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NEUROLOGIAKO ZERBITZUA 

Gurutzetako UOko Neurologiako Zerbitzuak prestakuntza integrala eskaintzen du NERBIO-SISTEMA 

ZENTRALA, BEGETATIBOA ETA NEUROMUSKULARRAREN GAIXOTASUNEN DIAGNOSTIKOAN ETA 

TRATAMENDUAN, OINARRIZKO MAILA BATEAN ZEIN SUPERESPEZIALIZATUAN. 

Jarraian zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Prestakuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerkuntza 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 
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Nor gara 

 

 

 

 

Zerbitzuburua 

Joseba Bárcena Llona 

dk. 

Tutorea 

Iñigo Garamendi 

Ruíz dk. 

Tutorea 

Alain Luna dk. 

Tutorea 

Iker Bilbao dk. 

Zerbitzua, 1973an jarri zen martxan eta Neurologiako Batzorde Nazionalak diseinatutako 

espezialitatearen programa guztiaren prestakuntza eskaintzen du. 1976tik espezialistak prestatzeko 

akreditazioa du  eta urtean 2 prestakuntza-plaza hartzeko ahalmena. 

Urte hauetan zehar, Juan José Zarranzek gidatu du zerbitzua. Zerbitzuaren garapeneko egitaterik 

aipagarrienak hauek izan dira: 

 Ospitalizaziorako eta erizaintzarako lehenengo unitatearen erabilgarritasuna 9. solairuan. 

 1984. urtean Zarranz doktorea EHUko katedradun gisa unibertsitatean sartzea. 

 Zerbitzuko beste kide batzuk unibertsitatean sartzea (une honetan 9 irakasle). 

 Neurozientzietako Unibertsitate-Saila sortzen laguntzea, unibertsitate honetako berezkoa eta 

gardu-ondoko irakaskuntzari ekarpen aipagarria (doktoregoa eta masterra). 

 Arloaren hierarkizazioa kontsulta anbulatorioak irekitzearen ondorioz. 

 Kontsulta monografiko espezializatuak irekitzea zenbait patologiatan: 

o Epilepsia 

 Epilepsia errefraktarioa 

 Parkinson kirurgia 

 Nervio bagoaren estimulatzailea 

o Dementziak 
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o Gaixotasun neuromuskularrak 

o Neuroimmunologia 

o Esklerosi anizkoitza 

o Gaixotasun zerebrobaskularrak 

o Parkinson gaixotasuna eta bere konplikazioak   

o Parkinson kirurgiako kontsulta espezifikoa 

o Ataxiak 

o Neuro-oftalmologia 

o Toxina botulinikoa 

o Loaren trastornoak 

o Huntington gaixotasuna 

o Disautonomia 

o Neuro-Onkologia 

 Epilepsia eta parkinson programa neuro-kirurgikoen akreditazioa maila autonomiko/nazionalean.  

 24 orduko neurologiako guardiak ditugu eta iktus zerebralari ardura berezia eskaintzen diogu 

diziplina anitzeko programa batean. Programa horretan benabarneko eta arteriabarneko 

tratamendu tronbolitikoa (mekanikoa) eta Iktus Unitatearen kudeaketa (4 ohe) sartzen da. 

Hauek dira langileak:  

 1 zerbitzuburu 

 1  atalburu 

 25 mediku adjuntu 

Zerbitzuak arlo edo unitate asistentzial hauek ditu: 

 Ospitalizazioa 42 ohe 

 7 kanpo-kontsulta ospitalean eta 9 kontsulta Lehen Mailako Arreta zentroetan. 

 Ictus Unitatea, Epilepsia Unitatea, Disautonomia Unitatea 

Urteko jarduera hemen dago eskuragarri: 

Ospitalea > Urteko Memoria Osorik  “Arlo Klinikoak” 

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

Neurologia Zerbitzua Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 
dago, A eraikineko 2. solairuan. 
Gurutzetako plaza z.g. Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ospitalea Google Maps aplikazioan ikusi 
 
Administrazio-idazkariak:  
Mº José Fraga and. eta Begoña Otero and. 

 
Telefonoa:  946006363 
Posta elektronikoa:  
secretaria.neurologiacruces@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.neurologiacruces@osakidetza.net
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Prestakuntza-eskaintza 

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

espezialisten prestakuntza eskaini eta bermatu dezakegu, bai eta aurretik aipatutako arlo 

superespezializatuetan ere. 

Kontsulta espezializatuetako asistentziari buruz aurretik adierazitakoaz gain, prestakuntzan dagoen 

egoiliarrak diagnosi-teknika nagusiak eta gaur eguneko tratamenduak ikasiko ditu: 

 Doppler egitea: 

o Duplex TSA 

o Duplex TC 

o Mikroenboliak aztertzeko monitorizazioa  

o Erreserba hemodinamikoko azterketa 

o Doppler muskularra eta nerbio periferikoa 

 Holter TA eta ECG 

 Mahai baskulagarria eta monitorizazio ez inbasiboa Task Force erabiliz 

 EEG eta EEG monitorizazioa 

 EMG, Potentzial ebokatuak 

 Ziztada lunbarrak egitea  

 Ekokardiografia 

 Toxina botulinikoa ziztatzea zenbait patologiatan: zefalea errefraktarioak, distoniak, 

espasmoak… 

 Interbentzionismo erradiologikoa 

 

Neurologia zerbitzuan saio klinikoak egiten dira egunero: 

 Guardia pasea 

 Saio bibliografiko eta klinikoak 

 Saio kliniko-erradiologikoak 

 Neurologia-kirurgia baskularreko saioak eta erradiologia interbentzionistarekin 

egindakoak 

 Parkinson kirurgiako saioak  

 Epilepsia kirurgiako saioak 
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 Egoiliarrek eguneratze saioak egiten dituzte gaur eguneko azken gaiei buruz 

arratsaldeetan.   

 

Halaber, era indibidualean, neurologia zerbitzuak prestakuntza saioak antolatzen ditu egoiliarrentzat: 

 Disautonomia (SEN elkarteak akreditatua) 

 Epilepsia 

 Ekokardiografia neurologoentzat (Kardiologia Zerbitzuarekin lankidetzan) 

 

Era berean, urtero SEN elkarteak ikastaroak antolatzen ditu egoiliarraren prestakuntza osatzeko. 

 

Informazio gehiagorako, gure zerbitzu-zorroa hemen ikus daiteke: 

Ospitalea > Zerbitzuen Katalogoa > NEUROLOGIA ZERBITZUA 

 

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

guztien oinarrizko prestakuntza osatzeko. Ikastaro gehienak nahitaezkoak dira azken titulazioa 

lortzeko. 

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. 

http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/04_Anestesia-Reanimación__(cas)(2004).pdf
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/04_Anestesia-Reanimación__(cas)(2004).pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocActividades.asp?lng=eu
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Prestakuntza ibilbidea (errotazioak) 

 

1. urtea: 

 Neurologia (3 hilabete) 

 Larrialdi Orokorrak (2 hilabete) 

 Barne-Medikuntza (3 hilabete) 

 Psikiatria (2 hilabete) 

2. urtea: 

 Neurologia (ospitalizazioa) 

3. urtea: 

 Neurologia Kanpo-kontsultak 

 Neurologiako kontsulta anbulatorioak 

 Neuro-erradiologia diagnostikoa eta interbentzionista 

 Ekokardiografia 

 Neurofisiologia 

 Neuropediatria 

 Neurokirurgia 

4. urtea: 

 Neurologia (ospitalizazioa eta berezko kontsulta) 

 Aukerako kanpo-errotazioa (3 hilabete) 

 

 

3. urteko egoiliarraren prestakuntza derrigorrezko puntu batzuk ditu, hala ere, egoiliarraren 

lehentasunen arabera alda daiteke eta zenbait jarduerari lehentasuna eman. 

Laugarren urteko egoiliarra kanpo prestakuntza-aldiak egin ditzake zentro nazionaletan zein 

atzerrikoetan. Azken urteetan gure BAMEek hauetan egin dituzte errotazioak: National Hospital for 

Neurology (Queen Square, Londres), Mount Sinai School of Medicine (New York), Center for Memory 

Disorders and Dementia (UCLA, Kalifornia), Multiple Sclerosis Center (UCLA, Kalifornia), Sleep 
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Disorders Center (San Frantzisko, Kalifornia), Epilepsy Program (La Jolla, Kalifornia), Patologia 

Neuromuskularreko Unitatea, Neurologia Zerbitzua Hospital 12 de Octubre, (Madril), Iktus Unitatea, 

Neurologia Zerbitzua, Hospital Val d’Hebron (Bartzelona), Esklerosi Anizkoitzeko Unitatea gaixotasun 

autoimmuneak, Hospital Clinic (Bartzelona), Patologia Neuromuskularreko Unitatea, Hospital de 

Bellvitge (Bartzelona) 
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Ikerkuntza 

BioCruces Ikerkuntza Institutuaren sostengua du Ospitaleak ikerketarako. 

Hauek dira zerbitzuak zuzentzen dituen edo sarean lankidetzan diharduen ikerketa-lerroak: 

a. Parkinson 

b. Dementziak 

c. Disautonomia 

d. Epilepsia 

e. Iktus zerebrala 

 

Industria farmazeutikoarekin ere elkarlanean jarduten du saiakuntza klinikoak egiten. 

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 

 

http://www.biocruces.com/
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=eu
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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 anitzetik 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 Anestesiologia eta Bizkortze 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-, irakaskuntza- eta ikerketako gaitasunak Neurologia 

espezialitatearen programa ofizialean jasotzen dira. 

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. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/programaNeurologia.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/programaNeurologia.pdf
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocComision.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
http://www.hospitalcruces.com/universitarioDocPresentacion.asp?lng=eu
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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 urtean 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. 

 

Horiez gain, zerbitzuak metodo hauekin egiten ditu ebaluazioak: 

a) Medikuen zein tutoreen gainbegiratze zuzena  
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