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Medikuntza Nuklearra 

Medikuntza Nuklearreko espezialitate medikoa honetan datza: batetik, eta nagusiki, pazienteak 
diagnostikatzean erradioisotopoz markaturiko substantziak erabilita eta informazio batez ere 
funtzionala emanez, eta, bestetik, pazienteei kapsulatu gabeko iturri erradioaktiboen bidezko 
tratamendua ematean.  
 

Jarraian zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 

 
 

Zerbitzuburua 
Emilia Rodeño Ortiz de Zárate dk. 

Tutorea  
Iratxe Fernández Tercero k. 

 

Zerbitzu hau Gimeno Alfós doktoreak sortu zuen 1974an, eta helburu du Medikuntza Nuklearreko 

Espezialitatearen Batzorde Nazionalak diseinaturiko prestakuntza-programaren formazio integrala 

eskaintzea. 

1988. urtetik, akreditatuta dago espezialistak trebatzeko, eta urtean bi BAME treba ditzake.  

Sortu zenetik, zerbitzua José Cruz Fombellida Cortázar eta Emilia Rodeño Ortiz de Zárate doktoreek 

zuzendu dute. 

Hona hemen zerbitzuaren garapenean izandako gertaerarik nabarmenenak:  

 Neuroirudia: fotoi bakarraren igorpenaren bidezko tomografia (SPECT) dementzien 

diagnostikoan. Mugimendu-trastornoa. DOPAMINA-garraiatzaileen ikerketa. DATSCAN. MIBG 

123I kardiakoa. EEG-bideoaren monitorizazio bidezko PET-OTA, tratamenduarekiko immunea 

den behin-behineko epilepsian foku epileptogenoa lokalizatzeko, kirurgia egiteko helburuz. 

 Kardiologia nuklearra. Fotoi bakarraren igorpenaren bidezko tomografia (SPECT) kardiopatia 

iskemikoaren diagnostikoan.  

 Gongoil zentinelaren biopsia selektiboa zelula ezkatatsuen ahoko kartzinoman, melanoman, 

minbizi zerbikalean, bulba-minbizian, bularreko minbizian. Gongoil zentinelaren biopsia 

selektiboaren balioztatzea bular-minbizian San Eloy eta Galdakao ospitaleetan. 

 PET-OTA 18FDG onkologian. 

 PET-OTA 18F-Colina prostatako adenokartzinomaren berreritze biokimikoan. 
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 Erreferentziazko zentroa arrisku handiko neuroblastoma duten onkologia pediatrikoko 

pazienteen tratamenduan, topotecanekin erlazionaturiko 131MIBG dosi handien bidezkoan. 

 Parte-hartzea Nefrologia Pediatrikoko Batzordean. 

 Parte-hartzea honako tumore-batzorde hauetan: urologiakoa, kirurgiakoa, onkologia 

ginekologiakoa, ORL eta aurpegi-masailetakoa, kirurgia torazikokoa, melanomakoa eta 

onkologia pediatrikokoa. 

 Bio Cruces ikerketa-taldea. Ikerketa-lerroa: dosimetria. 

 Gurutzetako Ospitaleko ikerketa-taldea. PET-OTAren balio gehigarria III-IV aldietan lokalki 

aurreratua dagoen ahoko kartzinoma epidermoidearen estadifikazioan. 

 

Informazio gehiagorako, hemen dago eskuragarri gure zerbitzu-zerrenda: 

Ospitalea > Zerbitzuen katalogoa>  Medikuntza Nuklearra 

 

2014ko ekainaren 3ko datan, honako langile hauek osatzen dute zerbitzua:  

 Zerbitzuburu bat 

 Barrutiko sei fakultatibo espezialista 

 BAME bat 

Zerbitzuak atal edo unitate asistentzial hauek ditu:  

- Irudia: medikuntza nuklear konbentzionala eta PET-OT hartzen ditu. 

- Terapia metabolikoa: patologia onberaren –hipertiroidismoa– eta patologia neoplastikoaren 

tratamendua: tiroideko kartzinoma I131-rekin, tumore neuroendokrinoa 131 MIBG-rekin, 

neuroblastoma 131 MIBG-ren dosi handiekin, hezurretako min metastasikoa Samario153-rekin.  

Urteroko jarduera eskuragarri dago hemen: 

Ospitalea > Urteko Memoria Osoa "Arlo Klinikoak" 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/18_Medicina_Nuclear_(cas)(2013)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 

Medikuntza nuklearreko gure zerbitzua 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago: 

Gurutzetako plaza z/g. Barakaldo 48903.  

Barakaldo, Bizkaia 

Ikus Ospitalea Google Mapsen 

 

Zerbitzuaren idazkaritza Kanpo Kontsultetarako 2. 

Sotoan dago. 

Hauek dira administrazio-idazkariak:  

Lourdes Las Heras eta Elisa Euba Mujika 

 

Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6356 

Posta elektronikoa: Secretaria.medicinanuclear.cruces@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.medicinanuclear.cruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

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

bermatzen dugu espezialitatearen beraren edukietan. Hauek dira eduki garrantzitsuenak:  

 

a. Gongoil zentinelaren biopsia selektiboa zelula ezkatatsuen ahoko kartzinoman, 

melanoman, minbizi zerbikalean, bulba-minbizian, bularreko minbizian.  

b. PET-OTA 18FDG onkologian. 

c. Neuroirudia: garuneko SPECT-a dementzien diagnostikoan. Mugimendu-trastornoa. 

d. Nefrourologia. 

e. Kardiologia nuklearra. 

f. Terapia metabolikoa patologia onberan –hipertiroidismoa– eta patologia 

neoplastikoan. Tiroideko minbizia Iodo131-rekin, tumore neuroendokrinoa 131 MIBG-

rekin, neuroblastoma 131 MIBG-ren dosi handiekin. Tumore neuroendokrinoarentzako 

Lutezio 177 bidezko terapiaren hastapenak. Prostatako kartzinomaren hezur-

metastasiarentzako Radio 223 bidezko terapiaren hastapenak. 

 

Ardura berezia hartzen dugu prozedura konplexu zein berritzaile hauetan:  

 

1. PET 18FDG-TC kontrastea onkologian. 

2. PET-OTA 18F-Colina prostatako minbiziaren berreritze biokimikoan. 

3. Lutezio 177 bidezko tratamendu-proiektua tumore neuroendokrinoentzat. 

4. Radio bidezko tratamendua irentzeari erresistenteak diren prostatako kartzinomaren 

hezur-metastasientzat. 

5. Erreferentziazko zentroa paziente pediatrikoen neuroblastoma-tratamenduan, 131 

MIBG dosi handien bidezkoan. 

6. PET-OT bidezko erradioterapia-planifikazioaren hastapen-proiektua aho-barrunbeko 

tumore ezkatatsuetan eta linfometan.  

 

Informazio gehiagorako, kontsultatu hemen gure "zerbitzu-zerrenda": Ospitalea > Zerbitzuen 

katalogoa> Medikuntza Nuklearra 

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

guztien oinarrizko prestakuntza bateratua osatzeko. Ikastaro horietako gehienak ezinbestekoak dira 

azken titulua lortzeko. 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/18_Medicina_Nuclear_(cas)(2013)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/18_Medicina_Nuclear_(cas)(2013)(20131021).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Ospitaleak saio orokorrak egiten ditu (ikusi irakaskuntza-jarduerak) hilero asteazken batean edo 

bitan, 08:30ean, Areto Nagusian. Saio horiek garrantzi handikoak dira prestakuntza integrala lortzeko, 

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

ospitalearen, zerbitzuen eta unitateen funtzionamenduaren berri jasotzen da, eta baita horien arteko 

loturen eta batzordeek duten jarduera garrantzitsuaren berri ere.  

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=es
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Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

  

  
 

BAME-ak kanpo-prestakuntza jaso dezake nazioko zein atzerriko zentroetan. Irakaskuntza Batzordeak 

eta gure zerbitzuak aukera ematen du egonaldia eta prestakuntza osatzeko medikuntza nuklearreko 

bikaintasun-prestakuntza akreditatua duten osasun-zentroetan. 

 Medikuntza Nuklearreko Zerbitzua. Unibertsitate Klinika. Iruñea. 

 Tumorearen Europako Institutua. Milan.  

Hauek dira espezialitateko prestakuntza-ikastaro espezifikoak: 

 Instalazio Erradioaktiboen Gainbegirale Ikastaroa. 

 Kardiologia Nuklearreko Ikastaroa. 

 Medikuntza Nuklear Klinikoko Ikastaroa. 

 PET-OT Ikastaroa. 
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Ikerkuntza 

Ospitaleak BioCruces Ikerkuntza Institutuaren sostengua du ikerketarako. 

Hauek dira zerbitzuak zuzentzen dituen edo kolaboratzen ari den ikerketa-lerroak: 

a) PET-OTAren balio gehigarria III-IV aldietan lokalki aurreratua dagoen ahoko kartzinoma 

epidermoidearen estadifikazioan. Gurutzetako Ospitalea. 

b) Biocruceseko ikerketa-proiektua. Dosimetria terapia metabolikoan.  

Jarduera zientifikoari buruzko informazio zehatzagoa eskuragarri dago hemen:  

Ospitalea> Ikerkuntza> Memoria Zientifikoa 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
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Prestakuntzaren ebaluazioa 

Ebaluazioa da ikasketaren motorra, eta, hala, ikasketa errazteko bidean, alde sendoak eta ahulak 

atzematen ditu, eta hobetzeko planak ezartzen dira. “Prestakuntza-ebaluazioa” deitutako ebaluazio-

mota horretarako, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak gaitasunetan oinarrituta dauden zenbait 

metodo kualitatibo erabiltzen ditu. Behean aipatuko diren metodo horiei esker, informazio zehatz bat 

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

hausnarketa eta autoebaluazioa). Informazio hori eskuetan, Urteko Ebaluazioaren Batzordeak, aho 

batez, txosten bat egiten du, eta hor agertuko dira egoiliarraren alde sendoak, eta baita non hobetu 

behar duen ere halakorik atzemanez gero. Gaitasunetan oinarritutako txosten horrek eta 

derrigorrean egin beharreko ikastaroen ziurtagiriek osatzen dute "Egoiliarraren Urteko Espedientea". 

Tutorea arduratzen da prestakuntza-prozesu guztia kudeatzeaz, eta, halaber, berak emango dio 

Urteko Espedientea. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Medikuntza Nuklearreko Zerbitzuko BAMEek lortu beharreko 

gaitasunak bat datoz Ospitaleko Irakaskuntza Batzordeak definitu dituen XXI. mendeko medikuaren 

zazpi gaitasun-arloekin: 

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 MEDIKUNTZA 

NUKLEARREKO PROGRAMAN jasotzen dira. 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio-sistema orokorra1. 

                                                           

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, NietoJ, 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. Eskuragarri hemen: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Nuclear.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/Medicina_Nuclear.pdf
http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf
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Irakaskuntza Batzordeak eta Gaitasunen Ebaluazio Batzordeak zuzentzen dute ebaluazio-sistema. 

Sistema hori Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 2008. urtetik garatzen joan den “Gaitasunetan 

oinarritutako Prestakuntza Espezializatua” proiektuaren parte da.   

Ebaluazio-metodoak hauek dira: 

a. Errotazio bakoitzaren gainbegirale zuzenaren ebaluazioa, gaitasunetan oinarritutako 

formulario baten bidez (Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko berezko 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 

a. Irakaskuntza Batzordeak antolatutako derrigorrezko ikastaroak egitea 

g. Gaitasunetan oinarritutako urteko banako txostena 

 

Egoiliarraren ebaluazioa jasotako prestakuntzaren gainean.  

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. 

Emaitzak zerbitzuei eta egoiliarrei jakinarazten zaizkie. 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=es
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocEvaluaciones.asp?lng=es


Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 
 Prestakuntza Espezializatuko Programa 

Barakaldo, Bizkaia – Euskadi (Espainia) 
 

 
 

Medikuntza Nuklearra | kontaktua: secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.net  2016 
 © Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza espezializatua. All rights reserved.  12 / 12 

 

 

 

 

 

 

Medikuntza Nuklearra 

 

 

 

 

 


