 

 Nazioko eta nazioarteko taldeekin koordinatzea hemopatia gaiztoen tratamenduetan. 

 Zelula amen transplante autologoa: lortze-prozedurak, zelula amen erabilera eta infusioa. 

Transplante bat izan duten pazienteak klinikoki maneiatzea. 

 Diagnostiko molekularra hemopatia gaiztoetan eta tronbofilian 
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Beste zentro batzuetako profesionalei prestakuntza-egoitzak eskaintzen dizkiegu honako arlo 

hauetan: 

 

 Hemofilia y tronbofilia 

 Eritropatologia 

 Hematologia Klinikoa 

 

 

Informazio gehiagorako, hemen dago eskuragarri gure zerbitzu-zerrenda: 

Ospitalea > Zerbitzuen zorroa > HEMATOLOGIA. 

 

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

espezialitate guztien oinarrizko prestakuntza bateratua osatzeko. Ikastaro horietako gehienak 

ezinbestekoak dira azken titulua lortzeko. 

Ospitaleak saio orokorrak –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 funtzionamenduaren eta horien arteko 

loturen berri jasotzen da, baita, batzordeek duten jarduera garrantzitsuarena ere.  

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/13_Hematologia_(cas)(2004)_(20131016).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/13_Hematologia_(cas)(2004)_(20131016).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

1. Lehen urtea: Errotazioak egiten dira medikuntzaren beste espezialitate batzuetan. Guztira 13 

hilabete 

 3 hilabete Barne Medikuntzako Zerbitzuan 

 2 hilabete Nefrologia Zerbitzuan 

 2 hilabete Kardiologia Zerbitzuan 

 2 hilabete Neumologia Zerbitzuan 

 2 hilabete Gaixotasun Infekziosoen Unitatean 

 2 hilabete Larrialdietako Zerbitzuan  

Guardiak Larrialdietako Zerbitzuan egiten dira; hilean bost. Bertan egon behar da, 24 orduz. Salbuespen bat, 

arlo medikoak erabakita eta Irakaskuntza Batzordeak onartuta: errotazioa Nefrologian egiten denean, 

Larrialdietako Zerbitzuan lau guardia egingo dira, eta Nefrologia Zerbitzuan arratsaldeko hiru modulu.  

2. HHZn berariaz egiteko errotazioak 

Bigarren urtea:  

 “Core”, laborategi orokorra:  hilabetea 

 Laborategi espezializatua (Eritropatologia eta Hemostasia): hilabetea  

 Eritropatologia: 3 hilabete 

 Hemostasia: 3 hilabete 

 Medikuntza transfusionala: 4 hilabete hilabetea egin behar da eskualdeko zentroan (Transfusio 

eta Giza Ehunen Euskal Zentroan) 

Hirugarren urtea: 

 Ospitalizazioa: 7 hilabete 

 Kanpoko kontsultak (beste errotazio batzuekin batera): 7 hilabete 

 Eguneko Ospitalea: 3 hilabete 

 Medikuntza intentsiboa: 2 hilabete 

Laugarren urtea: 

 Transplante alogenikoa: 2 hilabete Kanpoko errotazio gisan egingo da.  

 Zitomorfologia: 4 hilabete 

 Biologia molekularra: hilabetea 

 Zitometria: hilabetea 

 Zitogenetika: hilabetea 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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 Norberak hartzeko libre duen hilabetea 

 

Guardiak HHZn egingo dira, hilean bost. Bertan egon behar da, 24 orduz. MIR 2 eta MIR 3 guardiak 

egiten dira  alboko medikuarekin, azken horrek bertan egon behar baitu; eta pixkanaka hartzen dira 

gaitasun eta erantzukizun handiagoak. MIR 4 urtean, egoiliarrak bakarrik egiten du guardia, eta 

alboko medikua erraz aurkitzeko moduan dago. 

Errotazioa Medikuntza Intentsiboan egiten denean, ZIUn hiru guardia egingo dira, eta Hematologian 

2. Kanpoko errotazioan egiten denean, komeni da kopuru bera egitea, zentro hartzaileen baldintzak 

aintzat hartuta.  

3. Lotuta dauden beste errotazio batzuk, aukerazkoak 

 Onkologia Erradioterapikoa: hilabetea Arratsaldeko 2 edo 3 modulu egin behar dira 

errotazioan, bai eta 3-4 guardia Hematologian 

 Haur Onkologia: 2 hilabete aldi horretan, 4 guardia egingo dira Hematologian   

 

Zelula amen transplante alogenikoko prestakuntza kanpoko errotazio gisan egingo da Bartzelonako 

Clinic Ospitalean edo Santanderreko Marqués de Valdecilla Unibertsitate Ospitalean. 

 

Barne-mediku egoiliarrek nahitaez egin behar dituzte GUOko Medikuntzari buruzko Irakaskuntza 

Batzordeak eskaintzen dituen ikastaroak, egoiliar egoteko urteetan banatzeko egin den egutegiaren 

arabera. Lehentasuna izango dute elkarte zientifikoek (Iparraldeko Hematologia eta Hemoterapia 

Elkartea; Hematología eta Hemoterapia Espainiar Elkartea; European Hematology Association…) 

antolatu edo bermatu dituzten ikastaroak, berariazko prestakuntzari buruzkoak. Egoiliarrek ezagutzak 

eskuratuko dituzte, eta balioa erantsiko diote haien prestakuntzari.  

 

 Hemofiliari buruzko ikastaroa, bai eta jaiotzetiko beste hipokoagulabilitate batzuei 

buruzkoa 

 Immunohematologiari buruzko ikastaroa 

 Zelula ama hematopoietikoen transplanteen gaineko ikastaroa 

 Hematologiako patologia infekziosoei buruzko ikastaroa 

 Hematologia Klinikoari buruzko ikastaroa 
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Saio klinikoek aukera ezin hobea ematen dute prestakuntza areagotzeko; izan ere, egoiliarren parte 

hartze aktiboa sustatzen da. HHZn zenbait saio-mota egiten dira: 

 

 Egunero: “guardia-txostena”, aurreko eguneko guardiaren arazoak aipatzen dira. 

“paziente problematikoak”: zerbitzuko edozein kidek azal dezake kasu bat, ikuspegi 

jakin bat behar badu, edo pazienteak larrialdiko tratamenduren bat behar badu, edo 

konplexutasunen bat agertu bada.  

 Asteartean: saioak GUOko kanpoko adituekin. Hiru hilez behin. 

 Asteazkenean: egoiliarrak zerbitzuko adituarekin biltzen dira. Gai oso praktikoak 

berrikusten dira, asistentzialak, eta artikulu interesgarri bat baliatzen da. Bi edo hiru 

astez behin. 

 Ostegunean: gaiak edo bibliografia berrikusteko saioak. 

 Ostiralean: ospitalizazio-solairuan ospitaleratuta edo zerbitzuaren ardurapean 

lekualdatuta dauden gaixoak aurkezten dira, datuak eguneratzen dira eta labur 

eztabaidatzen dira. 

 Ospitale arteko saio birtualak ASOVASNA gela interaktiboan: asteartean, eta hilean 

behin.  

 GUOko saio orokorrak Ospitaleko areto nagusian. Hilean behin edo bitan, 

asteazkenean. 

 

MIR-2 egiten dutenetik, egoiliarrek egunero aurkezten dituzte “guardia-txostenean“ jasotako 

arazoak, eta ospitaliazioko errotazioan dituzten pazienteak. Horrez gain, osteguneko saio 

tematikoetan parte hartzen dute.   

 

Era berean, espezialitateari buruzko kongresuetara joatea sustatuko da, baldin eta kongresu horiek 

Hezkuntza Programa badute. Horrekin batera, komunikazioak bidal ditzaten sustatuko da: 

 

 Bigarren urtetik aurrera: Iparraldeko Hematologia eta Hemoterapia Elkartearen urteroko 

bilera 

 Hirugarren urtetik aurrera: Hematologia eta Hemoterapia Espainiar Elkartearen eta Tronbosia 

eta Hemostasia Elkartearen urteko kongresua 

 Laugarren urtean, nazioarteko kongresu batera joaten dira: European Blood & Marrow 

Transplantation, European Hematology Association. 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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Ikerkuntza 

Hematologia eta Hemoterapia Zerbitzuak BioCruces ikerkuntza-institutuaren barnean jarduten du, 

Terapia Zelularreko Arloan eta Minbizi Hematologikoko Taldean. Honako hauek dira jorratzen dituen 

ikerkuntza-lerroak: 

 

a. Terapia zelularreko programa, mesenkimaleak eta autologoak diren zelula amekin. 

Helburua beheko gorputz-adarren iskemia kritikoa errebaskularizatzea da. 

b. Markagailu molekularrak aztertzea arrisku handiko sindrome mielodisplasikoak (agente 

hipometilanteen bidez tratatuak) dituzten pazienteengan aztertzea  

c. Kelazio ferrikoa 

d. Leuzemia akutuen diagnostiko molekularra eta sindrome mielougalkorrak eta kronikoak 

e. Leuzemia akutua eta promielozitikoa: tratamendu berriak, agente bereizleetan oinarrituak 

f. Tratamenduak leuzemia akutu mieloideetan paziente ahulengan edo zaharrengan. 

Tratamenduak kimioterapiaren eta agente hipometilanteen sekuentzietan oinarritzen dira. 

g. Zelula amen mobilizadore berriak: plerixaforra. 

h. Linfomak, mieloma anizkoitza eta zelula amen transplatea tratatzea lankidetza-talde 

zientifikoekin batera (GETH, GEL-TAMO, PETHEMA, GEM, EBMT) 

i. Biomarkagailu berriak sortzea, hemopatia gaiztoak dituzten pazienteengan infekzio 

fungiko inbaditzaileak diagnostikatzeko: anti-Hwp1 antigorputzak; anti-enolasa, 

antimizelioa eta ß 1-3 glukano.  (Talde finkatua). 

Horrez gain, lankidetza-taldeek eta farmazia-industriak sustatutako saiakuntza klinikoetan parte 

hartzen du: 

 

a. Mielofibrosia (lehenengo edo bigarren mailakoa): saiakuntza irekia da, zentro anitzekoa, 

INC424 erabiltzen da 

b. Arrisku txikiko sindrome mielodisplasikoak: saiakuntzak lenalidomidarekin (III. fasea), 

gainkarga ferrikoa eta mikofenolato mofetiloa, prednisona eta EPO 

c. Mieloma anizkoitza: zenbait eskema terapeutiko alderatzen dira (IIb fasea) 

d. Linfoma folikularrak: Mantentze-tratamendua, rituximab erabilita (III fasea) 

e. Leuzemia mieloide kronikoa: Erantzuna igartzea, bigarren mailako ITK erabiltzea (IIIb 

fasea), eta jarraitasuna eteteko saioak 

f. Gaueko Hemoglobinuria Paroxistikoari buruzko Erregistro Nazionala 

g. Zelula handiko linfoma hedatsua, B motakoa: larruazalpeko tratamendua, ritximab 

erabilita (IIIB fasea) 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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h. Leuzemia linfoide kronikoa: leuzemia osteko gaixotasun minimoa eta R-Bendamustina (III 

fasea). 

Egoiliarra poliki-poliki ikerketa-lanetan parte hartzen hasten da. Egoiliar gisa bi urte egin eta gero, 

doktore-tesia egiten has daiteke. 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio zehatzagoa eskuragarri dago hemen:  

Ospitalea> Ikerkuntza > Memoria Zientifikoa 

 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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Prestakuntza ebaluatzea 

Ebaluazioa ikasketen motorra da; hortaz, ikasketak hobetzeko asmoz, indarrak eta ahuleziak 

hauteman ondoren, 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 Ospitalearen Hematologia eta Hemoterapia 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. 

Espezialitate honi dagozkion asistentziako, irakaskuntzako eta ikerketako gaitasunak bildu dira 

hemen: Programa oficial de la especialidad de Hematología y Hemoterapia.   

 

 

 

 

 

mailto:secretaria.hematologiacruces@osakidetza.net
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Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra1. 

Irakaskuntza Batzordeak (Irakaskuntzako Batzordea) eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak zuzentzen 

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

“Gaitasunetan oinarritutako Prestakuntza Espezializatua” izeneko proiektuaren barnean dago 

sistema hori. Honako ebaluazio-metodo (ebaluazio-metodoak) hauek erabiltzen dira: 

a. Errotazio bakoitzeko gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen berezko 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. 
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