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ERREUMATOLOGIA 

ERREUMATOLOGIAKO ZERBITZUAk prestakuntza integrala eskaintzen du ehun konektiboaren 

gaixotasunetan eta lokomozio-aparatuaren trastorno medikoetan.Hauek dira erreumatologiaren 

alorrak barne hartzen dituenak: gaixotasun  artikularrak eta ehun konektiboarenak, bizkarrezurreko 

arazoak, atal bigunetako sindrome mingarriak,  hezur-metabolismoaren gaixotasunak eta lokomozio-

aparatuaren min ez-gaiztoa. . 

 

 

Jarraian, hauek zehaztuko dira: 

 Nor gara 

 Non gaude  

 Irakaskuntza-eskaintza 

 Prestakuntza-ibilbidea (errotazioak) 

 Ikerketa 

 Prestakuntzaren ebaluazioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net


Prestakuntza Espezializatuko Programa 

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea 
Barakaldo, Bizkaia – Euskadi (Espainia) 

 

   
  
     
  

 
 
 

Erreumatologia|harremanak:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net 2016 

© Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea, Prestakuntza Espezializatua. All rights reserved.    3 de 14 

Nor gara 

 

  
Zerbitzuburua: Tutorea: 

Alberto Alonso Ruiz dk. Marcelo Calabozo Raluy dk. 
 

Zerbitzua 1987. urtean sortu zen, eta prestakuntza eskaintzen du Erreumatologiako Estatuko 

Batzorderen espeziliatate-programaren atal guztietan. 1993 urteaz geroztik, espezialisten 

prestakuntzarako akreditatuta dago, eta egun,  BAME 1 hartzen du urteko. 

 

26 urte hauetan , Alberto Alonso Ruiz doktoreak zuzendu du zerbitzua. Hauek izan dira gertakaririk 

nabarmenenak:  

 Lehenengo Erreumatologiako kanpo-kontsultak 1995. urtean  

 San Eloyko osasun-barrutia gehitzea  (126. 000 biztanle) 2008. urtetik aurrera. 

 Minaren kontsulta monografikoak sortzea zerbitzu hauetan: Erreumatologia, Hezurrretako 

patologia metabolikoa eta konektibopatiak 

 Ekografia muskulu-eskeletikoa ezarri eta garatzea. 

 Mikrokristalek eragindako artritisaren Ikerkuntza Unitatearen garapena 

 Eragin handiko nazioarte mailako aldizkarietan 50 azterketa baino gehiago argitaratuak 

 Erradiosinobektomiaren teknika ezarri eta garatzea . 

 Farmako biologikoen erabilera optimizatzeko programa 2004. urtetik aurrera 

 Saiakuntza klinikoetako lantaldearen garapena, 50 saiakuntza baino gehiagotan parte hartuz 

 Hainbat Batzordetan lankidetzan parte hartzea (irakaskuntza, Eusko Jaurlaritzako 

Erreumatologiako Aholku Batzordea, Gurutzetako Ospitaleko batzorde Etikoa, Farmaziako 

batzorde Korporatibo) 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
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 Hauek osatzen dute gure plantilla:  

 1 zerbitzuburua 

 7 mediku adjuntu 

 

Plantilla 

 Alberto Alonso Ruiz.   Zerbitzuburua .Ramón y Cajal zentroan BAME Prestakuntza   (Madrid). 
Doktoretza Medikuntzan . Ikerketa Klinikoetako Batzorde Etikoaren burua . Eusko 
Jaurlaritzako Farmaziako Batzorde Korporatiboko Kidea.  

 Marcelo Calabozo Raluy.  Mediku Adjuntua. Ramón y Cajal zentroan BAME 
prestakuntza(Madrid). Irakaskuntza Batzordeburuordea.  

 Fernando Pérez Ruiz. Mediku Adjuntu. Formación MIR en Centro Ramón y Cajal (Madrid). 
Doctor en Medicina. Artritis Mikrokristalinoen Ikerketa Taldeko arduraduna. 

 Elena Garmendia Sánchez. Medico Adjunto. Ramón y Cajal zentroan BAME 
prestakuntza(Madrid). Doktoretza Medikuntzan. Ekografia Muskulu-eskeletikoaren 
kontsultako arduraduna. 

 Javier Aróstegui Lavilla. Mediku Adjuntua. Formación MIR en el Hospital de Basurtuko 
Ospitalean BAME prestakuntza (Bilbao).Hezurretako Patologia Metabolikoaren Kontsultako 
arduraduna 

 Luis Maria Lopez Domínguez. Mediku Adjuntua.Donostia Ospitalean BAME Prestakuntza 
(Donostia). Konektibopatien Kontsultako aeduraduna. 

 Javier Duruelo Echebarrieta. Mediku Adjuntua. Gurutzetako Ospitalean BAME prestakuntza 
(Barakaldo). Erreumatologian, Minaren Kontsultako arduraduna . 

 Joana Atxotegi Saénz de Buruaga. Mediku Adjuntua. Gurutzetako Ospitalean BAME 
prestakuntza(Barakaldo).Lokomozio-aparatuan infekzioen kontsultako arduraduna. 

 

Zerbitzuak arlo edo unitate asistentzial hauek ditu: 

 

Gurutzetako Ospitaleko Erreumatologiako Zerbitzuak Asistentzia Espezializatua ematen dio 500.000 

biztanleko eremu bati, eta 20.000 kontsulta eta 200 ospitaleratze izaten ditu, urtero. 

 Ospitalizazioko 6  ohe 

 4 kanpo-kontsulta ospitalean 

 5 kontsulta Lehen mailako Arretako zentroetan  

 Minaren kontsulta monografikoa Erreumatologian  

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
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 Hezur Patologia Metabolikoaren kontsulta monografikoa  

 konektibopatien kontsulta monografikoa 

 Ekografia muskulu-eskeletikoko kontsulta monografikoa irakaskuntzako programarekin  

 Lokomozio-aparatuaren infekzioen kontsulta monografikoa 

 Artritis mikrokristalinoak ikertzeko Unitatea, kontsulta monografikoarekin 

 Erradiosinobektomia bidezko Tratamenduaren Unitatea 

 

Urteko jarduera hemen ikus daiteke: 

Ospitalea >Urteko Memoria Osoa "Arlo klinikoak" 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/memoriaDinamica/2012/03/Areas_Clinicas.pdf
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Non gaude 

Erreumatologiako Zerbitzua  
Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean dago:   
Gurutzetako plaza z.g.  Barakaldo 48903.  
Barakaldo, Bizkaia 
Ikusi ospitalea Google Maps aplikazioan 
 
Zerbitzuko idazkaritza  -1 sotoan dago, A aldean.   
Administrazioko idazkaria hauxe da: 
Rosario Lopez Santamaria 
 
Harremanetarako telefonoa: +34-94.600.6470 
Posta elektronikoa: 
secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net 
 

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

Zerbitzuaren antolamenduak eta asistentzia-jarduera ugariek ahalbidetzen digute espezialitatearen 

arlo guztietan prestakuntza osoa eskaini eta bermatzea: 

 

a. Artritisa diagnostikatu zaion pazientearen balorazioa eta diagnostikoa  

b. Artritis erreumatoidea duten pazienteen tratamendua  

c. Espondiloartritisa duten pazienteen tratamendua  

d. Artikulazioetako gaixotasun kristalinoen azterketa eta tratamendua 

e. Hezurretako patologia metabolikoaren diagnostiko eta tratamendua 

f. Min muskulu-eskeletikoaren tratamendua 

g. Konektibopatien azterketa, diagnostiko eta tratamendua 

h. Ekografia muskulu-eskeletikoaren erabilera erreumatologiaren diagnostiko eta 

tratamendurako 

i. Alde bigunen eta artikulazio-infiltrazio  eta artrozentesia teknikak 

j. Erradiosinobektomia 

 

 

 

Gainera, arreta berezia egiten diegu patologia edo prozedura konplexu hauei:    

a. kristalek eragindako gaixotasunak (hezueria, pirofosfatoek eragindako gaixotasuna) 

b. Kristalen azterketa argi polarizatuko mikroskopio bidez 

c. Artritis erreumatoidea 

d. Farmako Biologikoen bidezko tratamendua 

e. Erradiosinobektomia 

f. Ekografia muskulu-eskeletikoa 

g. Minaren tratamendua Erreumatologian 

h. Hezurretako gaixotasun metabolikoa  

 

Prestakuntza Ibilbideak  eskaintzen dizkiegu beste zentroetatik etorritako  profesionalei lan-eremu 

hauetan: 

 

a. Artritis mikrokristalinoak 

b. Erradiosinobektomia 

 

 

 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
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Informazio gehiago nahi izanez gero, jo ezazu gure zerbitzu-zorrora:  

Ospitalea> Zerbitzu-zorroa > ERREUMATOLOGIA 

 

 

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, 08:30ean 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. 

Erreumatologiako Zerbitzuak gutxienez 2 saio egiten ditu astean (90 saio urteko).  Astero, saio bat 

dago ospitaleratutako pazienteen inguruan. Hainbat saio  egiten dira gai hauen inguruan: kontsulta 

monografikoen egoera, ikerkuntza, kongresuak, azterketak eta abar.

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/documentos/CatalogoServicios/36_Reumatologia_(cas)(2004)(20131021).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. urtea 
a. Kardiologia 2 hilabete 

b. Pneumologia 2 hilabete 

c. Gastroenterologia 2 hilabete 

d. Gaixotasun Infekziosoak 2 hilabete 

e. Nefrologia 2 hilabete 

f. Medikuntzako Larrialdi Orokorra 2 hilabete 

2. urtea: 
a.  Erreumatologia Ospitalizazioa 12 hilabete 

3. urtea: 
a. Pediatria Erreumatologikoa  1 hilabete 

b. Inmunologia 1 hilabete 

c. Errehabilitazio erreumatologikoa 1 hilabete 

d. Barne Medikuntza gaixotasun autoinmuneak 4 hilabete 

e. Errotazioa estatuko edo nazioarteko beste zentro batean: gaixotasun autoinmune sistemikoak 

4 hilabete 

f. Erreumatologiako kontsulta monografikoak, ekografia barne 1 hilabete 

4. urtea: 

a. Erreumatologiako kontsulta monografikoak, ekografia barne 2 hilabete 

b. Erreumatologiaren berezko kontsulta orokorra 10 hilabete 

 
 
Egoiliarrek, lehenengo urtetik aurrera, guardiak egiten dituzte; medikuntza arloan (atea eta 

solairua) eta traumatologia arloan. 

 

Espezialitateko prestakuntza-ikastaro espezifikoak dira Erreumatologiako Espainiako Elkarteek 

eta Euskadiko Erreumatologiako Elkarteak antolatzen dituztenak (urtero 4-6 izaten dira, orain arte 

erakunde hauek ia osorik diruz lagunduta). Hauen artean, egoiliarrei berariaz zuzendutako ikastaro 

monografikoak  ere  izaten dira, espezialitateko patologia adierazgarrienen inguruan (sei hilekoak), 

tutore eta egoiliarrei zuzendutakoak ( urtekoa) eta ekografia-ikastaroak (sei hilekoak), besteak beste. 

  

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
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Zerbitzuan, egoiliarrentzako ekografia erreumatologikoari buruzko  programa bat ere badago.  

Bigarren urtetik aurrera, gure egoiliar guztiei  eskaintzen zaie, – momentuz, eurentzako 

kosturik gabe-  Europako Gaixotasun Erreumatikoen Kontrako Ligaren (EULAR) Erreumatologiako 

Ikastaro Orokorra egiteko aukera. Ikastaro hau ez da presentziala,   18-24 hilabeteko iraupena du  eta 

akreditatua dago. Izan ere, gaur egun, gure egiliar guztiak egiten ari dira. 
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Ikerkuntza 

 

 BioCruces Ikerkuntza Institutuak laguntza ematen dio zerbitzuari ikerketa alorrean. 

Zerbitzuak  ikerketa-lerro hauek zuzentzen ditu edo sareko elkarlanean dihardu: 

 

a. Kristalek eragindako gaixotasun artikularrak (hezueria, pirofosfatoek eragindako gaixotasuna) 

b. Erradiosinobektomia 

c. Ekografia muskulu-eskeletikoa 

d. Artritis erreumatoidea 

e. Ospitaleko kudeaketa 

 

 

Urte hauetan, zerbitzuaren ekoizpen zientifikoa oparoa izan da, grafiko hauetan islatzen denez:  

 

             

Goiko grafikoetan islatutakoak 2014ko abuztuko Web of Knowledge-eko datuak dira (argitaratutako 

artikuluak eurak eta beste autoreek egindako artikulu horien aipamenak) 

Artritis Mikrokristalinoaren inguruko ikerkuntza-jarduerak: indexatutako 100 artikulu , 2.500 aipamen 

1.500 artikulutan. 2014ko otsailera arte sortutako inpaktu metatuaren indizea 450 izan da (artikuluko 

inpaktuaren batezbestekoa 4,5), eta   H indizea 24 . Egin berri azterketa bibliomediko batek egindako 

ebaluazioan,   hezuerian   H indizearen araberako mundu mailako hirugarren unitate gisa agertzen 

gara . 

Argitalpenak 
Aipamenak 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
http://www.biocruces.com/
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Halaber, elkarlanean dihardugu farmazia-industria eta kooperazioko talde zientifikoekin. Izan ere,  

azken 20 urte hauetan, ausazko 50 Saiakuntza Klinikoetan parte hartu dugu.  

 

Egoiliarra apurka-apurka hasten da ikerketa-lanetan, eta egoitza-aldiak iraun bitartean, doktorego-

tesia hasteko aukera du egoitzaren 2. urtea amaitu ondoren. 

Jarduera zientifikoari buruzko informazio gehiago hemen duzue eskuragarri:  

Ospitalea > Ikerkuntza > Memoria Zientifikoa 

 

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 aho batez, 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 Alergia Zerbitzuko BAMEek (Barruko Mediku Egoiliarrak) lortu 

beharreko gaitasunak, 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. 

 

Asistentzia- eta irakaskuntza-gaitasunak, espezialitatearen beraren ikerketa gaitasunekin batera, 

hemen biltzen dira: Programa oficial de la especialidad de Reumatología. 

mailto:secretaria.reumatologiacruces@osakidetza.net
http://www.hospitalcruces.com/elHospitalMemoriaDinamica.asp?lng=es
http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/NPreumatologia.pdf
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Gurutzeta Unibertsitate Ospitaleko ebaluazio sistema orokorra1. 

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. Ebaluazio metodoak hauek dira:  

a. Txandatze 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 zaie. 

Erreumatologia zerbitzuko berezko metodoak. 

Zerbitzuan, aipatutakoaz gain, honako hauek ere garatzen dira: 

1. Egoiliar bakoitzaren aurrerapenaren jarraipen zorrotza, eguneroko behaketaren bidez. 

2. EULAR ikastaroaren aurrerapenen gaineko ebaluazio idatzia, hamabostean behin. 

                                                           

1
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R, Larrañaga I, Nieto J, 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. Hemen eskuragarri: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   
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