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1. SARRERA

Azkeneko  urteotan,  Lehen  Mailako  Arretaren  (LMA)  esparruan,  hiru  gertakari 
garrantzitsu  bizi  izan  ditugu:  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  Espezialitatearen 
sorrera (1978), Osasunaren Lege Orokorraren promulgazioa (1986) eta LMAren erreforma 
sakona.  Diziplina  arteko  taldetan  jarduteari  ekin  zitzaion,  ordutegi  zabalagoetan,  historia 
klinikoa ezarri egin zen, jarduerak erregistratzen hasi, zenbait trebetasun (kirurgia txikia) eta 
froga  osagarriak  berreskuratu  ziren  (analitikak,  erradiologia,  espirometria,  EKG), 
asistentziaren  protokolizazioa  eta  programazioa  txertatu  egin  ziren;  prebentzioarekin  eta 
osasunaren  sustatzearekin  loturiko  aspektuak  ere  jorratzen  hasi  ziren,  saio  klinikoei  eta 
espezialitateko egoiliarren irakaskuntzari ekin zitzaien eta, halaber, Lehen Mailako Arretako 
ikerkuntza bultzatu egin zen.

Bestalde,  azken  urteotan  aldaketa  garrantzitsuak  bizi  izan  dituen  herrialdean  bizi 
gara. Biztanle adindun gaixoen kopuruaren, patologia kronikoak dituzten pertsonen, familia-
egituraren aldaketen, bizitza-estiloei eta inguruneari loturiko faktoreen edo “zoriontasun eza” 
sorrarazten  duten  arazoek  eragindako  behar  eta  itxaropenen  hazkundeari  loturiko  LMA 
zerbitzuen erabileraren gorakada ikusi izan dugu. Gorakada hori, baina, zerbitzuen kalitate 
eta  eskaintza  handiagoari  ere  zor  zaio,  eta  hauek  garapen  teknologikoaren  eta  bere 
erabilerraztasunaren  garapenaren  zordun  dira  aldi  berean,  familiako  medikuen  (FM) 
prestakuntza  hobeaz eta  ebazpen-gaitasun  handiagoaz.  Hori  guztia  informazio-eskariaren 
handiagotzearekin  batera,  erabiltzaileen  autonomia-  eta  erabakiak  hartzeko  gaitasun 
handiagoarekin eta erantzukizun gehiago bere gain hartuta.

Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  espezialitatearen  programa  berri  honek 
beste  mugarri  garrantzitsu  bat  ezarri  du:  hirugarren  programa  ofiziala  eta  benetako 
bosgarrena  da  espezialitatearen  24  urteetan;  horixe  familiako  medikuek  Espainian  duten 
sasoi eta dinamismoaren adierazle dugu. Nahiko espezialitate gaztea izanagatik, indartu eta 
oro har ezarri izana lortu egin da.

2002 urtean 18.000tik gora espezialista prestatu dira espezialitate honetan, eta egun 
5.400 dira  prestakuntza-prozesuan.  Zenbakizko aurrerapen handi  horrez gain,  aurrerapen 
kualitatiborik  ere  egon  da,  familiako  medikuek  gauzatutako  aldizkari,  liburu,  monografia, 
ikastaro, tailer, lan-talde, kongresu, ikerkuntza- eta irakaskuntza-jarduerak barne hartuta.

Programa honek eduki guztiak berrikusi eta gaur egungo zein etorkizuneko Familiako 
Medikuntzaren eta Lehen Mailako Arretaren beharretara moldatzen ditu.  Elementu berriak 
jasotzen ditu, baita gutxi garatutako beste batzuk ere, eta irakaskuntza-alor guztien azterketa 
zehatza egiten du.

Profesional  askoren  ahalegin  eskergaren  fruitua  da,  bi  urtetan  zehar,  Verónica 
Casado  Drea.ren  koordinazioaren  pean  eta  FetaKMko  irakaskuntza-unitateen  eta  Lehen 
Mailako Arretaren gehiengoa osatzen duen elkarte zientifikoaren parte hartzearekin: semFYC 
(Espainiako FetaKMko Elkartea). Adostasun maila handiz burutua izan da, aurreko edizioetan 
bezalatsu, eta horrek zilegitasuna eta balio handia ematen dio.

Programak  ekarpen  asko  egiten  ditu.  Errotazio-aldiaren  iraupena  Familiako 
Medikuaren  gaitasun-maila  lortzeko  nahitaezkoak  diren  beharretara  egokitzen  da,  modu 
malgu  eta  indibidualizatuan,  profil  profesionala  oinarri  hartuta,  estandar  minimoak, 
desiragarriak eta maximoak ezarriz ikaskuntza-helburuetan, eta prozesu osoa ebaluatuz bere 
kalitatea bermatze aldera.

Bertan  osasun-etxeetako  tutoreei  protagonismo  handiagoa  ematen  zaie; 
egoiliartzaren hasieratik  bertatik prestakuntzaren oinarri  izan behar dute,  eta  egoiliarraren 
jarraipena  egin  lau  urteetan  zehar.  Programa  berri  hau  abian  jartzearekin  batera, 
ezinbestekoa da tutoreen prestakuntza-programa bat gauzatzea, haien gaitasuna mantendu 
eta hobetzeko modua emango diguna.

Programak  bost  gaitasun-alor  garatzen  ditu:  oinarrizkoak  (komunikazioa, 
arrazonamendu  klinikoa,  arretaren  kudeaketa  eta  bioetika),  norbanakoaren  arretarekin 



loturikoak,  familiaren  arretarekin  lotutakoak,  komunitatearen  arretari  loturikoak  eta 
prestakuntza eta ikerkuntzarekin lotzen direnak.

Lehen Mailako Arretak sistemaren oinarria izan behar du, erabiltzaileari arreta hobea 
emateko,  erabilerrazagoa,  gizatiarragoa,  integralagoa  eta  eraginkorragoa.  Etorkizuneko 
familiako  medikuen  prestakuntza  egokia  funtsezkoa  da,  Programak  definitzen  duen  profil 
profesional osoa garatzeko gai izan daitezen. Hori dugu erronka, oraindik ere, prestatzaile 
garenez;  eta  horrekin  batera,  etorkizuneko  lan-baldintzekiko  kezka,  karrera  profesionala, 
prestakuntza  jarraitua,  zertifikazio  eta  birzertifikazioa,  tutoreen  sostengua,  irakaskuntza-
metodologia berrien garapena etab. ere. Osotasun zatiezina eratzen dute, prestakuntzaren 
eta gure biztanleen arretaren kalitatea bermatzeko.

Programa  honek  tresna  dinamikoa  izaten  jarraitu  behar  du,  aurrekoak  izan  diren 
bezalaxe, aldian behin eguneratzen eta hobetzen joango dena, garapen zientifikoaren eta 
gure gizartearen behar aldakorretara egokitzeko.

Gure eskerrik  zintzoenak programa honetan lagundu duten guztiei,  baita  egunero 
espezialitate honen aurrerabidean laguntzen duten familiako mediku guztiei ere.

Tomás Gómez Gascón
Familia eta Komunitateko Medikuntzako Espezialitateko

Batzorde Nazionaleko Lehendakaria



2. JUSTIFIKAZIOA

Lehen Mailako Arretaren arrakasta Gizarteak bere 
garrantzia aitortu eta hura hobetzeko bitartekoak 

prestakuntza-politikan eta Lehen Mailako Arretako 
zerbitzu-eskaintzan funtsezkoak izatearen mende dago.

Barbara Starfield

Osasunaren  Lehen Mailako  Arreta,  eta  Familiako  Medikua  haren  funtsezko  parte 
gisa, herrialde osoan indartuz joan dira azken hamarkadetan. Lehen Mailako Arretako taldeak 
eratzean,  Familia  eta Komunitateko Medikuntzako espezialistak osasun-sisteman aldaketa 
garrantzitsuak sartuz joan dira: arreta kliniko hobea, talde-lana, prebentzio- eta osasunaren 
sustapenerako  jarduerak,  familia-praktika,  komunitateko  parte-hartzea,  irakaskuntzaren 
barneratzea,  ikerkuntza,  komunitateko  kalitate  eta  jardueren  hobekuntza,  eraginkortasun, 
berdintasun  eta  efizientziari  dagozkion  osasun-helburuetan  duten  eraginarekin,  eta  baita 
erabiltzaileen asebetetzean ere.

Azken urteotan, esparru nazionalean eta nazioartekoan Familiako Medikuak osasun-
sistemarako sarbide gisa, arazoak ebazteko gaitasun handia duen profesional gisa eta haren 
barneko baliabide eta paziente-fluxuen koordinatzaile gisa dituen abantailak argi eta garbi 
azaltzen  dituzten  lanak  agertuz  joan  dira.  Gure  herrialdean,  familiako  medikuak,  bere 
pluripotentzialtasuna  dela  eta,  ospitaleko  larrialdien  alorrean,  ospitalez  kanpoko  larrialdi-
zerbitzuetan eta bestelako entitate publiko eta pribatuetan ere irudi gutiziatu bilakatu dira.

Edozein alorretan ere  Familiako Medikuari,  geroz eta  gehiago,  gaitasun-maila eta 
ebazpen-gaitasun  handiagoa  exijitzen  zaio  -biztanleen  aldetik,  baita  administrazioaren 
beraren aldetik ere-; hori dela eta, aurreko Espezialitatearen Programa Nazionala zertxobait 
zahartuta  geratu  da,  ez  haren  orientabideak  egoki  direlako  ala  ez,  ikaskuntza  eman 
beharreko denboraren urritasunarengatik baizik.

Gaur egungo programaren berrikuspena eta zabaltzea determinatzen duten arrazoi 
anitzen artean, Familiako Medikuntzaren praktikarakok beharrezkoak diren gaitasun-mailak 
indartzeko beharra identifikatu egin da, bere zabalera, erantzukizun-maila, orokortasuna eta 
osasun-mailekiko inpaktua direla eta; gradu-aurrekoaren eskasietako zenbait ordezkatzeko 
beharra  Lehen  Mailako  Arretarekiko  orientazio  urriarengatik,  prestakuntza  zatikatu, 
biologizista, gaixotasunean zentratutako, teoriaren ezaguerara orientatu eta ospitalozentrista 
batetik  prestakuntza  bio-psiko-sozial,  arreta  pertsonengan  jartzen  duen,  arazoak  ebaztea 
oinarri  duen  eta  komunitatearekiko  orientatutako  batera  aldatzeko  modua  emango  duen 
denbora  beharrezkoa  delarik;  Familiako  Medikuaren  gaitasunek  berezkoak  dituzten 
ezaguera-alorrak indartu eta beste batzuk sartu eta horietan sakontzeko beharra.

Aldi berean Familiako Medikuntzako Irakaskuntza Unitateak indartuz joan dira. Hauek 
biztanleen  kopuruaren  hazkunde  garrantzitsuari  erantzuteko  gai  izan  dira,  baita  bere 
prestakuntzari erantzuteko ere.

Lehen  Mailako  Arreta  eta  gure  espezialitatea  Espainiar  Estatuan  oro  har  indartu 
izanak,  programa  berri  bat  idaztea  iradokitzen  du,  egoera  berria  kontuan  hartu  eta 
prestakuntza-aldiak eta metodoak familiako medikuei eskatzen zaizkien gaitasun berrietara 
egokituko dituena.

Makrotik (markorik  ahal  bezain  orokorrena)  mikroraino  (gure  Irakaskuntza 
Unitateetako esperientziak) doan azalpen-eredu bat jarraituz, ohar gaitezen programa berria 
txertatu eta dimentsionatzeko gakoak emango dizkiguten aldaketa horietaz.

Hasteko  eta  behin  bete-betean  sartuko  gara  “informazioaren  gizartean”,  Manuel 
Castells-ek  definitzen  duten  moduan,  profesionalei  eta  edozein  hiritarri  informaziorako 
sarbide handiago eta  azkarragoa izateko modua ematen duen  sare-gizartea.  Etengabeko 
aldaketan  den  mundu  berri  honek  medikuei  egokitzapen-  eta  eguneratuta  mantentzeko 
tresnen  erabilpen-gaitasun  handiagoa  eskatzen  die  (tresna  informatikoen  aditu-mailako 
erabilera,  posta  elektronikoarena,  Internetek  eskura  jartzen  dituen  baliabide  guztiena, 
ingelesarena, etab.).

Bigarrenik,  arestian  aipatu  dugunez,  berriki  argitaratutako  artikuluek  osasun-
zerbitzuak Lehen Mailako Arretaren eta Familiako Medikuaren inguruan antolatu izanaren 
ekarpen handiak argi  eta garbi  objektibatu dituzte. Barbara Starfield-ek dioenez, familiako 



medikuak osasun-sistemarako sarbide gisa dituzten herrialdeetan medikazioaren erabilera 
txikiagoa aurkezten dute, kostu orokor txikiagoak, eta, hala eta guztiz ere, gogobetetze maila 
handiagoak erabiltzaileen artean,  eta are deigarriagoa dena, osasun-maila altuagoak;  hitz 
batean,  emaitza  hobeak  eraginkortasunari,  efizientzia  mikro  eta  makroekonomikoari, 
berdintasunari  eta  gogobetetzeari  dagokionez.  Asistentziaren  kalitatearen  determinatzaile 
garrantzitsuak  dira  graduatu  ondorengo  prestakuntza,  ebaluazioan  den  arazoarekiko 
esperientzia-maila eta medikuak zein erakunde motan diharduen.

Urteak  dira  Lehen  Mailako  Arreta  ongi  prestatutako  eta  praktikan  trebatutako 
medikuek  eskaini  behar  dutela  frogatzen  ari  dela.  Ikasketa  ezberdinen  emaitzek 
erabilerraztasunaren,  longitudinaltasunaren,  mediku-pazientearen  harremanaren  eta 
orokortasunaren inpaktua frogatzen dute osasun-mailen gainean. Frogatu egiten da, halaber, 
aspektu horietan trebatutako familiako medikuak eraginkorragoak eta efizienteagoak direla, 
beste espezialista batzuk baino, osasunaren Lehen Mailako Arretaren berariazko funtzioak 
eskaintzeko.

Aldi  berean  Lehen  Mailako  Arretaren  eta  Familiako  Medikuntzaren  esparrua 
birdefinitzeko proposamen berriak azaltzen dira,  ez aurreko definizioekiko kontraesanean, 
egoera  berrietara  egokitzeko  asmoz  baizik.  Une  honetan  WONCA (Familiako  Medikuen 
Elkargo  eta  Akademien  Munduko  Elkartea)  EUROPAk  Familiako  Medikuaren  oinarrizko 
gaitasunei buruzko adostasun-dokumentu bat amaitu berri du. UEMOk (Mediku Generalisten 
Europako Batasuna) familiako medikuen prestakuntza bost urtera zabaltzea proposatu dio 
Europako Parlamentuari,  Austria, Suedia eta Danimarka bezalako herrialdeekin berdinduz. 
Aipatutako kasu guztietan ere, familiako medikuei exijitzen zaizkien gaitasunak handiagoak 
dira beti.

Arestiko gogoetak biztanleriaren zahartzea, migrazio-mugimenduen ugaritzea, dela 
lan  edo  turismo arrazoiak  direla  eta  ematen  den  emigrazioa,  dela  garatutako  eta  garatu 
gabeko herrialdeen arteko ezberdintasunak eragindako inmigrazioa ezaugarri dituen aldaketa 
demografiko handiaren testuinguruan sartu behar dira. Bestalde, familiaren funtzio berri baten 
eta  pertsonen  arteko  harremanen  marko  berri  baten  aurrean  gara;  indibidualismoaren 
gorakada eta familia- eta gizarte-laguntzaren adierazpenen desegitea dituzte ezaugarri.

Aurreko  honek  Familiako  Medikuak  erantzun  beharreko  arazoen  sorrera  dakar 
berekin eta beraz horretarako prestatu beharko du, rol tradizionalari muzin egin gabe. Arazo 
berri hauek honela laburbil litezke: norbanakoen eta populazioen mugikortasunarekin lotutako 
patologia  (nazioarteko  bidaiarien  patologia,  etorkinaren  patologia),  norbanako  ezgaituen 
ugaritzea,  bai  urritasunak  dituztenak  (lehenago  gazte-gaztetan  hilgarriak  ziren 
nahasmenduen biziraupen-maila handiagoak), baita adinak eragindako afekzioak direla eta 
(gaixotasun kronikoak); medikuntza- eta kirurgia-interbentzio konplexuen ondorioz bizirauten 
duten norbanakoek gora egiten dute, eta horrek zainketa eta trebetasun berriak dakartza: 
paziente  dializatuak,  protesi  artikularrak,  balbularrak  dituztenak...,  transplantatutako 
pazienteak, antikoagulatutako pazienteak, etab.

Mendekotasun-jokabideak  agertzen  dira  (sintesi-droga  berriak,  ludopatiak, 
Internetekiko  mendekotasuna),  aurretik  ezagunak  direnei  gehitzen  zaizkienak.  Elikadura-
jokabidearen  nahasmenduek  (nerbio-anorexia,  bulimia),  arrisku-jokabideek,  etengabeko 
aldaketan den gizartearen aurreko egokitzapen-nahasmenduek eta  gizarte-arriskuan diren 
pertsonek gora egiten dute.

Bestalde gizartearen, pazienteen exijentziek ere egin dute gora. Egunetik egunera 
arazoak ebazteko gaitasun handiagoa eskatzen zaigu, eta aldi berean prestazioen kalitate 
handiagoa itxaroten da. Informazio mediko handiagoa eta hobea eskatzen zaigu, pazienteak 
berak aurkitu duen edo beste bide batzuetatik, osasunaren mundutik eta baita, batzuetan, 
beratik kanpo heldu zaion informazioari buruzko aholkua. Halaber, pertsonen autonomiarako 
gaitzea handiagotzea ere eskatzen zaigu.

Aurrekoak  prestakuntza  egokia  eskatzen  du  eguneratuta  mantentzeko,  informazio 
azpimarragarria  eta  kalitatezkoa  berreskuratu  eta  haren  irakurketa  kritikoa  egiteko 
metodoetan.



Gizarteak  giza  tratamendu hobea eskatzen  digu,  auto-zainketei  buruzko  aholkua, 
prebentzio-interbentzioei buruzko aholkua, eta aldi berean ongizatearekin eta estetikarekin 
lotutako eskaerak areagotu egiten dira.

Osasun Administrazioak ere bere eskariak areagotzen ditu, zerbitzuaren eskaintzaren 
efizientzia handiagoaren inguruan,  batez ere  (preskripzioen,  deribazioen,  froga osagarrien 
eskaeren  egokiera  handiagoa).  Antolakuntza-  eta  kudeaketa-modu  berriak  agertzen  dira, 
Familiako Medikua horietan nahastuta agertzen da eta egokitu beharra dauka. Lehen Mailako 
Arretako kontsultak informatizatu egiten dira.

Ospitale-esparruko  aldaketek  (alta  goiztiarreko  kirurgia,  ospitalean  egoteko  egun 
kopurua gutxiagotzea) Lehen Mailako Arreta taldeek orain arte ospitaleetan artatzen ziren 
patologiei, edo horien fase jakin batzuei behintzat, kontu eman beharra determinatzen dute. 
Zainketa aringarriak Familiako Medikuak bere gain hartu behar dituen egitekoen zerrendara 
gehitu  dira.  Bestalde,  autonomia-erkidegoen  arabera  aldatu  egiten  bada  ere,  eta 
efizientziaren bila modu berean, zenbait teknika Lehen Mailako Arretaren esparrura mugitu 
dira  (haurdunaldi  normalaren  kontrola,  kirurgia  txikia,  UBGa  sartzea,  ahozko 
antikoagulazioaren  kontrola,  doppler-aren  erabilera,  ekografoaren  erabilera),  eta  horrek, 
zalantzarik gabe, prestakuntza-aldi luzeagoak eskatzen dituen gaitze espezifikoa exijitzen du.

Halaber, aurretik ere azaldu dugunez, urgentziak eta emergentziak, nola ospitalekoak 
hala ospitalez kanpokoak ere, administrazio publiko eta pribatuek bere pluripotentzialtasuna 
eta ebazpen-gaitasuna dela eta Familiako Medikua nahiago duten lanerako toki bilakatu dira.

Aldaketek  metodologiaren  alorrean  ere  izan  dute  eragina,  ez horien  ikusmoldean 
bakarrik,  baita  tresna  berriek  eskura  jartzen  dituzten  aukeretan  ere  baizik.  Une  honetan 
-alternatiba dikotomiko gisa planteatu gabe- indar handiagoa jartzen da ikaskuntza-prozesuan 
irakaskuntza-metodoetan baino. Helduen ikasteko moduen inguruko ebidentzia berriak ere 
sortzen dira, eta egiteko baten inguruko banakako lana nabarmentzen da. Aurrekoaz gainera, 
ezaguera medikoaren iraungitze azkarraren egiaztatzeak eguneratuta mantentzeko metodoak 
irakatsi  eta  beharrezko  jarrerak  eta  trebetasunak  barneratu  eta  ebidentzia  kudeatzeak 
edukien irakaspenarekin alderatuta lehentasuna hartzea eragiten du.

Tresnei  dagokienez,  informaziorako  sarbidea  formatu  ezberdinen  bitartez  eskura 
izateak  (CD-ROM,  bideoak,  Internet),  urrutiko  tutorizazioa  ahalbidetzen  du,  eta  ikasleari 
tresna  horiek  maneiatzea  eskatzen  dio;  beraz,  horien  ikaskuntza  Familiako  Medikuaren 
curriculumean jaso beharra dago.

Aurreko  guztiak,  gure  irakaskuntza-unitateetako  eta  osasun-etxeetako  eguneroko 
esperientziarekin  batera,  sarreran  egin  bezala  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako 
Espezialitatearen Programaren zabalkuntza justifikatzen du, etorkizuneko familiako medikuak 
egoera berriak dakarzkien eskakizunetan trebatze aldera. Hilabeteko zerbitzu ezberdinetan 
zeharreko  errotazioak  geroz  eta  eskasagoak  suertatzen  dira  diziplinetako  bakoitzean 
menderatu beharreko gaitasun kopuru handia barneratzeko. Guardiaren ondoren libratzeak 
eta  klaseak,  talde-lana eta  tailerrak lan-ordutegian  sartu  behar  izateak  prestakuntza-aldia 
zabaltzeko  beharra  indartu  besterik  ez  du  egiten.  Ezinbestekoa  gertatzen  da,  halaber, 
egonaldi berriak planteatzea, zainketa aringarri, geriatria, drogamendekotasunen arreta, kirol-
medikuntza, errehabilitazioa edo patologia baskularra, besteak beste.

Baina ikaskuntza-aldi luzeagoen beharra ez da norbanako eriaren arretan bakarrik 
atzematen.  Familiaren  arretak  gatazka-sortzaile  gisa  eta  baita  bere  kideen  osasunerako 
baliabide bezala, zenbait arazoren komunitate-abordatzeak eta laneko osasunak ere geroz 
eta trebatze handiagoa eskatzen digute.

Prebentzioaren munduak egunero jartzen gaitu  bere aparteko ekarpenekin  aurrez 
aurre, eta bestalde gure pazienteekin partekatzen ikasi beharreko dilemak sortzen dituzte. 
Ebidentzian  Oinarritutako  Medikuntzak  erronka  metodologiko  berriak  planteatzen  dizkigu, 
tresnen erabilerari eta gure pazienteen aurreko jarrerari lotuta.



Komunikazio-trebetasunak  barneratu  eta  mantentzeak,  Familiako  Medikuaren 
funtsezko  tresna  gisa,  medikuntza  gizatiarragoaren  exijentziak,  arreta  medikotik,  botika-
industriarekiko harremanetatik, Osasun Administrazioarekiko harremanetik eratorritako arazo 
etikoen arretak, lan-ezgaitasunaren kudeaketak, etab. halabeharrez luzeagoak izan beharko 
duten prestakuntza-aldiak eskatzen dituzte, Osasun Etxean batez ere.

Familiako Medikuntzako berariazko ikerkuntza, kalitatearen etengabeko hobekuntza, 
irakaskuntza-metodologia,  talde-lana,  arretaren  antolakuntza,  Lehen  Mailako  Arretan 
aplikagarria den legediaren ezaguera, eskura den denboraren mugak direla eta osatu gabe 
jorratzen diren auziak ditugu.

Ezaguera eta trebetasun esparrurik zabalena hartzen duen espezialitateak ezin du 
trebatze-aldirik  laburrena  duen  hura  izaten  jarraitu,  etorkizuneko  familiako  medikuei 
planteatzen zaizkien erronka garrantzitsuak kontuan hartzen baditugu batez ere.

Horrekin  batera,  ezin  ahantzi  daiteke  honako  hau:  prestakuntza-aldiaren 
handiagotzea egoki bada, osasun-helburuengan duen inpaktua dela eta, harekin batera doaz 
egingarritasun  legala,  ekonomikoa  (prestatu  beharreko  familiako  medikuen  kopuruaren 
egokitzapenak emana, osasun-sistemaren beharren arabera), antolakuntzakoa eta soziala.
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3.  FAMILIAKO  MEDIKUAREN  BALIO  PROFESIONALAK  ETA  PROFIL 
PROFESIONALA.

Gaur egun, gizarte zibilak eskari berriak ditu osasunari dagokionez eta, zalantzarik 
gabe, gure gizartean aldaketa eta fenomeno berriak gertatzen ari dira, aurreko atalean jaso 
ditugunak,  eta  Lehen  Mailako  Arretak  egokitu  beharra  dauka.  Eskema  honen  barnean, 
Familiako Medikuak bere posizioa eta funtzioa birplanteatu behar du, gizartearen ingurunean, 
beharrezko  zilegitasuna  mantentze  aldera.  Beharrezkoa  da  etengabe  galdetzea  zer 
prestakuntza behar ote den, zeintzuk ote diren eskaini beharreko zerbitzuak, nola egin behar 
den eta zer balio profesionali erantzunez.

FAMILIAKO MEDIKUAREN BALIO PROFESIONALAK

Medikuek badituzte bere konpromiso profesionalak definitzen dituzten zenbait balio. 
Balio  horiek  ikasi  eta  barneratzea  ezinbestekoa  da  jarduera  profesional  egoki  baterako. 
Familiako Medikuak lanbide mediko osoaren balio  orokorrak partekatzen ditu,  baina bere 
profil profesional espezifikotik eratorritako zenbait ñabardura ere baditu. Familiako Medikuak 
badaki  bere  balioekiko  fideltasuna  mantentzea,  konpromiso  etikoaz harago,  bere  gizarte-
indarrik handiena  dela: bere konpromisoa, aldi berean, hiritarren konfiantzaren bermea da. 
Balio horiek  irakastea,  igortzea, tutore baten egitekoaren lanaren parte da; horiek  ikastea, 
barneratzea ezinbestekoa da egoiliar bat Familiako Mediku ona izatera hel dadin.

Familiako  Medikuaren  balioak  6  konpromisotan  taldeka  ditzakegu:  pertsonekiko, 
gizartearekiko  oro  har,  bere  lanaren  etengabeko  hobekuntzarekiko,  espezialitatearekiko 
berarekiko, prestakuntzarekiko eta etikarekiko.

1. Pertsonekiko konpromisoa
Ematen dugun arretaren  protagonista hiritarra da. Gure jarduna, bestelako edozein 

interesen gainetik, haren osasuna hobetu eta mantentzera bideratuta dago. Artatzen ditugun 
pertsonek ematen diote zentzua gure lanbideari: ez digute inoiz enbarazu egiten, aldiz, bere 
konfiantza  lortu  nahi  dugu  behar  duten  guztietan  kontsulta  egin  diezaguten.  Pertsonen 
osasuna  mantendu  eta  hobetzea  interesatzen  zaigu.  Familiako  Medikurik  onena  artatzen 
dituen biztanleengan osasun-emaitzarik onenak lortzen gehien laguntzen duen huraxe da.

Artatzen dugun hiritarraren autonomia ez da eginbehar etiko hutsa, osasun-helburua 
baizik.  Beharrezkoa  den  informazio  guztia  ematen  saiatzen  gara,  ezagutuz  eta  gure 
laguntzaz pazientea berak nahiago duen atentzioaren nondik norakoa erabaki dezan. Baina, 
gainera,  pazientearen  auto-zaintzeko  autonomia  sustatzea,  berez,  Familiako 
Medikuarentzako funtsezko osasun-helburua da. Utopia bada ere, pazienteek gure beharrik 
ez  izateko  adinako  autonomia  eman  nahi  diegu.  Gure  helburua  ez  da  pazienteentzako 
ezinbesteko bilakatzea, bere burua zaintzen ikas dezaten baizik.

Pertsona  bakoitza  bere  osotasunean  interesatzen  zaigu. Familiako  medikuek  ez 
“dauzkagu bakarrik” kasu klinikoak, gaixotasunak edo osasun-arazoak; familiako medikuek 
arazo eta uste jakin batzuk dituzten pertsonak “artatzen”  ditugu.  Pertsona hauek  halaber 
interesatzen zaizkigun familia- eta gizarte-testuinguru baten barruan bizi dira. Eta pertsonak 
bere  bizitza  osoan  zehar  interesatzen  zaizkigu:  bizitza-proiektua  direnetik  (jaio  baino 
lehenagotik) materialki bizitzeari utzi (hil eta gerora arte), baina bizi izandako testuinguruan 
bizirik  dirauten  arte  (transzendituz).  Gainera  pertsona  baten  bizitzako  guztia  interesatzen 
zaigu:  ez medikuntza-eskuliburuetan idatzita dagoena bakarrik, pertsonak esaten digun eta 
bere  bizitzarekin,  osasunarekin  eta  bizi-kalitatearekin  lotzen  duten  guztia  ere,  pertsona 
bakoitza osotasun zatiezina dela baitakigu, eta bere parteetako eta bizipenetako edozeinek 
osasunean eragiten baitu.

Badakigu  pertsona  bakoitza  izaki  bakar,  errepikaezina  dela;  halaxe  onartu  eta 
errespetatzen  dugu  eta,  horregatik,  modu  pertsonalizatuan  artatzen  dugu,  ñabardura 
ezberdinez, beste pertsonekin egiten dugunarekin alderatuta.



2. Gizarte-konpromisoa
Familiako  Medikua,  osasun-sistemarako  sarbide-funtzioa  duenez,  edo  hobeto 

esanda,  hiritarren  osasun-agentzia  denez,  gizarte-erantzukizun  handia  du  osasun-
baliabideen erabilera arduratsuari dagokionez. Badaki osasun-baliabide bat (botika bat, froga 
osagarri  bat,  beste  mediku  baten  kontsulta,  etab.)  behar  ez  bezala  erabiltzeak  ez  duela 
pazientearentzako  iatrogenia-arriskua  suposatzen  bakarrik;  populazioari,  oro  har,  beste 
baliabideren  bat  kentzen  ari  zaion  beharrezkoa  ez  den  gastua  ere  bada.  Hori  dela  eta, 
Familiako Medikuak gizarte-konpromiso bat du osasun-baliabideen erabilera efizientean, eta 
osasun-zerbitzuetarako sarbidean bazterketa modu aktiboan saihestean.

Arretaren  lehen  mailan  diharduen  profesionala  denez,  arreta  azkarra  bermatzeko 
konpromisoa  hartzen  du,  hala  behar  duten  hiritar  guztiei,  bere  zerbitzuetara  heltzea 
galarazten duten edo beste zerbitzu espezializatuago batzuetara zuzenean jotzea sustatzen 
duten oztopoak sortzea saihestuz. Horretarako bere lana eta bere laguntzaileena antolatzeko 
ahalegina egiten du, modu horretan hiritarren eskariak luzatu gabe artatzeko modua izanez.

Familiako  Medikuak  badu  bere  paperaren  garrantziaren  berri osasun-sistemaren 
barnean,  baina  umiltasunez  egiten  du,  medikuek  osasunarengan  duten  eragin  txikia  ere 
ezagutzen  baitu.  Badaki  osasuna  gizarte-  eta  ekonomia-faktoreek  baldintzatzen  dutela, 
osasun-sistemak berak baino; hori dela eta Familiako Medikuak artatzen duen populazioaren 
bizi-baldintzak hauteman eta hobetzen laguntzen du.

3. Etengabeko hobekuntzarekiko konpromisoa
Familiako  Medikuak  badaki  bere  erabakiak  eguneratutako  ebidentzia  zientifikoen 

oinarriaren gainean hartu behar dituela eta horregatik bere ezaguera, trebetasun eta jarrera 
profesionalak  eguneratuta  mantentzeko  beharra  aitortzen  du,  horregatik  modu  jarraituan 
prestatzeko  konpromisoa  hartzen  du,  lanean  diharduen  taldeak  eginkizun  horretan  duen 
balioa aintzatetsiz.

Bere  mugen  eta  akatsak  egiteko  aukeraren  jakitun,  akatsak  minimizatzeko 
etengabeko  hobekuntzan  eta  konpromiso  zientifikoa  bilatzen  du  eta  bere  burua  akuilatu 
egiten du. Familiako Medikua ez dago garai hobeen zain, garaiak hobetzen saiatzen da.

Bere  profil  profesionalak  eta  pertsonarekiko,  gizartearekiko  eta  etengabeko 
hobekuntzarekiko  konpromisoak  Familiako  Medikua  osasun-sistemaren  funtzionamendu 
egokirako beharrezko profesional bilakatzen dute.

4.- Espezialitatearekiko berarekiko konpromisoa

Familiako Medikuak hainbeste gozatzen du bere eguneroko lana ezen urtetan zehar 
Familiako Mediku aritzea meritutzat balioesten baitu.

Badaki  “gauza  askori  buruz  jakin  beharra  duela”  eta  beti  ziurgabetasunean 
diharduela, baina gertakari horiek muga bezala hartu beharrean, espezialitatearen berariazko 
ezaugarri bezala balioesten ditu.

Badaki  bere rola,  gizartean  oso estimatua  egonagatik,  ez dela  beste  espezialista 
batzuena  bezain  aitortua,  hala  ere  bere  trebetasun  polibalenteak  eta  bere  pazienteen 
eguneroko esker ona gozatzen ditu.

Familiako Medikuak gizarteari zerbitzu hobea emateko espezialitatearen garapenari 
lagun diezaioketen auziak ikertu egiten ditu. Artatzen dituen pertsonentzako erabilgarriena zer 
izan daitekeen ikertzen du. Ikerkuntza, aldi berean, etengabeko hobekuntzarako tresna eta 
gizarte-konpromisoa da.

5. Prestakuntzarekiko konpromisoa

Familiako Medikua ziur da bere espezialitateak oraindik ere hobera egin dezakeela 
nabarmen eta, hori dela eta, egoiliar berrien prestakuntza balioesten du; haiei, mugarik gabe, 
dakiena  erakusten  die  (balio  hauek  barne).  Egoiliar  berriak  bera  baino  hobeak  izateko 
ekarpena egiteaz harro dago.

Familiako Medikuak, profesional berrien tutore bezala, ikasten lagundu nahi die, gogo 
onez onartzen du irakasteko prozesuan berak ere ikasi egiten duela. Egoiliarra, prestatzen ari 
den Familiako Medikua, bere ikaskuntza-prozesuaren erantzule da, eta beraz bere tutorearen 
mugak onartzen ditu, bere ikaskuntzan akuilu izateko gaitasuna bereziki balioetsiz. Biek ere 



badakite, eta balioesten dute, irakatsi-ikasteko prozesuak bi noranzko dituela: behar bezalako 
elkarlanak biek ere aldi berean irakatsi eta ikastea eragingo du.

6. Konpromiso etikoa

Familiako  Medikua  zorrotza da Osasun  Administrazioarekin  eta  osasun-sistemako 
gainerako  eragileekin  eta  behar  bezala  funtzionatzea  aldarrikatzen  du,  hiritarren  hobe 
beharrez.  Baina  ez  ditu  osasun-sistemaren  mugak  aitzakia  bezala  erabiltzen  eta  haren 
akatsek ez diote jarrera etiko akatsgabea galarazten, azaldutako balioetan oinarriturikoa, nola 
hiritarrekiko  harremanetan,  hala  gizartearekiko  harremanetan  ere,  lanean  diharduen 
enpresarekiko harremanean edo botika-industriarekikoan.  Eta  ez du bere ohiko kontsulta-
lanean bakarrik egiten, baita bere irakaskuntza- eta ikerkuntza-lanetan ere baizik.

Bere konpromiso etikoak,  batez ere,  pazientearen  autonomiarekiko  errespetua du 
oinarri, eta bere intimitatea (konfidentzialtasuna  bermatuz),  gizarte-justiziaren printzipioaren 
mugarekin  bakarrik  (gainerakoen  onerako).  Jardun  klinikoetan  eta  bere  ekintza-esparrua 
kontuan hartuta,  aurretik jartzen du pazientearen ez-malefizentzia printzipioa benefizentzia  
printzipioa baino.

Bere interes-gatazken jakitun da, publiko egiten ditu hala beharrezkoa denean eta 
bere pazienteen arretaren kalterako izatea ekiditen du.

Kontu berezia ematen die eta zintzo jokatzen du botika-industriarekiko harremanetan 
eta  bere  irakaskuntza-  eta  ikerkuntza-lanetan,  bere  bidezko  interes  partikularrak  sekula 
artatzen duen populazioaren beharren aurretik jarri gabe.

FAMILIAKO MEDIKUAREN PROFIL PROFESIONALA

Etorkizuneko  FM  rola  betetzeko,  egoiliarrek,  bere  prestakuntzak  dirauen  artean, 
FMak  Lehen  Mailako  Arretan  berezkoak  dituen  funtzioak  egiteko  modua  emango  dieten 
gaitasunak  barneratu  behar  dituzte.  Gaitasun  profesional  hauek  osasun-sistemak  eta 
gizarteak  eskatuko  dizkieten  eskariak  eta  erantzukizunak  onartzeko  modua  eman  behar 
diete.  Erronka  honen  aurrean,  FMaren  profil  profesionalaz  ulertzen  duguna  definitzen 
saiatuko  gara:  FM batek  gauzatzen  dituen  funtzio  eta  jarduera  espezifikoen  sorta,  beste 
profesionalengandik bereiziko dutena.  Halaber,  FMaren profilaren osagarriek,  alde batetik, 
populazioaren epidemiologia-profilean identifikatzen diren beharretara egokitu beharra izango 
dute eta, bestetik, bere lantoki espezifikora, Lehen Mailako Arreta.

FMak pertsonak bere osotasunean artatzea du ezaugarri, eta bere inguru edo  
testuinguruan egiten  du.  Hobeto azaltze  aldera,  bost  zutarri  edo gaitasun-alorretan 
izan  behar  du  oinarri,  horiek  bere  profila  osatzen  dutelarik,  buru-hausgarri  baten  
piezak bailiran.

1.             Oinarrizko gaitasunak: komunikazioa, arrazonamendu klinikoa, kudeaketa eta   
bioetika

Familiako Medikuaren funtsezko tresna bere komunikazio-gaitasuna da; zehatzago 
jorratuko da hori hurrengo alorrean.

Familiako  Medikuak,  normalean,  gehiegi  definitu  gabeko  osasun-arazoak  dituzten 
pertsonak artatzen ditu, bere historia naturalaren fase goiztiarretan eta, askotan, hutsalak. 
FMa gai da arazo horiei erantzuteko eta, batez ere, larriagoak diren egoerak ezberdintzeko 
arrazonamendu-gaitasuna  du.  Gai  da,  modu berean,  eta  hala  beharrezkoa bada,  definitu 
gabeko kexa batetik abiatuta orientazio diagnostiko definituagoa gauzatzeko. Arrazonamendu 
klinikoaren eta erabaki-hartzearen ikaskuntzan oso lagungarriak dira protokoloak eta praktika 
klinikoko  gidak;  hori  dela  eta,  egoiliarrak  horiek  gauzatzen  lagunduko  du  eta  erabiltzen 
ikasiko.

FMak bere lana Lehen Mailako Arretako profesional-talde baten barnean antolatu eta 
egiten du, helburu partekatuekin eta populazio-talde berdin baterako. FMko egoiliarrak Lehen 
Mailako Arretako talde batean jarduten ikasiko du, helburu komunak identifikatu eta ezartzen, 



barne-funtzionamendurako  arauak  eta  profesional  ezberdinen  arteko  koordinazio-
mekanismoak ezartzen.

Lehen Mailako Arretako lan-alor guztiak behar bezala burutu ahal izateko, FMa gai 
izango da eguneroko denbora garatu beharreko funtzio ezberdinen arabera antolatzeko, eta 
bereziki  bere  kontsulta  eraginkortasunez  antolatuko  du.  Froga  osagarrien  erabilera 
arduratsua  egiten  ikasi  beharko  du,  diagnostikoak  egiteko,  baliabide  terapeutikoena  edo 
beste espezialista batzuekiko inter-kontsultena.

Lehen  Mailako  Arretaren  esparruan,  informazioa  ezagueraren  oinarria  da 
diagnostikoak  eman  eta  erabakiak  hartzeko.  FMak  erregistroak  eta  informazio-sistemak 
ezagutu eta erabiltzen jakingo du, informazio-bilketan historia kliniko zuzena egiten lagunduz 
eta  badiren  osasun-erregistroetan  datuen  ekarpenak  eginez.  Eginkizun  horretarako 
beharrezkoak  diren  informatika-tresnak  erabiltzen  jakingo  du,  eta  datu  guztien 
konfidentzialtasuna zainduko du bereziki.

Familiako  Medikuak  Lehen  Mailako  Arretako  zentroetan  administrazio-  eta 
kudeaketa-ekintzarik  oinarrizkoenak  garatzeko  gai  izan  beharko  du,  bere  lan-taldearen 
erreferente  bilakatuz.  Ebidentzian  Oinarritutako  Medikuntzaren  ikaskuntza  eta  Interneteko 
baliabideen erabilera kudeaketa klinikoaren esparruko lanetarako iturri izan beharko dute.

Gure FM lanaren helburu nagusia pazienteen kalitatezko asistentzia jasotzea lortzea 
da. FMak marko teorikoa eta asistentzia-kalitatearen dimentsioak ikasiko ditu, bere neurketa-
tresnak, bere egitura, prozesua eta emaitza, eta horrek bere lanaren kalitatea ezagutu eta 
hobetzek  modua  emango  dio,  erabaki-hartzeak  erraztuz.  Erabiltzaileen  eta  profesionalen 
gogobetetasuna ezagutzeko beharrezkoak diren tresnak ere ezagutuko ditu.

Graduatu  aurreko  eta  ondorengo  prestakuntza-aldiak  dirauen  artean,  oso 
garrantzitsua  da  FMak  bere  egiteko  profesionalari  bioetikaren  balioak  eta  elementuak 
gehitzea.  Pazientearekiko harremanaren alderdi  etikoak balioesten ikasiko du:  errespetua, 
intimitatea,  konfidentzialtasuna,  autonomia,  baimen  informatua.  Gure  praktika 
profesionalarekin lotutako alderdi etikoak balioesten ere ikasiko du: defendatu eta errespetatu 
beharreko balioak, dilemak, preskripzioaren etika, baliabideen banaketarena, etab. Halaber, 
garrantzitsua  da  FMen  ikerkuntzarekiko,  botika-industriarekiko  edo  bestelako  osasun-
profesionalekiko harremanen alderdi etikoak ere zaintzea.

2. Norbanakoaren arreta.

FMa,  funtsean,  mediku  kliniko  on  bat  da,  norbanakoak  bere  bizitzan  zehar, 
jarraitutasunez,  artatu behar dituena,  nola kontsultan hala etxebizitzan ere,  programatuta, 
eskatuta edo urgentziaz, arazo akutuetarako eta kronikoetarako, bere lana eraginkortasunez 
eta efizientziaz eginez. Historia klinikoa osasunaren eta gaixotasunaren aspektu biologikoak, 
psikikoak eta sozialak barne hartuko dituen ikuspegi batetik egiten ikasiko du.

Orokortasunaren  (pertsonaren  osotasunaren)  eta  longitudinaltasunaren  (bizitza 
osoan zehar) arreta Familiako Medikuaren profil profesionalaren oinarrizko ezaugarrietako bi 
dira.

FMak diagnostiko  egokia  egiteko  trebetasun  teknikoak  barneratuko  ditu,  inguruan 
eskura dituen diagnosi-frogak maneiatuz eta balioetsiz. Diagnosi-, terapia- eta jarraipen-plana 
ezarriko du, diagnostiko diferentzial egokia egitea, froga osagarrien interpretazio zuzena edo 
beste espezialista batzuen iritziekiko koordinazioa barne hartuko dituena. Terapia-planerako 
pazientearekin burutu eta negoziatuko du bere gaixotasuna sendatu edota errehabilitaziorako 
beharrezkoa  den  tratamendu  farmakologiko  edo  ez-farmakologikoa,  botikak  edo  FMari 
eskuragarri zaizkion bestelako terapiak behar bezala erabiliz. Jarraipen-plan bat egiten ere 
ikasiko du, tratamenduarekiko atxikimenduaren eta lortutako emaitzen ebaluazio eta guzti, 
egoera jakin batzuetan arreta jarraitua eta espezifikoa bermatuz, urritasuna duen pertsona, 
inmobilizatutakoa, zainketa aringarriak behar dituen gaixo terminala, etab.  edo baita haur, 
nerabe, emakume edo pertsona adindun bat.

Pazientearekiko  kontaktu  bakoitzean,  FMak  asistentzia-praktikan  integratutako 
prebentzio-  eta  sustatze-ekintzak  gauzatzeko  beharra  eta  aukera  balioetsiko  ditu,  horien 
eraginkortasun eta  efektibotasunak behar bezalako ebidentzia  daukatenean. Osasunerako 
heziketa-neurriez,  lehen  mailako  prebentzioaz  eta  populazioan  prebalenteenak  diren 
prozesuetarako  bigarren  mailako  prebentzioaz  ari  gara,  eta  infekto-kutsakorrak  diren 
gaixotasunekin,  minbiziarekin,  gaixotasun  kardiobaskularrekin,  osasun  mentalarekin, 
haurtzaro eta nerabetasunarekin, emakumeekin eta pertsona adindunekin loturikoez.

Beste  espezialista  batzuen  iritzia  eta  laguntza  noiz  eskatu  behar  duen  ere  ikasi 



beharko  du,  zainketa  partekatua  onartuz  eta  gauzatuz,  pazientearen  eboluzio  klinikoetan 
aholkua emanez eta koordinatuz.

FMak elkarrizketa klinikorako behar adinako trebetasunak garatu behar ditu, arreta 
osasun-arazoak  determinatzen  jarrita,  komunikazio-prozesu  egokia  ezarriz,  asistentzia-
harremanaren alderdi espezifikoak garatuz, kontsultaren arrazoia mugatuz eta pazientearen 
arazoa ebaluatuz eta beharrezkoak diren negoziazio-trebetasunak barneratuko ditu.  FMak 
entzuteko  gaitasuna  eta  beharrezkoa  den  enpatia  garatzen  ikasiko  du,  erabiltzaileekiko 
harreman  egokirako,  eta  pazientearekiko  harremanean  alderdi  etikoak  sartuko  ditu: 
errespetua, intimitatea, konfidentzialtasuna, baimena edo autonomia.

3. Familiaren arreta

Familiak  garrantzi  handia  du  bere  kideak  nola  eta  zergatik  gaixotzen  diren 
erabakitzen. FMak familia bakoitza bere osaketa eta funtzionaltasunean aztertua izan behar 
duen unitate gisa ulertu beharko du, eta pertsonengan bi mailetan eragiten duena, bizitza eta 
osasuna  gauzatzen  diren  gizarte-testuinguruaren  parte  gisa  eta  osasunerako  baliabide 
bezala.

Egoiliarrak sistema bat bezala ikusi beharko du familia, familia-elkarrizketa barneratu, 
genograma  burutu  eta  interpretatu,  familiaren  bizitza-zikloak  ezagutu,  aldien  eta  bizitza-
gertakizun estresagarrien trantsizioak, horiek guztiak ebaluatuz eta bere eraginak ezagutuz.

Pertsonek  dauzkaten  familia-baliabideak,  gizarte-sarea  eta  gizarte-laguntza 
identifikatzeko modua ematen duten tresnak ezagutzea garrantzitsua da, izan ere, zenbait 
egoeratan  beharrezkoak  izaten  dira  eta.  Familia-disfuntzioak,  familia-jatorriko  arazo 
psikosozialak  identifikatzeko  gai  izan  beharko  du,  eta  familia-interbentzio  eta 
bitartekaritzarako trebetasunak barneratu.

4. Komunitatearen arreta

Osasuna hobetu eta desberdintzak gutxiagotze aldera, FMak osasun-sistematik at 
diren testuinguru ezberdinetan diren osasunaren determinatzaileetan parte hartu behar du, 
hau  da,  ingurune  fisiko  eta  sozialean.  Familiako  Medikuaren  komunitate-orientazioa 
banakako arretan bertan hasten da:  bere jarduera kliniko osoa pertsonaren ingurunearen 
baitan gauzatu behar du, bere baliabideak aprobetxatuz eta defizitak minimizatuz.

Helburu horiekin, FMak populazioaren osasun-beharrak identifikatzeko behar adinako 
informazioa lortu behar du, komunitatea orokorrean arreta-subjektu bezala aintzat  hartuta, 
bertan  diren  arrisku-taldeak  identifikatuz,  osasun-arazo  komunitarioak  abordatzeko 
interbentzioak  programatuz  eta  inplementatuz,  eta  subjektu  kalteberak  modu  aktiboan 
barnera araziz, osasun-arretarako sarbidea bermatzeko. Osasunean desberdintzak pairatzen 
dituzten  taldeak  identifikatu  eta  ezaugarritu  beharra  du  (gizarte-klase,  genero,  etnia,  edo 
adinari  erreparatuta).  Honek  berekin  dakar  FMa  komunitate  osoaren  osasunen  modu 
aktiboan inplikatzea, pertsonek arreta medikoa eskatu ala ez.

FMak  zainketa  epidemiologiko-sistema  bat  erabiltzen  ikasiko  du,  ingurumenaren 
aspektuak eta osasunean dituzten eraginak kontrolatzeko.

Gainera, FMak parte-hartze aktiboa erraztuko duten lan-metodoak erabiliko ditu, eta 
komunitateko  elkarteekin  (GKEak,  elkarri  laguntzeko  elkarteak,  etab.)  eta  bestelako 
erakundeekin  elkarlanean  arituko  da,  artatutako  populazioaren  osasuna  hobetu  eta 
komunitatearen garapenerako ekimenen ekarpena eginez.

5. Prestakuntza eta ikerkuntza

FMak  etengabeko  prestakuntza-prozesuan  den  profesionala  izan  behar  du,  eta 
Lehen Mailako Arretan diharduten beste profesionalen irakasle aritzeko prest egon. Halaber, 
familiako medikuntzan, graduatu aurreko eta ondorengo prestakuntzan laguntzeko gertu egon 
beharko du. Prestakuntza jarraitua, gure bizitza profesionalean zehar gaitasun profesionala 
mantendu eta hobetzeko modua ematen digun irakaskuntza- eta prestakuntza-jarduera, FM 
guztientzako beharrezkoa dela aitortu beharko du. Zerbitzuko prestakuntza-aukerak baliatuko 
ditu  batez  ere,  lan-taldearen  baitan.  Hori  dela  eta,  FMak  saio  klinikoak,  bibliografikoak, 
berrikuspenekoak, etab. prestatu eta azaltzeko beharrezkoak diren trebetasunak barneratuko 
ditu,  eta  graduatu  aurreko  eta  ondorengo  prestakuntzan  aplika  daitezkeen  irakaskuntza-
metodoak zein FMko prestakuntza jarraituko irakaskuntza-metodoak ezagutuko ditu.



FMak bilaketa bibliografiko bat  egiten ikasiko du,  datu-baseak eta  informazio-  eta 
dokumentazio mediko baliabideak ezagutuko ditu, baita ebidentzian oinarritutako informazioa 
lortzeko modua ere.

FMak  aldizkari  zientifikoetan  argitaratutako  ikerkuntza-emaitzen  kalitatea  eta  bere 
praktikarako  duten  garrantzia  ebaluatzeko  modua  emango  dioten  ikerkuntza-metodologia 
tresnak izanen ditu eskura, Lehen Mailako Arretako ikerkuntza-lanen irakurketa kritikoaren 
ohitura garatuz. Gainera,  bere lanetik datozkion zenbait  galdera eta hipotesiri  erantzuteko 
helburua  duen ikerkuntza garatzeko oinarrizko ezaguerak  barneratuko ditu,  epidemiologia 
kliniko eta frogetan oinarritutako medikuntzari buruzko beharrezko ezaguerak lortuta. Egoiliar 
guztiek  ere,  ikerkuntza-proiektu  bat  abian  jartzeko  diseinua  edota  garapena  egin  eta 
sustatuko  dute,  haren  fase  guztietan.  Komunitatearen  osasun-egoeraren  azterketak 
komunitatea identifikatutako osasun-arazoen soluzioan mobilizatzeko ikerkuntza-metodo gisa 
balio du, oinarrizko osasun-taldearen gidaritzapean (Familiako Medikua eta erizaina).
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4.  FAMILIA  ETA  KOMUNITATEKO  PROGRAMAREN  HELBURUAK. 
OROKORTASUNAK ETA OINARRIZKO BALDINTZAK.

SARRERA

Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzan  espezializatzeak  egoiliarrak  Familia  eta 
Medikuntzako  espezialista  izateko  beharrezkoa  den  gaitasun-maila  (ezaguera,  jarrera  eta 
trebetasunak) lortzea du helburu.

Munduko  Familiako  Medikuen  Elkargo  eta  Akademien  Erakundearen  (WONCA) 
Definizio  tradizional  eta  berrienen  arabera,  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako 
espezialistaren  ezaguera-objektua  pertsonan  datza,  bere  osotasunean,  alderdi  fisikoa, 
psikikoa eta soziala bereizi gabe, eta familia- eta gizarte-inguruan integratuta.

Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  espezialista  onik  diren  pertsona  eta 
komunitateen osasun-maila handiagotzeko aritzen da lanean, pertsona gaixoak sendatu eta, 
halaber, bere zaintzapean diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko aholkua eman, zaindu eta 
kontsolatzen  ere,  eta  bere  arretak  jarraitutasun  eta  longitudinaltasunean  du  oinarria, 
testuinguru dinamiko batean.

Programa  honek  espezialitatearen  aurreko  programetan  ezarritako  helburu  eta 
edukiak  berrikusi,  Familiako  Medikuaren  gaitasunek  berezkoak  dituzten  ezaguera-alorrak 
indartu,  ezaguera-alorretako  batzuk  txertatu  eta  sakondu  eta  irakaskuntza-metodologian 
aurrera egitea du helburu.

Horretarako,  eta  espezialitatearen  programaren  aurreko  edizioetatik  abiatuta,  eta 
Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  graduatu  aurreko  eta  ondoko  prestakuntzaren 
nazioarteko esperientziaren azterketa xehea eta zabala egin ondoren, Familiako Medikuak 
Espainian  duen  “rol”  profesionalaren  ezaugarri  eta  beharretara  egokitzeko  moldaketak 
eginda, gaitasun-alor ezberdinak ezarri egin dira.

Programa hau egiten Familia eta Komunitateko Medikuntzako hainbat espezialistek 
lagundu  dute,  prestakuntzan  ibilbide  luzea  egin  izanagatik  edota  aditu-taldeetako  kide 
izateagatik hautatu direnak. Halaber, dokumentua gure herrialdeko Irakaskuntza Unitateek, 
Espainiako  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntza  Elkarteak  (semFYC)  eta  bertan 
federatutako  elkarteek  eta  Espainiako  Landa  Mediku  eta  Mediku  Generalisten  Elkarteak 
(SEMERGEN) berrikusia izan da.

OINARRIZKO BALDINTZAK
Arestian  aipaturiko  gaitasunak  barneratzeko  programa  behar  bezala  garatzeko 

betekizun eta baldintza batzuk ezinbestekoak dira, ondoren azalduko direnak eta programa 
berarekin, tutoreekin eta euskarri den irakaskuntza-egiturarekin zerikusia dutenak.

1. Programari loturikoak
a. Aldez  aurretik  ezarritako  profil  profesionalean  oinarrituriko 

prestakuntza,  Familiako  Mediku  baten  ezaguera,  trebetasun  eta 
jarrerak zehazten dituena,  irakaskuntza- eta ebaluazio-metodologia 
bati atxikitzen zaizkion jarduera-katalogo baten arabera, ikaskuntza-
helburuetan  estandar  minimo,  desiragarri  eta  bikaintasunezkoak 
ezarriz.

b. Denbora:  Prestakuntza-aldia  hiru  urtetik  lau  urtera  zabaltzen  da, 
programan zehazten diren gaitasunak barneratzeko beharrezkoa den 
denborara  egokitzeko,  eta  halaber  oporraldiak,  guardia  ondoko 
libratzeak  eta  prestakuntza-jarduera  teoriko  eta  praktikoak  ere 
zenbatze  aldera.  Honek,  gainera,  gutxika  nazioarteko  joeretara 
moldatuz  joatea  dakar,  UEMOk Europako  Parlamentuari  egindako 
eskaeran  islatzen  direnak,  Familiako  Medikuntzako  prestakuntza 
bost urtera zabal dadin eta Austria, Danimarka eta Suedia bezalako 
herrialdeetako prestakuntzara egokitzeko.

c. Malgutasuna:  Azken  helburua  gaitasuna  barneratzea  da,  ez 
horrenbeste  metodoak:  “Nola  ez  da  garrantzizkoena,  zer  baizik”. 
Gaitasun alor bakoitzerako irakaskuntza-metodo ezberdinak ezartzen 
dira,  eta  horrek  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzari  gaitasun-alor 
bakoitzerako  prestakuntza-alternatibarik  onenak  bilatzeko  modua 
emango die.



d. Pluripotentzialtasuna:  Programa ez da bere jarduera profesionala 
Osasun  Etxe  batean  gauzatuko  duten  familiako  medikuen 
prestakuntzara  bakarrik  zuzentzen:  bere  pluripotentzialtasuna  dela 
eta,  bestelako  gaitze-alorretako  ondorengo  prestakuntzaren  oinarri 
ere izan daiteke, Larrialdietan adibidez, edo bere lana bestelako lan-
esparruetan  burutzeko,  Urgentzia  eta  Emergentzia  Zerbitzuetan 
esate baterako, baita beste zerbitzu, unitate edo erakunde publiko 
eta pribatuetan ere.

Honek  berekin  dakar  prestakuntza  indibidualizatua  barne  hartzea,  gutxika 
erantzukizuna eta pertsonalizazioa handiagotuz, egoiliar bakoitzaren behar espezifikoetara 
moldatuz.

2. Tutoreekin loturikoak.
a. Familiako  Medikuntzako  egoiliar-tutore  harremana  egoiliarraren 

prestakuntzaren funtsezko ardatz gisa, oinarrian tutorizatua, jarraitua 
eta ebaluatua izan behar duena. Prestakuntza-ebaluazio aktibo eta 
jarraitu honek auto-ikaskuntza bultzatzea du helburu.

b. Tutoreen gaitasun-mailak irakatsi beharreko gaitasun-alorretara eta 
erabili beharreko metodologietara moldatu behar dira. Egoiliarraren 
ardura duen Familiako Mediku tutorea gai izango da, Irakaskuntza 
Unitateak  ezarritako  markoaren  barnean,  bere  egoiliarraren 
prestakuntza-egonaldiak  eta  jarraitu  beharreko  metodologiak 
gomendatu eta orientatzeko, prestakuntza-aldiak dirauen artean.

c. Administrazioak  hiru  interbentzio-ardatz  bermatu  eta  erraztu 
behar ditu:

1) Tutoreen  gaitasuna  mantendu  eta  hobetzeko 
jarduerak,  prestakuntza  klinikoan  eta  irakaskuntza-
metodologian.

2) Asistentzia- eta irakaskuntza-baldintza ezin hobeak.
3) Motibazioa mantentzeko jarduerak

3. Euskarri den egiturarekin lotuta, Irakaskuntza Unitate bakoitzak:
a. Egoiliar  kopurua  Unitatearen  prestakuntza-aukeretara  egokitu, 

eta osasun-sistemaren beharretara.
b. Tutore  kopurua egokitu.  Prestakuntza  urte  batez  zabaltzeak  eta 

urteroko  Lehen  Mailako  Arretako  egonaldiak  egoiliar  bakoitzeko 
gutxienez bi tutore izatea eskatzen dute, horietako bat egoiliarraren 
tutore  nagusia  izanik.  Egoiliarrak  lehen  urtean  bere  tutorearekin 
egingo du errotazioa hasierako sei  hilabeteetako parte batean eta 
azken urtean zehar, gainerako denboran zehar harreman egituratua 
eta jarraitua mantenduz. Modu honetan, tutoreek ez dute bi egoiliar 
baino  gehiago  izango.  Egoiliarrak  laguntza-tutorearekin  egingo  du 
errotazioa  osasun-etxean  ezarritako  aldietan,  tutore  nagusiaren 
gainkarga saihesteko.  Bigarren urtean zehar,  egoiliarrak,  ahal  den 
neurrian, landa-inguruko Osasun Etxe batean egingo du egonaldia.

c. Gutxieneko  baliabideak  eskura  izan,  irakaskuntza-programaren 
garapen  egokia  ahalbidetu  eta  profil  profesionala  barneratzea 
bermatzeko.  Irakaskuntza-egitura  gaitasunen  barneratzearen 
zerbitzura  egonen  da;  horretarako  Irakaskuntza  Unitateetarako 
sostengu-egitura  eta  programan  islatzen  diren  gaitasun-alor 
guztietan  tutoreen  prestakuntza  jarraitua  bermatuko  dira. 
Prestakuntza jarraitu horrek, halaber, tutorearen gaitzea barne hartu 
behar du, beharrezkoa den irakaskuntza-metodologian.

d. Irakaskuntza Unitateek zera bermatuko dute:
- Lehen  Mailako  Arretarekiko  hasierako  harreman  zabala  (3-6 
hilabete)
- Egoiliartzaren  denboraren  %50  gutxienez  Osasun  Etxean 
gauzatzea
- Prestakuntza-egonaldia Osasun Etxeetan, urtero.



- Tutorearekiko harreman jarraitua eta egituratua, Osasun Etxeko 
prestakuntza-egonaldiez aparte.
- Erantzukizun zabala, baina ikuskatua, azken urteko kontsultan

e. Irakaskuntza Unitateek honakoa erraztuko dute:
- Irakaskuntza-inguruen  zabaltzea:  egonaldi  laburreko  unitate 
medikoak,  etxebizitzako  ospitaleratzekoak,  emergentziakoak, 
nerabearen arretakoak, zainketa aringarrienak, etorkinen arretakoak, 
drogamendekoen  arretakoak,  indarkeriaren  biktimen  arretakoak, 
(emakume,  adindun,  haur,  etab.)...  eta  landa-inguruko  osasun 
etxeak,  artatutako  patologia  dela  eta,  semiologia  eta 
esplorazioarengatik, teknologia diagnostiko eta terapeutikoarengatik, 
landa-inguruan  ezaugarri  bereziak  dituzten  familiaren, 
komunitatearen eta osasun publikoaren arretarengatik.
- Egitura  fisikoaren  hobekuntza,  ahal  den  neurrian  tutore  eta 
egoiliarraren kontsultak ondoan egotea ahalbidetuz.
-  Hautapenezko  egonaldiak,  hirugarren  urtearen  amaieran, 
egoiliarrak  barneratutako  gaitasun-mailen  egokitzapenari  bide 
emanez.

PROGRAMAREN EGITURA

Egoiliarraren prestakuntzaren amaierako helburua pertsonaren arreta, osotasunean 
eta bere testuinguruan egiteko gaitasuna barneratzea bada ere, irakaskuntzari begira bost 
gaitasun-alor identifikatu dira eta programa horien inguruan jiratzen da:

a. Oinarrizko  gaitasunen  alorrak,  komunikazioa,  arrazonamendu  klinikoa, 
arretaren kudeaketa eta bioetika barne hartzen ditu.

b. Norbanakoaren arretarekin loturiko gaitasunen alorra:
-  Pertsonen  osasun-behar  eta  arazoen  abordatzea  (lehen,  bigarren  eta 
hirugarren mailako prebentzioa).
- Populazio-talde eta arrisku-faktoreak dituzten taldeen abordatzea.

c. Familiaren Arretarekin loturiko gaitasunen alorra.
d. Komunitatearen Arretarekin loturiko gaitasunen alorra.
e. Prestakuntza eta Ikerkuntzarekin loturiko gaitasunen alorra.

Alorretako bakoitzean gaitasun hauek barneratzeko helburuak eta  egin  beharreko 
jarduerak zehazten dira, ezaguera, trebetasun eta jarrerak barne.

Aspektu  hauek  garatzeko  fitxa  bat  egin  da,  gaitasun-alor  bakoitzeko  honako 
aspektuak  jasotzen  dituena:  gaitasun-alorra,  lortu  beharreko  helburuak,  egin  beharreko 
irakaskuntza-jarduerak, lehentasun eta erantzukizun mailaren arabera taldekatuta.

Hiru lehentasun maila ezarri dira:
- I  LEHENTASUNA:  Ezinbestekoa:  egoiliar guztiek barneratu beharreko gaitasunak. 

Horiek gabe, gaitasuna zalantzagarria da.
- II LEHENTASUNA: Garrantzitsua: egoiliar gehienek barneratu beharreko gaitasunak.
- III LEHENTASUNA: Ez da lehentasunezkoa. Gaitasun hauek barneratzea, aurrekoa 

lortu bada, bikaintasun-irizpidea izan daiteke.

Hiru erantzukizun-maila ezartzen dira:

- LEHEN MAILA: Familiako Medikuak arazo hauek kasuen %90 identifikatu, ebaluatu 
eta  tratatzeko  gai  izan  behar  du,  bestelako  asistentzia-mailetan  kontsultarik  egin 
gabe.

- BIGARREN  MAILA: Arazo  mota  hauen  ebaluazioan  edo  tratamenduan  askotan 
beharrezkoa da beste maila batean kontsulta egitea.

- HIRUGARREN  MAILA: Arazo  hauen  diagnostikoa  eta  tratamendua  beste 
espezialista batzuen ardura da, baina FMak pazienteari eta familiari informazioa eta 
laguntza eman eta arretaren koordinazio eta jarraitutasuna bermatu behar ditu.



Alor  bakoitzerako  irakaskuntza-metodologia,  ikaskuntza-tokia  (Osasun  Etxea, 
Irakaskuntza Unitateko zerbitzu bateko egonaldia,  kanpo-errotazioa...),  ikaskuntza-denbora 
eta gomendatutako irakurketak ezartzen dira.

IRAKASKUNTZA METODOLOGIA

Gomendatutako irakaskuntza-metodologia, oro har, honakoan oinarritzen da:
A) Auto-ikaskuntza
B) Landa-ikaskuntza
C) Klaseak
D) Talde-lana
E) Tailerrak

A) Auto-ikaskuntza. (Self directed learning)
Honetan datza: banakako ikaskuntza-tresnak aztertu eta erabili.
Honetarako  bereziki  egokia:  ezaguera  berriak  barneratu,  gaitasuna  mantendu, 

oinarrizko tresnak erabiltzeko gaitasunak barneratu (ingelesa, informatika, Internet).
Adierazpen ezberdinak:

- Eguneroko ikasketa, egoiliarraren beraren ekimenez.
- Zuzendutako  ikasketa:  gomendatutako  irakurketa  edo  bisualizazioak  (CD-ROM, 

bideo,  web  guneak).  Egitekoak  agindu:  arazoen  ebazpenean  oinarritutako 
ikaskuntza, kasuen eztabaida eta arazo praktikoak (Problem based learning).

- Urrutiko ikastaroak.
- Saioen prestaketa.

B) Landa-ikaskuntza (Learning in context)
Honetan  datza:  egoiliarra  benetako  egoera  batean  kokatu,  bere  auto-ikaskuntzak 

tokia izan dezan.
Honetarako  bereziki  egokia:  funtzioen  eta  erabaki-hartzeen  konplexutasuna 

barneratu eta ulertu, profesional gisa.
Adierazpen ezberdinak:

- Behaketa zuzena (egoiliarrak tutoreak egiten duena ikusten du).
- Tutorizatutako interbentzioak  (egoiliarrak  bere  jarduerak tutorearen  aurrean egiten 

ditu)
- Interbentzio zuzena, tutoreak zuzenean ikuskatu gabe (behaketa zuzenaz bestelako 

bideetatik  lortzen  da  informazioa:  historien  auditoria,  pazienteen  iritzia,  taldeko 
gainerako kideen iritzia edo bigarren mailakoena).

- Kontsultako  bertako  bideo-grabazioak  (pazientearen  baimenaz)  eta  ondorengo 
analisia.

C) Klaseak:
Honetan  datza:  informazioaren  noranzko  bakarreko  igorpena,  gai  jakin  baten 

inguruan.
Honetarako bereziki egokia: Informazio konplexuaren igorpena. Erreferentzia-marko 

bat sortzea.
Adierazpen ezberdinak:

- Noranzko bakarreko klase klasikoa.
- Parte-hartze klasea.
Ahal den neurrian, parte-hartze klasea sustatu behar da.

D) Talde-lana, talde-interakzioa (small group learning)
Honetan  datza:  Taldeko  kide  ezberdinen  arteko  interakzioa  baliatu.  Honetarako 

bereziki egokia: jarrerak landu.
Adierazpen ezberdinak:

- Mintegiak
- Rol-jokoak (role playing)
- Landa-lanak
- Bideoak ikusi
- Kalitatea hobetu
- Ikerkuntza



- Bestelako ikasgelako lan-teknikak: bikote-lana, sareta, Philips 6x6, etab.

E) Tailerrak
Honetan datza: trebetasunak talde txikietan barneratu.

Honetarako  bereziki  egokiak:  trebetasunak  edo  prozedurak  barneratzeko  (modu  definitu 
baten jarraitu beharreko jarrerak)

Adierazpen ezberdinak:
- Benetako pazienteekin edo simulatuekin
- Manikiekin
- Informatizatutako programekin (simulagailuak)
- Heziketa-proiektuekin

INFORMAZIO ITURRIAK

Bibliografia  espezifikoa  ezaguera-alor  bakoitzean  gomendatzen  da,  baina,  modu 
orokorrago batean,  irakaskuntza-egitura atalean, liburu, aldizkari, Interneteko baliabide, web 
gune,  praktika  kliniko  gida eta  abarren zerrenda egiten da,  egoiliarrak eskura izan behar 
dituenak.  Azaltzen  den  zerrenda  Irakaskuntza  Unitateek  berrikusi  eta  eguneratu  beharko 
dute.

Informazioa honela egituratzen da:

A. OINARRIZKO ALDIZKARIAK ETA GOMENDAGARRIAK
B. FAMILIAKO MEDIKUNTZAKO OINARRIZKO LIBURUAK
C. FAMILIAKO MEDIKUARENTZAKO INTERNETEKO BALIABIDEAK. Honela sailkatuta:

1. Interneteko baliabide orokorren aukeraketa.
2. Lehen Mailako Arretarako Interneteko atariak eta bilaketa-tresnak

- Atariak
- Direktorioak eta Bilatzaile Medikoak

3. Zientzia Erakunde eta Elkarteak
4. Familiako Medikuntzako Unibertsitate Departamenduak
5. Ikerkuntza eta Prestakuntza Jarraituko Baliabideak

- Ikerkuntza eta literatura medikoaren ebaluazioa
- Datu-baseak
- Medikuntza-aldizkari eta liburuak

6. Denetarik
- Pazienteentzako informazioa
- Botikei buruzko informazioa
- Tresnak

EBALUAZIO METODOAK

Behar bezala planifikatutako edozein programan ezin da jarduerak egiten direla eta 
helburuak  lortzen  direla  bermatuko  duen  elementua  faltan  izan.  Hori  dela  eta,  programa 
honek,  gaitasun-alor  bakoitzerako  ebaluazio-proposamen  bat  dakar,  baita  irakaskuntza-
prozesuaren ebaluazio-sistema eta  emaitzei  buruzko atal  bat  ere.  “Familiako Mediku ona 
izatea ezaguera asko izatea baino gehiago da” eta trebetasunak edo jarrerak ezaguera-karga 
bezain garrantzitsuak dira gaitasun profesionala egikaritzean.

Programaren ebaluazioa espezifikoki garatzen da atal bakoitzean, bere oinarrizko bi 
alorretan: mediku egoiliarren ebaluazioa eta prestakuntza-egituraren ebaluazioa.

Mediku egoiliarren ebaluazioan,  Miller-en Piramideari  jarraituz,  zera identifikatzeko 
modua emango diguten metodoak erabili behar dira: BA OTE DAKIEN (oroitzen du), NOLA 
BA OTE DAKIEN (integratzen du), NOLA FROGATZEN DUEN (egiten badaki) eta EGITEN 
DUEN (eguneroko praktikaren gauzatzea ebaluatzen du). Kontzeptu honek barne hartzen du 
ONGI EGITEN DUEN (kalitate-bermea eta etikoki zuzena dena egin nahi du).

Egoiliarrak  ebaluatzeko  bi  modu  dago:  Gehikuntza-ebaluazioa  eta  prestakuntza-
ebaluazioa. Prestakuntza-ebaluazioa bi mailatan planteatzen da: alde batetik  prestakuntza-
prozesuarena eta  egindako  heziketa-jarduerena  eta  bestetik  planteatutako  helburu 
pedagogikoak lortzearena. Ebaluazio-tresnak honela sailka daitezke:



- Metodo  ez-zuzenak:  horietan,  profesionalak  bere  ezaguerak,  trebetasunak  eta 
jarrerak  balioesten  dira,  errealitatearen  antzekoak  diren  egoeretan,  horretarako 
propio diseinatutako frogetan. Miller-en piramidearen oinarritik gertu kokatzen diren 
frogak dira gehien bat (BA OTE DAKIEN eta NOLA OTE DAKIEN ataletan) eta hauek 
dira:  azterketa  idatziak,  egituratutako ahozko azterketak,  paziente  estandarizatuak 
(gaitasunen neurketa) eta bestelako simulazioak (ordenagailua, manikiak...)

Ezaugarri hauek dituzten metodo ezberdinen konbinazioak metodoa hobetu egiten du eta 
Mille-ren piramidearen ertzera hurbiltzen da gehiago eta EBALUAZIO KLINIKO OBJEKTIBOA 
ETA EGITURATUA (EKOE) itxuratu dezake. EKOE bateko estazioetako bakoitzean gaitasun 
ezberdinak  balioesten  dira  (oinarrizko  trebetasun  klinikoak,  komunikazioa,  trebetasun 
teknikoak,  egoera  ezberdinen  maneiua,  familiaren  arreta  eta  prebentzio-jarduerak). 
Horretarako  paziente  estandarizatuak  erabiltzen  dira,  simulagailuak  (ordenagailua  eta 
manikiak,  azkeneko  hauek  BBBrako,  infiltrazioak,  bendatzeak...),  argazki  eta  bideo-
euskarrietako irudi klinikoen azalpena (ORL, oftalmologia, erradiologia... arazoen balorazioa).

- Metodo zuzenak:
o Historia klinikoen auditoria
o Bideo-grabazioak:  pazienteen baimenaz,  benetako  praktika  grabatu  egiten 

da.  Ondoren zintak taldeka aztertzen dira,  analisi-saretaren bitartez.  Gure 
praktikarako metodorik baliozko eta indartsuenetako bat da.

Egoiliarraren  ikaskuntzaren  jarraipena  egiteko  oinarrizko  tresna  espezialitatearen 
programa  da,  eta  bere  tresna  operatiboa:  prestatzen  ari  den  espezialistaren  liburua 
(prestakuntza-agenda  indibidualizatu  gisa),  aldez  aurretik  betea;  bertan,  heziketa-helburu 
ezberdinen lehentasun-maila ezarriko da, baita horiek lortzeko aurreikusitako jarduerak ere.

Erregulartasunez, jarduera hauek egin izana ebaluatuko da, baita heziketa-helburu 
ezberdinetarako  ikaskuntza-maila  ere,  ebaluazioari  buruzko  atalean  iradokitzen  diren 
metodoak jarraituta.



PROGRAMAREN KRONOGRAMARAKO GOMENDIOAK
OHAR GARRANTZITSUA
Programa honen premisa garrantzitsuenetako bat malgutasuna da, beraz 
garrantzitsuena gaitasunak barneratzea da, eta ez horrenbeste metodoak, non ikasten 
den edo zenbat denbora erabiltzen den.
Honela, barneratu beharreko gaitasunen markoan, Irakaskuntza Unitateek bere 
baliabideak helburu eta egin beharreko jardueretara egokitu beharko dituzte, 
egiturazko baldintza ezberdinen arabera eta egoiliarrekiko egokitasunez, tutoreen 
orientabideei jarraiki.

Orientabide modura eta gomendio orokor gisa, kronograma honakoa izan liteke:

PROGRAMAREN KRONOGRAMA ORIENTAGARRI BATEN IRADOKIZUNA

LEHEN URTEA

- LANDA-IKASKUNTZA LEHEN MAILAKO ARRETAN: 3-6 HILABETE1

- LANDA-IKASKUNTZA  BARNE  MEDIKUNTZA  ETA  ESPEZIALITATEETAN:  5-8 
HILABETE

- OPORRALDIA: HILABETE 1
- LANDA-IKASKUNTZA URGENTZIA ETA EMERGENTZIETAN2

- AUTO-IKASKUNTZA
- KLASEAK / TALDE LANA / TAILERRAK

BIGARREN ETA HIRUGARREN URTEAK
- LANDA-IKASKUNTZA BARNE MEDIKUNTZA ETA ESPEZIALITATE MEDIKO ETA 

MEDIKO-KIRURGIKOETAN: 8 HILABETE
- LANDA-IKASKUNTZA LEHEN MAILAKO ARRETAN: 3 HILABETE (E2) LANDA-

INGURUKO ETXE BATEAN3

- LANDA-IKASKUNTZA HAURRAREN ARRETAN4: 2 HILABETE
- LANDA-IKASKUNTZA OSASUN MENTALEAN: 3 HILABETE
- LANDA-IKASKUNTZA EMAKUMEAREN ARRETAN: 3 HILABETE
- HAUTAPENEZKO  EGONALDI  OSAGARRIAK  EDO  LANDA-IKASKUNTZA 

OSASUN ETXEAN: 3 HILABETE (E3)5

- OPORRALDIA: 2 HILABETE
- LANDA-IKASKUNTZA URGENTZIA ETA EMERGENTZIETAN2

- AUTO-IKASKUNTZA
- KLASEAK / TALDE LANA / TAILERRAK

LAUGARREN URTEA
- LANDA-IKASKUNTZA LEHEN MAILAKO ARRETAN: 11 HILABETE
- OPORRALDIA: HILABETE 1
- LANDA-IKASKUNTZA URGENTZIA ETA EMERGENTZIETAN2

- AUTO-IKASKUNTZA
- KLASEAK / TALDE LANA / TAILERRAK

Landa-ikaskuntza  tutoretza  jarraituarekin  egingo  da,  baina  erantzukizuna  gutxika 
handiagotuz, egoiliarra gaitasunak barneratzen doan neurrian.

1 E1eko Lehen Mailako Arretako landa-ikaskuntza hasieran egingo da, ahal dela 6 hilabetez.
2 Ikus atxikitako taula “Guardien banaketa Egoiliartzan zehar”
3 Landa-inguruko Etxeko egonaldiak, ahal dela, bigarren prestakuntza-urtean egingo dira, eta 
Irakaskuntza Unitateak kokatzen diren Alor edo Barrutietan landa-ingururik ez balego, beste landa-
inguruko osasun-etxeekin elkar litezke, helburu honetarako beste Irakaskuntza Unitateen kreditatze 
espezifikoarekin.
4 Haurraren arretako landa-ikaskuntza Lehen Mailako Arretan egingo da, batez ere.
5 Hautapenezko egonaldiak hirugarren urtearen amaneran egingo dira, osasun-etxeko egonaldiaren 
aurretik. Tutoreak eta egoiliarrak beharrezkoa ikusten ez badute, osasun-etxean sartuko da.



GUARDIEN BANAKETA EGOILIARTZAN ZEHAR**
O.E./L.M.A. Ospitaleko 

urgentziak
Pediatria Ginekologia Traumatologia Mediko-

kirurgikoak
Emerg. 

Z.
OSOTARA

E1 3 modulu 8 modulu 11 modulu

E2 
ETA 
E3

6 modulu 8 modulu 2 modulu 2 modulu 2 modulu 2 modulu 22 modulu

R4 7-9 modulu 0-2 modulu 2 
modulu

11 modulu

16-18 
modulu

16-18 
modulu

2 modulu 2 modulu 2 modulu 2 modulu 2 
modulu

44 modulu

MODULU 1 = 75 ordu (17 orduko 3 + 24 orduko 1)
Orduen araberako banaketa:

• 1 modulu = 75 ordu
• 2 modulu = 150 ordu
• 3 modulu = 225 ordu
• 6 modulu = 450 ordu
• 7 modulu = 525 ordu
• 8 modulu = 600 ordu
• 11 modulu =  825  ordu (guardia-orduen 

kopurua,  osotara,  egoiliartza  urte 
bakoitzeko)

• 14 modulu = 1050 ordu
• 16 modulu = 1200 ordu
• 18 modulu = 1350 ordu
• 22 modulu = 1650 ordu
• 44 modulu = 3300 ordu (guardia-orduen 

kopurua,  osotara,  egoiliartzako  lau 
urteetan)

2. eta 3. urteetako guardien banaketa bi urte horietan espezialitateetan zehar egin 
beharreko errotazioekin konbinatu liteke.

Ospitale  txikietan,  ospitaletako  guardiak  pluripatologiako  urgentzia-zerbitzuetan 
egingo dira.

Lehen  Mailako  Arretako  guardiak  urte  osoan  zehar  banatuta  mantenduko  dira, 
egoiliartzaren lau urteetan zehar. Halaber, urteko ospitaleko Urgentziei dagozkien moduluak 
urte osoan zehar banatuko dira.

Arreta jarraitua duten kreditatutako zentrorik ez duten Irakaskuntza Unitateek euren 
Alor  edo Barrutiko  landa-inguruko etxeetan antolatu  ahal  izango dituzte  guardiak,  egiteko 
horretarako kreditatzen espezifikoa gauzatuz. Edonola ere, Lehen Mailako Arretako guardiak 
ez dira ospitaleko Urgentzietako guardiekin ordezkatuko, esparru horretarako gomendatutako 
orduak bete baldin badira.

Guardia guztiak ere kreditatutako zentro eta zerbitzuetan egingo dira, horietan zehar 
tutoretza bermatuz. 

Proposamen  honek  guardiak  egiteko  alor  bakoitzean  islatzen  diren  orduak  alor 
horietako helburuak lortzeko beharrezkoa den gehienezko denbora dela aintzat hartzen du. 
Halaber, hileroko guardien banaketa desberdina egitera behartzen duten egoeren aurrean, 
egoki  litzateke  guardien  kopurua  hilero  2  baino  gutxiago  eta  5  baino  gehiago  ez izatea, 
oporraldietan  zerbitzuaren  beharrei  erantzutekoa  egoiliarrek  pairatu  dezaketen  guardia 
pilaketa barne.

KLASE-TAILERREN IRADOKIZUNAK

Programak,  modu  osagarrian,  Familiako  Medikuak  gaitasunak  barneratzearen 
lagungarri izango den prestakuntza teoriko-praktikoa barne hartu beharko du, modu horretan 
zuzendutako auto-ikaskuntza eta landa-ikaskuntza osatuz eta indartuz. Normalean klase eta 
tailerren laguntzaz garatu ohi diren alorrak honako taula honetan ageri dira.



Gutxienez 200 ordu egin beharko dira, lau urteetan zehar 300 ordu teoriko-praktiko 
egitea gomendatzen bada ere.

GAITASUN EZ-KLINIKOAK

- Familia eta Komunitateko Medikuntza Hastapenak
- Arretaren kudeaketa (kudeaketa klinikoa, talde-lana, jardueraren kudeaketa eta antolakuntza, 

informazio-sistemak, kalitatearen kudeaketa, erantzukizun zibila eta mediko-legala)
- Osasunerako Heziketa
- Etxebizitzako arreta
- Familiaren arretaren metodologia
- Komunitatearen arretaren metodologia
- Lehen Mailako Arretako planifikazioa eta programazioa
- Bioetika
- Informatika
- Osasunaren sociología
- Epidemiologia, estatistika eta demografia
- Prebentzioaren metodologia
- Prestakuntzaren metodologia
- Ikerkuntzaren metodologia
- Bilaketa bibliografikoa eta bestelako medikuntza-dokumentazio oinarrizko zerbitzuak
- Frogetan oinarritutako Medikuntza
- Komunikazioa. Elkarrizketa klinikoa. Mediku-paziente harremana.
- Gizarte-trebetasunak: arazoak abordatzea, gatazkak ebaztea, negoziazioa, erabaki-hartzeaq.
- Osasun-etxeetako zerbitzu-eskaintza
- Arrazonamendu klinikoa

GAITASUN KLINIKOAK
- Urgentziak. Oinarrizko bizi-euskarria eta aurreratua. Paziente politraumatizatuaren arreta.
- Inmobilizazioak
- Kirurgia txikia
- Drogamendekotasuna
- Indarkeria-egoeren arreta: familiakoa (emakumea, adinduna, haurra, etab.), bestelako erasoak…
- Infiltrazioak
- Fisioterapia
- Oinarrizko elektrokardiografia
- Oinarrizko erradiologia
- Osasun mentala
- Zainketa aringarriak
- ORL
- Oftalmologia



5. FAMILIAKO MEDIKUAREN GAITASUNAK: IRAKASKUNTZA ALORRAK

5.1. OINARRIZKOAK

5.1.1. ASISTENTZIA KOMUNIKAZIOA. ELKARRIZKETA KLINIKOA. MEDIKU-
PAZIENTE HARREMANA

Mediku-paziente komunikazioa ezinbestekoa da praktika klinikoan. Estimatzen denez, 
mediku batek 200.000tik gora kontsulta egingo ditu bere ibilbide profesional  osoan zehar, 
beraz,  ongi  egitea  merezi  du.  Komunikazio  eraginkorra  funtsezkoa  da  kalitate  altuko 
medikuntza egiteko: pazientearen gogobetetasuna hobetzen du, bere ulermena, atxikimendu 
terapeutikoa eta baita emaitzak ere osasun-asistentziaren osasunari dagokionez. Bestalde, 
mediku eta pazienteen arteko komunikazioan garrantzizko arazoak antzeman izan dira.

Komunikazioa,  ezaguera  mediko,  miaketa  fisiko  eta  erabaki-hartzearekin  batera, 
gaitasun klinikoaren funtsezko osagarriak dira. Lau elementu hauek praktika kliniko onaren 
benetako funtsa dira. Beraz, komunikatzeko trebetasuna ez da inolako osagarria Familiako 
Medikuarentzako. Komunikazio-trebetasun onik gabe, gure ezaguera eta ahalegin intelektual 
guztiak aise alferrik gal  ditzakegu. Nola etxebizitzan,  hala kontsultan ere,  jakintza mediko 
guztia pazienteekiko buruz-burukoan igortzen da; eta hortxe garrantzi berdina daukate zer 
esan eta nola esanak.

Komunikazio-teknikak irakatsi  egin  behar  dira,  eta ikasiak izan behar dute.  Ez dira 
ezaugarri  pertsonal  aldaezin  bat.  Aldiz,  miaketa  fisikorako  teknikak  irakasten  diren 
zorroztasun berdinaz irakatsi behar dira. Izan ere esperientzia hutsak, kasu honetan, bide 
okerretatik eraman gaitzake eta.

Azkenik,  komunikazio-tekniken  ikaskuntza-irakaskuntza  prozesuari  arrakastaz  aurre 
egiteko  metodologia  espezifikoa  behar  dela  nabarmentzekoa  da.  Oinarrian,  jokabidean 
aldaketak  lortzea  da  kontua;  hori  dela  eta,  metodorik  egokienak  ‘esperientzialak’  esaten 
zaienak  dira,  behaketa,  feedback  eta  komunikazio-tekniken  saiakera  barne  hartzen 
dituztenak. Trebatzea beharrezkoak diren ezaguera eta jarrerekin osatuko da.

HELBURUAK

Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Asistentzia- eta terapia-harreman egokia ezarri, mantendu eta amaitu.
2. Pazienteak aurkezten dituen osasun-arazoa(k) identifikatu eta itxuratu.
3. Pazientearekin arazo bakoitzerako jardunik egokiena adostu.
4. Pazientearen beharren arabera informazioa eta heziketa eman.
5. Denbora eta baliabideak behar bezala erabili.

OHAR GARRANTZITSUA:

Komunikazioari  loturiko  jarduera  guztien  erantzukizun-maila  lehentasunezkoa  da,  
hainbesterako  ze,  kasu  honetan,  Familiako  Medikua,  aldi  berean,  bigarren  mailako 
espezialistentzat  bere  pazienteekiko  komunikazio-gaietarako  erreferente  bilaka 
baitaiteke.



IRAKASKUNTZA-JARDUERAK LEHENTASUNAREN ARABERA SAILKATUTA
EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK

I. LEHENTASUNA:
- Pazientearekin edota bere familiarekin egoki konektatu
- Pazientearen edota bere familiaren jarrera erraztu informazio diagnostikoa emateko
- Pazientearen osasun-arazo(ar)en izaera eta historia arakatu
- Osasun-arazoen alor biologiko, psikologiko eta sozialen informazio garrantzitsuez galdetu.
- Osasun-arazoen alor biologiko, psikologiko eta sozialei buruz lortutako informazioaz ohartu.
-  Paziente  edota  familiarekin  duen  elkarrizketan  zehar  askotariko  hipotesiak  sortu  eta 
egiaztatu.
- Pazienteak edota bere familiak arazoaren izaera ulertzen dutela bermatu.
- Pazienteak edota bere familiak diagnosi-prozesua eta gomendatutako azterketak ulertzen 
dituztela bermatu.
- Pazienteak edota bere familiak neurri terapeutiko egokiak ulertzen dituztela bermatu.
-  Pazientearekin  edota  bere  familiarekin  arazo,  diagnosi-prozesu  eta  neurri  terapeutikoei 
buruzko adostasun batera heldu.
- Pazientearen edota bere familiaren jarrera sustatu, tratamendu-plana onar dezaten. Hala 
behar denean, negoziatu.
- Pazientearen edota bere familiaren sufrimendu fisiko eta psikologikoa arindu.
- Pazientearen edota bere familiaren gogobetetzea bermatu.
Medikuaren gogobetetasuna bermatu.

II. LEHENTASUNA
- Elkarrizketa kliniko-eredurik nabarmenenak ezagutu.
- Elkarrizketa klinikoa zer fasetan garatzen den ezagutu.
- Giro-faktoreek elkarrizketa klinikoan duten eragina ezagutu.
- Ahozko komunikazio-teknika nagusiak ezagutu.
- Paramintzaira modulatzen duten oinarrizko elementuak ezagutu.
- Hitzik gabeko komunikazio-motak eta osagai nagusiak ezagutu.
- Entzute aktiboaren oinarrizko elementuak ezagutu.
- Mediku-paziente harremanean sortzen diren arazorik ohikoenak ezagutu.
- Faktore pertsonalek elkarrizketa klinikoak duten eragina ezagutu.
- Pazientearekin edota bere familiarekin edota bere zaintzaileekin konektatu:

o Adeitasunez agurtuz eta pazienteari bere izenez deituz.
o Interesa eta errespetua agertuz eta egokieran lagunduz.

- Honakoekin komunikatzeko beharrezko trebetasun espezifikoak ezagutu eta erabili:
o Haurrak
o Nerabeak
o Edadetuak
o Atzerriko biztanleak

- Kontsultarako arrazoiak mugatu
o Pazienteak askatasunez jorratu nahi dituen arazoak edo gaiak identifikatuz
o Pazientearen sarrera eten gabe adituz
o Arazo-zerrenda konfirmatuz
o Kontsultaren agenda negoziatuz

- Informazio garrantzitsua lortu
o Pazienteari arazo(ar)en historia “kontatzera” animatuz
o Hitzezko eta hitzik gabeko arrastorik nabarmenenak jasoz eta jarraituz
o Galdera  mota  ezberdinak,  errazteak,  argibideak,  adibide-eskaerak, 

seinalatzeak,  interpretazioak  eta  elkarrizketaren  kontrol-teknikak 
zuhurtasunez erabiliz

o Lortutako informazioa laburpenen bitartez egiaztatuz
- Harreman terapeutikoa eta konfiantzazkoa ezarri

o Hitzik gabeko jokabide egokia agertuz: ikus- eta aurpegi-kontaktua, jarrera 
eta posizioa, mugimenduak, aurpegi-adierazpena, ahotsaren erabilera.

o Historia klinikoa, ordenagailua, txostenak, errezetak, etab. elkarrizketan eta 
konexioan traba egin gabe erabiliz

o Pazientearen edota bere familiaren ikuspuntua legitimatuz, hura epaitu gabe



o Enpatia agertuz eta sostengua eskainiz
o Gai eragozgarriak, sufrimendu-zergatiak eta miaketa fisikoa sentiberatasunez 

jorratuz
o Pazientearekiko benetako interesa agertuz

- Miaketa fisikoa behar bezala lagundu
o Baimena eskatuz
o Egingo dena eta zergatiak azalduz
o Pazienteari aurkikuntzen berri emanez

- Arazoaren izaerari, informazioari eta ekintza-planari buruzko adostasunetara heldu.
o Pazientearen edota bere familiaren arazoa ikusteko moduari zuzenki lotutako 

azalpenak eta planak proposatuz.
o Binoranzkotasuna erraztuz
o Negoziazio eta limurtze-teknika egokiak erabiliz
o Informazioa modu argi eta zehatzean eskainiz eta behar den kantitatean (ez 

gehiegi, ez gutxiegi)
o Pazientea edota bere familia erabaki-hartzeetan inplikatuz, eurek erabakitzen 

duteneraino.
- Honetarako trebetasun espezifikoak ezagutu eta maneiatu:

o Pazienteari edota bere familiari berri txarrak emateko
o Paziente terminalekin komunikatzeko
o Historia sexuala lortzeko
o Arrisku-ohiturak  eta  menpekotasun-arazoak  dituzten  pazienteekin 

komunikatzeko
- Elkarrizketa behar bezala itxi

o Elkarrizketako  punturik  interesgarrienak  laburbilduz,  parte  hartzaileetako 
bakoitzaren  eginkizuna  batik  bat:  medikua,  pazientea  edota  familia  edota 
zaintzaileak

o Litezkeen eboluzioak eta kasu bakoitzean jardunik egokiena aurreikusiz
o Kontsultagileak adeitasunez agurtuz

- Kontsultan informazioa, pentsamenduak eta emozioak komunikatzea ahalbidetu
- Pazientearekiko,  familiekiko  eta  bere  zaintzaileekiko  baldintzarik  gabeko  errespetua 

agertu (ez halabeharrez euren jarrerekiko)
- Pazientearen autonomia eta indibidualtasunarekiko errespetua agertu
- Prozesu diagnostiko  eta  terapeutikoaren parte  bat  pazienteekin,  familiekin  eta  bere 

zaintzaileekin partekatzeko jarrera agertu
- Gizarte-geruza ezberdinetako eta nortasun ezberdineko pazienteekin aritzeko jarrera 

agertu
- Batera eman daitezkeen gaixotasunaren alor anitzen aurrean (biologikoa, psikologikoa 

eta soziala) jakin mina agertu eta arreta jarri
- Mediku izatetik ondorioztatzen diren geure jarrera, sineste eta itxaropenekiko jarrera 

irekia, jakin minezkoa eta horiek guztiak aztertzeko prest, agertu

III- LEHENTASUNA

- Honakoekin komunikatzeko trebetasun espezifikoak ezagutu eta maneiatu:
o Komunikatzeko/ zentzumen-arazoak dituzten pazienteekin
o Oso komunikatiboak ez diren pazienteekin
o Depresioa duten pazienteekin
o Antsietatea duten pazienteekin
o Paziente haserretu eta oldarkorrekin

- Honetarako beharrezkoak diren trebetasun espezifikoak ezagutu eta maneiatu:
o Pazienteen familiekin komunikatzeko
o Familiako kideen arteko komunikazioa errazteko

- Honakoekin komunikatzeko beharrezkoak diren trebetasun espezifikoak ezagutu eta 
maneiatu:

o Medikuarenarekiko ezberdinak diren kulturetakoak diren pazienteekin
- “Motibazio-elkarrizketaren” berariazko trebetasunak ezagutu eta erabili

o Ohitura-aldaketen estadio eta prozesuak ezagutu



o Aldaketa-prozesu horretan enpatia garatu eta auto-erantzukizuna sustatu
o Galdera irekiak, hausnartze-entzutea, sumarioak, positibizazioa eta auto-

eraginkortasunaren sustapena erabiltzen
o Limurtze-trebetasunak ezagutu eta erabiltzen ditu

- Kontsultan “Emozioen Kontrolerako” beharrezkoak diren trebetasunak ezagutu eta 
erabili

- “Talde txikitan” komunikatzeko beharrezkoak diren trebetasun espezifikoak ezagutu eta 
erabili

o Paziente-taldeak
o Lan-taldeak: Lehen Mailako Arreta Taldea eta bestelako asistentzia-mailetako 

profesionalak
- Medikuntza-komunikazioan eragiten duten elementu etikoak ezagutu eta erabili

o Printzipio etikoak eta komunikazioa
o Baimen informatua

* Fitxa honetan erantzukizun-zutabea ezabatu egin da, kasu guztietan ere lehen 
mailakoa iritzita



GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

A) Auto-ikaskuntza
- Gomendatutako bibliografiaren irakurketa
- Bideo bidezko lana
- Urrutiko ikastaroak

B) Landa-ikaskuntza
- Proiektuak edo txostenak gauzatu
- Lana paziente simulatuekin eta role play
- Behaketa zuzenean edo benetako kontsulten bideo-grabaketetan oinarritutako feedback 
eskaini.
- Kontsultako eta tutore-egoiliar lan espezifikoa

C) Ikastaroak
- Eduki teorikoa parte-hartze azalpen laburren bitartez irakastea gomendatzen da.

D) Talde-lana
- Trebetasunak landu eta menderatzeko, egoiliarrak talde txikitan (6-8 lagun artekoak) aritzea 
gomendatzen  da;  horietan  esperientzia  propioen  ekarpena  egin  ahal  izango  dute,  arazo 
komunak  eztabaidatu  eta  profesional  bakoitzarentzako  alternatiba  erreal  eta  erabilgarriak 
iradoki.  Role-playing  teknika  eta  benetako  pazienteen  bideo-grabazio  bidezko  lanaren 
bitartez, egoiliarrak komunikazio-trebetasun ezberdinak ikuskaritzapean eta “arrisku baxuko” 
baldintzetan “esperimentatzeko” (frogatzeko, trebatzeko) aukera izan behar du.

E) Tailerrak
-  Tailer  aurreratuak,  trebetasun espezifikoak garatzeko zuzenduak,  “III.  Lehentasunekoak” 
batez ere; adibidez, “nerabeekin komunikatzeari buruzko tailerra”, “paziente oldarkorrarekin 
komunikatzeari buruzko tailerra”, “berri txarren” ingurukoa, etab.

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA
Oinarrizko ikaskuntza osasun-etxean egingo da, baina komeni da talde txikitan aritzeko 

modua  eman  eta  nahikoa  material  (errotafolioa,  arbela,  erretro-proiektagailua,  bideo-
proiektagailua,  grabazio-kamera  eramangarria,  bideo  erreproduzigailua  eta  telebista-
monitorea)  duten  ikasgeletan  egin  beharreko  ikaskuntza  teoriko  eta  trebetasunen 
entrenamendua izatea ere.

Komunikatzeko teknika eta estiloaren ikuskatzea egoiliarraren lantokian egin behar da.

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
Komunikazio-tekniken ikaskuntza egoiliartzaren hasieran hasi eta prestakuntza osoan 

zehar luzatzea gomendatzen da.
Ahalegin  berezia  gomendatzen  da  Osasun  Etxean  emango  diren  prestakuntza-

aldietan.
Prestakuntza  teoriko-praktikoa  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean  egokitu  egingo  da, 

baina lau urteetan zehar 30 orduko iraupena gutxienez gomendatzen da.

GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
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1. Bideoa: Iniciando una relación terapéutica
2. Bideoa: Escuchar y preguntar
3. eta 4. Bideoa: Información y Negociar con el paciente

5. Bideoa: Situaciones difíciles en la consulta



5.1.2.  ARRAZONAMENDU  KLINIKOA.  ERABAKI-HARTZEA.  PAZIENTEAN 
ZENTRATURIKO METODO KLINIKOA

Familiako Medikuak egiteko bikoitza du: pazientea ulertu eta bere gaixotasuna ulertu 
eta kontsulta-arrazoi askotarikoak, denbora-faktorea, gaixotasunaren probabilitate ezberdina, 
erabilgarritasun  handia  eta  arretaren  jarraitutasuna  ezaugarri  dituen  testuinguru  batean, 
asistentzia-ardura  espezifikoekin  batera.  Arrazonamendu  klinikoa  eta  erabaki-hartzea, 
asistentzia-komunikazio eta ezaguera zientifiko-teknikoekin batera praktika kliniko on baten 
funtsezko  elementuak  dira.  Hortaz,  trebetasun  hori,  komunikazioa  bezalatsu,  ez  da 
trebetasun osagarria, funtsezko eta muinekoa baizik. Trebetasun hori gabe, gure ezaguerak 
aise galaraz daitezke, eta kaltegarriak ere izan daitezke.

Arrazonamendu-kliniko,  erabaki-hartze  eta  pazientean zentraturiko  metodo kliniko-
teknikak irakatsi egin behar dira eta ikasiak izan beharra dute. Miaketa fisikoaren teknikak 
irakasten diren zorroztasun berdinaz irakatsi behar dira. Izan ere, esperientzia hutsak, kasu 
honetan, bide okerretik eraman gaitzake. Elkarrizketa klinikoan bezalaxe, ez da intuiziozko 
prozesua  eta  identifikatzea  komeni  den  zenbait  aldi  zeharkatzen  ditu,  horietan  kale  egin 
daiteke eta.

Alor hau definitutako helburu orokorrei dagozkien 6 ataletan egituratzen da; horietako 
bakoitzerako ezaguera, jarrera eta trebetasunei dagozkien heziketa-helburuak zehazten dira, 
ikaskuntza-lehentasunaren  mailaren  arabera  taldekatuta,  baita  iradokizun  metodologiko, 
gomendatutako irakurketa eta ebaluatzeko aukerak ere.

HELBURUAK

Egoiliarrak, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:

1. Lehen Mailako Arretako erabaki-hartzearen funtsak eta ezaugarriak ezagutu.
2.  Familiako Medikuaren kontsultan aurkezten diren arazoetan arrazonamendu kliniko eta 
erabaki-hartzearen printzipioak aplikatu.
3. Praktikan diagnosi-frogak definitzen dituzten ezaugarriak maneiatzen jakin.
4. Gaixotasunaren pronostikoa egin.
5. Aurkezten den arazoa eta pazientearen ezaugarrietarako ekintza-plan bat erabaki.
6. Adostutako ekintza-planarekiko atxikimendu egokia lortu.

OHAR GARRANTZITSUA:
Arrazonamendu eta erabaki-hartzearekin loturiko jarduera guztien erantzukizun-maila  
lehentasunezkoa da, hainbesterako ze, kasu honetan, Familiako Medikua, aldi berean, 
bigarren  mailako  espezialistentzat  arrazonamenduaren  eta  bere  pazienteetan 
zentratutako erabaki-hartzeen inguruko gaietan erreferente bilaka baitaiteke.



IRAKASKUNTZA-JARDUERAK LEHENTASUNAREN ARABERA SAILKATUTA
EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK

1.  LEHEN  MAILAKO  ARRETAKO  ERABAKI-HARTZEAREN  FUNTSAK  ETA 
EZAUGARRIAK EZAGUTU
I. LEHENTASUNA:
-  Familia  Medikuntzako  erabaki-hartzearen  ezaugarri  bereziak  ezberdindu:  irisgarritasun 
handia,  desberdindu  gabeko  edo  lehen  aldietan  den  gaixotasuna,  gaixotasunaren 
aurkezpenaren  antolaketa  falta,  arazoaren  garrantziari  buruzko  ziurgabetasuna, 
longitudinaltasuna
- Ziurgabetasuna erabaki-hartze prozesuari datxekiola aintzat hartu
II LEHENTASUNA:
-  Erabaki-hartze  eredu  ezberdinak  ezagutu  (induktiboa,  hipotetiko-deduktiboa,  eredu-
ezagutzea)
-  Lehen  Mailako  Arreta  definitzen  duten  ezaugarriek  Familiako  Medikuntzako  erabaki-
hartzean nola eragiten duten aztertzen du
- Praktika klinikoaren aldagarritasuna aztertu eta kalitate-arazoen balizko adierazle bezala 
onartu

2.  ARRAZONAMENDU  KLINIKOAREN  PRINTZIPIOAK  FAMILIAKO  MEDIKUAREN 
KONTSULTAN AURKEZTEN DIREN ARAZOETAN APLIKATU
I LEHENTASUNA:
- Diagnosi-prozesuaren aurreko aldiak ohikotasunez erabiltzeko garrantzia balioetsi: patologia 
larria baztertu,  une horretan zergatik  bertaratzen den aztertu,  sintomek pazientearentzako 
duten esanahia aurkitu, eta bestelako faktorerik presente ote den
-  Praktikan  diagnosi-prozesuaren  aldi  ezberdinak  errutinaz  erabiltzen  ditu:  sintomen 
aurkezpena,  hipotesien  formazio  goiztiarra,  diagnostiko  diferentziala,  gaixotasunaren 
diagnostikoa, gaixotasunaren azalpena
-  Pazientearen  arazoak  identifikatu  eta  bere  errealitatea  deskribatu  eta  azaltzen  duten 
hipotesi posibleak orientatu.
- Zer miaketa egin definitu, eta zer helbururekin.
- Praktika kliniko-gidak erabili bere maiztasuna edo transzendentzia dela eta garrantzitsuak 
diren arazoak artatzeko.
-  Gaitza bere testuinguru mediko propioaren baitan interpretatu,  arrazonamendu klinikoan 
pazientearen itxaropenak eta kezkak barneratuz eta arazoak bere bizitzan dituen eraginak.
-  Sintomen  ikerketa  elkarrizketaren  klimarekin  lotu,  komunikazio-teknikekin  (narrazio-
laguntza, bereziki) eta pazientearengan zentratutako ikuspegiarekin.
-  Azterketa  klinikoa  laborategiko  ebaluazioa  baino  eraginkorragotzat  hartu  diagnosi-
prozesuan.
- Bere gaitasunaren eta erantzukizunaren mugak aitortu, kontsultatu edo bigarren mailara 
deribatu, behar diren egoera klinikoak identifikatuz.
- Hipotesien formazio goiztiarraren akatsak aintzat hartu, elkarrizketaren kontrol goiztiarra eta 
“ainguratze” fenomenoa bereziki, baita informazio nahasia argitu ez izana eta pazientearen 
informazioaren fidagarritasuna ebaluatu ez izana ere.
-  Behaketa klinikoaren aldagarritasunaren iturriak ezagutu eta hura gutxiagotzeko metodo 
ezberdinak  erabili,  behaketa-prozeduren  estandarizazioa  eta  tresnen  kalibraketa  edo 
baliozkotzea batez ere.
- Froga eta sintomen aurresan-balioak ezberdindu, prozesuen prebalentziaren arabera.
- Diagnosi-prozesuaren errentagarritasuna eta efizientzia aintzat hartu.
- Ziurgabetasuna maneiatu erabakiak hartzeko orduan, hipotesi bat baieztatu edo baztertzeko 
probabilitate-balio ezberdinak erabiliz.
- Praktika kliniko-gidak garatu.
3.  PRAKTIKAN  FROGA  DIAGNOSTIKOAK  DEFINITZEN  DITUZTEN  EZAUGARRIAK 
MANEIATZEN JAKIN
I LEHENTASUNA:
- Diagnosi-frogen ezaugarriak ezagutu: sentiberatasuna eta espezifikotasuna.
- Aurresan-balio eta probabilitate-arrazoi kontzeptuak identifikatu eta aplikatu.
- Diagnosi-frogarik egokienak aukeratzeko irizpideak ezagutu, nola kontsultako diagnostikoan 
hala populazio-bahetzean ere.
-  Lehen  Mailako  Arretako  prozesu  morbosoen  ezaugarriek  sentiberatasun  eta 



espezifikotasunean nola eragiten duten ezagutu.
- Frogen ezaugarriak sintoma eta zantzuetan aplikatu: probabilitate baldintzatua sintoma jakin 
batzuk emanda
II LEHENTASUNA:
-  Erabakien analisia  ezagutu eta erabili  zenbait  arazo kliniko  ebazteko,  erabaki-zuhaitzak 
erabiliz eta sentiberatasun-analisia, erabilgarritasun, frogaren atari eta gainerako kontzeptuak 
aplikatuz.
- Froga bat gehiago gehitzeko bigarren mailako efektuak ezagutu: erredundantzia, ur-jauzi 
efektua,etab.
- Operazio ezaugarri-kurben (ROC) funtsa teknikoak ezagutu
- Praktika kliniko-gidetan erabilitako frogen ezaugarriak aztertu, baita froga aurreko eta froga 
osteko probabilitateak ere.

4. GAIXOTASUNAREN PRONOSTIKOA GAUZATU
I LEHENTASUNA:
- Pronostikoa burutzean Familiako Medikuntzako erabaki-hartzearen ezaugarri bereziek nola 
eragiten duten aztertu,  bereziki  desberdindu gabeko edo lehen aldietan den gaixotasuna, 
gaixotasunaren aurkezpenaren antolaketa falta, arazoaren garrantziaren ezjakintasuna.
- Pronostiko bat burutu, historia naturala eta gaixotasunaren ibilbide klinikoa ezberdinduz.
II LEHENTASUNA:

- Azterketa pronostikoen ezaugarriak ezagutu, Lehen Mailako Arretan agertzen diren 
arazoetarako egokitasuna balioetsiz.

- Longitudinaltasuna eta zaintzen jarraitutasuna erabili pronostikoaren elaboraziorako 
balio erantsi gisa.

5. AURKEZTEN DEN ARAZO ETA PAZIENTEAREN EZAUGARRIETARAKO EGOKIA DEN 
EKINTZA-PLANA ERABAKI
I LEHENTASUNA:
-  Ekintza-planaren  aukera  ezberdinak  aintzat  hartu:  deribazioa,  froga  berriak,  itxarote 
terapeutikoa, etab.
-  Tratamenduaren azken helburua identifikatu:  sendatzea,  berreritzea saihestea,  hondatze 
estrukturala edo funtzionala mugatzea, geroagoko konplikazioak saihestea, uneko ondoeza 
konpontzea, segurtasuna eskaintzea, duintasunez hiltzen uztea.
-  Tratamendua eta bere helburuak aukeratzean, gaixotasuna, sindromea eta pazientearen 
egoera soziala, psikologikoa eta ekonomikoa aintzat hartu.
- Pazienteari eta bere familiari argi azaldu eta haiekin adostu hartu beharreko diagnosi- eta 
interbentzio-neurriak.
- BAEak (botiken aurkako erreakzioak)saihestu eta haien jarraipena egiteko garrantzia aintzat 
hartu (botika-zaintza).
II LEHENTASUNA:
-  Prozedura  terapeutiko  baten  eraginkortasunaren  balioestearen  oinarri  diren  printzipioak 
ezagutu.
-  Prozedura  terapeutiko  baten  eraginkortasunaren  balioespenaren  emaitzak  interpretatu, 
signifikazio estatistikoa eta argitaratutako emaitzen nabarmengarritasun klinikoa ezberdinduz.
- Arrisku erlatibo, tratatzeko beharrezko kopuruari (NNT)  buruzko kontzeptuak ezagutu eta 
erabili.
-  Saiakuntza klinikoetan eta meta-analisietan argitaratutako emaitzek eguneroko praktikan 
duten aplikagarritasuna balioetsi.
-  Praktika  kliniko-gidetan  proposatutako  interbentzioak,  bere  egingarritasuna  eta 
eraginkortasuna aztertu.

6. ADOSTUTAKO EKINTZA-PLANAREKIKO ATXIKIMENDU EGOKIA LORTU
I LEHENTASUNA:
-  Betetzearekin  lotutako  faktoreak  ezagutu:  medikuarengandik,  pazientearengandik, 
gaixotasunetik, indikazio terapeutikotik, girotik eta osasun-egituratik eratorriak.
-  Tratamenduarekiko  atxikimendua lehen  helburu   eta  medikuaren  egiteko  nagusi  bezala 
aintzat hartu. 
- Estrategia ezberdinak tratamenduarekiko atxikimendua hobetzeko erabili.
II LEHENTASUNA:

- Betetzearen balioespen-metodo ezberdinak ezagutu eta erabili.



* Fitxa honetan erantzukizun-zutabea ezabatu egin da, kasu guztietan ere lehen 
mailakoa iritzita

IRAKASKUNTZA METODOLOGIA

Irakaskuntza-metodologiaren aspektu erabakigarria tutoreekin egingo den kontsultako 
lana  da, familiako medikuntzakoa (hiri- edo landa-ingurukoa izan) eta urgentzietakoa batez 
ere,  kasuen  iruzkina  eginez,  aztertuz  eta  aurkeztuz,  azterketa  indibiduala  eta  kasuen 
aurkezpen-saioak ahaztu gabe. Metodo gisa, honakoak gomendatzen dira:

A) Auto-ikaskuntza
Praktika  medikoaren  eta  Osasun  Etxeko  edota  Urgentzietako  aldagarritasunaren 

azterketa bibliografikoa, ohiko kontsulta-arrazoiren baten inguruan.

B) Landa-ikaskuntza
Kontsultako lana, tutorearekin.

C) Ikastaroak
Osasun Etxeko hasierako egonaldiak (E1) dirauen artean garatu beharreko Familiako 

Medikuntzaren Praktikaren Mintegi baten barruan sar daitekeen arrazonamendu klinikoaren 
hastapena.

D) Talde-lana
- Talde-lana, medikuek erabakiak nola hartzen dituzten gai hartuta.
- Rol-jokoa, arrazonamendu klinikoaren fase guztien inguruan.
- Banakako eta taldeko lana, modu sekuentzialean, eta benetako adibidetan, diagnosi-, 

pronostiko- eta terapia-prozesuaren aldi ezberdinak aztertuz.
- Kontsulten bideo-grabazio bidezko lana, diagnosi-prozesua elkarrizketaren klimarekin 

eta narrazio-laguntza teknikekin lotuz.
- Arazoaren abordatze integrala jasotzen duten  saio klinikoak  gauzatu eta aurkeztu, 

pazientean  zentratutako  fokatzeaz  aztertuz  eta  diagnosi  eta  terapia-prozesuaren  aldi 
ezberdinak aurkeztuz, Riegelman-en eskemaren arabera.

-  Praktika  kliniko-gida  ezberdinetan  aurkeztutako  jarduerak  kasu  hipotetikoetan 
aplikatu, bere egingarritasuna balioetsiz eta egoki diren moldaketak proposatuz.

E) Tailerrak
Arrazonamendu kliniko eta erabaki-hartzeari buruzko tailer praktikoa (E4).
Prestakuntza  teoriko-praktikoa  hiru  mailatan  planifikatu  liteke:  hastapena  lehen 

urtean, bigarren eta hirugarren urteetan ebidentzian oinarritutako medikuntza, epidemiologia 
kliniko  eta  froga  diagnostikoekin  jarraituz,  laugarren  urtean  arrazonamendu  kliniko  eta 
erabaki-hartzeari buruzko tailer praktiko batekin amaitzeko.

Prestakuntza teoriko-praktiko hau hertsiki lotu beharko litzaioke elkarrizketa kliniko eta 
epidemiologia  klinikoarenarekin;  oso  garrantzizkotzat  jotzen  da  bi  atal  horiek  ere  batera 
abordatzea, edo modu koordinatuan behintzat, askotan bi jardueretan adibide eta kasu, rol-
joko eta bideo-grabazio berdinak erabiliz.

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA

Ikaskuntza  teorikoa  eta  arrazonamendu  klinikoan  trebatzea  talde  txikitan  aritzeko 
modua  eman  eta  nahikoa  material  (errotafolioa,  arbela,  erretro-proiektagailua,  bideo-
proiektagailua,  grabazio-kamera  eramangarria,  bideo  erreproduzigailua  eta  telebista-
monitorea) duten ikasgeletan egin behar da.

Arrazonamendu klinikoaren estilo eta tekniken ikuskatzea egoiliarraren lantokian egin 
behar da.

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
Arrazonamendu  kliniko-tekniken  ikaskuntza  egoiliartzaren  hasieran  hasi  eta 

prestakuntza osoan zehar luzatzea gomendatzen da.
Ahalegin  berezia  gomendatzen  da  Osasun  Etxean  emango  diren  prestakuntza-

aldietan.



Prestakuntza  teoriko-praktikoa  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean  egokitu  egingo  da, 
baina lau urteetan zehar 30 orduko iraupena gutxienez gomendatzen da.

GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
Ikus Oinarrizko Gaitasunen atalaren amaiera: 52. orrialdea.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA
. McWhinney IR. El método clínico. En : McWhinney IR. Medicina de Familia. Bartzelona:
Mosby/Doyma Libros, 1996: 114-63. (1. eta 2. helburuak)
. Pascual J, Torío J y García MC. El juicio clínico en Medicina Familiar. En: Gallo Vallejo FJ y
cols. Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. (2ª ed). Madril: Editorial
IC&M, 1997: 61-72. (1. eta 2. helburuak)
. Ruiz R, Martínez J y Fonseca F. El método clínico de la medicina de familia. En: Gallo
Vallejo FJ y cols. Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. (2ª ed).
Madril: Editorial IC&M, 1997: 73-9 (1.eta 2. helburuak)
. Turabian JL. Resolviendo problemas en Medicina de Familia. En: Turabian JL. Cuadernos
de Medicina de Familia y Comunitaria. Madril: Ediciones Díaz de Santos, 1995 (1. helburua)
. Córdoba R, Lou S Métodos diagnósticos en la consulta del Médico de Familia. Bartzelona:
Mosby/Doyma Libros, 1994 (1. helburua)
. Bellón J. La consulta del médico de familia: como organizar el trabajo. En: Gallo Vallejo FJ
y cols. Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. 2ª edición. Madril:
Editorial IC&M, 1997; 242-258 (1. helburua)
. Hernández I, Vioque J. El Examen clínico, el diagnóstico. En: Argimón J, Brotons C,
Gabriel R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de Epidemiología
clínica. Madril: DuPont Pharma, 1995 (2. helburua)
. Borrel F y Bosch JM. Entrevista clínica. En: Martín Zurro A y Cano Pérez JF. Atención
Primaria. (4ª ed). Bartzelona: Harcourt Brace, 1999: 275-81. (2. helburua)
. Cabello J, Pico J. El diagnóstico precoz: conceptos y estrategias. En: Argimóns J, Brotons
C, Gabriel R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de Epidemiología
clínica. Madril: DuPont Pharma, 1995; (2. helburua)
. Guarga A, Marquet R y Jovell A. Recomendaciones para la práctica clínica: protocolos y
guías, en Atención Primaria. En: Martín Zurro A y Cano Pérez JF. Atención Primaria. (4ª
ed). Bartzelona: Harcourt Brace, 1999: 292-310. (2. helburua)
. Pozo F. Utilización clínica de las pruebas diagnósticas. En: Argimóns J, Brotons C, Gabriel
R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de Epidemiología clínica.
Madril: DuPont Pharma, 1995 (3. helburua)
. Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Epidemiología clínica. Ciencia básica para
la medicina clínica. Mexico: Editorial Médica Panamericana, 1998 (3. eta 4. helburua)
. Sackett DL, Richarsdson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia.
Madril: Churchill Livingstone, 1997(3. helburua)
. Gabriel R, Rodríguez F, Castrillo J. Toma de decisiones: metodología. En: Argimóns J,
Brotons  C,  Gabriel  R,  Gil  V,  Gómez  de  la  Cámara  A,  Jiménez  j  y  cols.  Tratado  de 
Epidemiología clínica. Madril: DuPont Pharma , 1995 (3. helburua)
. Sox HC, Blatt M, Higgins MC, Marton KI. Medical Decision Making. Boston: Butterworths ,
1998 (3. helburua)
. Córdoba R y Hernández AC. Pruebas diagnósticas en Atención Primaria. En: Martín Zurro
A y Cano Pérez JF. Atención Primaria. (4ª ed). Bartzelona: Harcourt Brace, 1999: 311-29.
(3. helburua)
. Villagrasa F, Bañares J, Barona C, Pla E. El juicio pronóstico. En: Argimóns J, Brotons C,
Gabriel R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de Epidemiología
clínica. Madril: DuPont Pharma, 1995 (4. helburua)
. Gil V, Puras F, Merino J. Decidir la terapéutica. En: Argimóns J, Brotons C, Gabriel R, Gil V,
Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de Epidemiología clínica. Madril: DuPont
Pharma, 1995 (5. helburua)
. Morales F, Ferrer J, Palop V, Quirce F. La nocividad de la terapéutica. En: Argimóns J,
Brotons C, Gabriel R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez j y cols. Tratado de
Epidemiología clínica. Madril: DuPont Pharma, 1995 (5. helburua)
. Gené J y Catalán A. Utilización de los medicamentos. En: Martín Zurro A y Cano Pérez JF.
Atención Primaria. (4ª ed). Bartzelona: Harcourt Brace, 1999: 330-50. (5. helburua)
. Brotons Cuixart C. Evaluación de la evidencia científica. En: Argimóns J, Brotons C,



Gabriel R, Gil V, Gómez de la Cámara A, Jiménez J y cols. Tratado de Epidemiología
clínica. Madril: DuPont Pharma, 1995; (5. helburua)
. Gil V, Merino J. Cumplimiento terapéutico. En: Argimóns J, Brotons C, Gabriel R, Gil V,
Gómez de la Cámara A, Jiménez J y cols. Tratado de Epidemiología clínica. Madril:
DuPont Pharma, 1995(6. helburua)

5.1.3. ARRETAREN KUDEAKETA
- Kudeaketa klinikoa
- Talde-lana
- Jardueraren kudeaketa eta antolaketa
- Informazio-sistemak
- Kalitatearen kudeaketa
- Erantzukizun zibila eta mediko-legala

Familiako  Medikuaren  lau  funtzioak  arreta,  irakaskuntza,  ikerkuntza  eta  arretaren 
kudeaketa dira. Kudeaketa kliniko eta ez-kliniko (antolakuntza-kudeaketa) on batek Familiako 
Medikuaren  gaitasunek  osasun-sistemaren  helburuetan  nahi  bezalako  inpaktua  izatea 
determinatuko  dute:  efektibotasuna,  efizientzia,  berdintasuna  eta  sistemaren 
bideragarritasuna. Arretaren kudeaketak efizientzia mikroekonomikoaren oinarrizko elementu 
bat determinatzen du, maila-eraginkortasuna hain zuzen, hau da, arazoak kalitate zientifiko-
teknikoaz ebazteko eraginkortasuna eta arrazoizko kostu batean horiek ebatzi behar diren 
mailan.

Medikuok  Osasun  Sistema  Nazionalaren  baliabide  gehienak  kudeatzeko  ardura 
dugunak gara. Familiako medikuak kudeatzaile gara: erabaki efizienteak hartu behar ditugun 
kudeatzaile  klinikoak,  eskura  dugun  ebidentziarik  onenean,  esperientzia  kliniko  propioan 
oinarriturikoak  eta  pazientearen  itxaropenak  kontuan  hartuta,  denboraren  kudeatzaileak, 
informazioaren kudeatzaileak eta kalitatearen kudeatzaileak, erantzukizun zibil  eta mediko-
legal testuinguru batean.

Atal  honetan  Familiako  Medikuari  interesatzen  zaizkion  arretaren  kudeaketaren 
elementurik  garrantzitsuenak  sei  ataletan  garatzen  dira:  kudeaketa  klinikoa,  talde-lana, 
jardueraren  kudeaketa  eta  antolaketa,  informazio-sistemak,  kalitatearen  kudeaketa  eta 
erantzukizun  zibil  eta  mediko-legala.  Atal  bakoitzean  berezkoak  dituen  helburuak  eta 
jarduerak definitzen dira.

OHARRA:  Gai-alor  honetan  jasotzen  diren  erantzukizun-mailak  laguntza  tekniko 
espezializatuaren  beharrari  dagozkie  (Kalitate  Batzordeak,  Osasun  Teknikaria,  Kalitate 
Koordinatzailea, etab.)



ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: KUDEAKETA KLINIKOA

1.  AZPI-ALORRA:  Kudeaketa  klinikoa.  Ebidentzian  oinarritutako  medikuntza. 
Pazientearengan  zentratutako  arazoen  ebazpena.  Praktika  klinikoaren  ebaluazioa.  Froga 
osagarrien  erabilera  egokia.  Botiken  erabilera  arduratsua.  Aldi  Baterako  Ezgaitasunaren 
(ABE) kudeaketa.

HELBURUAK

Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Kudeaketa klinikoa eta bere elementu praktikoak aplikatu.
2. Ebidentzian oinarritutako medikuntza kudeaketa klinikorako tresna gisa aplikatu.
3. Pazientean zentratutako kudeaketa klinikoa aplikatu.
4. Arazoen ebazpen-maila balioetsi, eta haren gainean jardun.
5. Praktika klinikoaren ebaluazioa maneiatu eta ebaluazio-tresna ezberdinak aplikatzen 

jakin.
6. Froga osagarrien erabilgarritasuna balioetsi eta praktika klinikoan aplikatzen jakin.
7. Botika-preskripzio arrazionala egin.
8. ABEa kontsulta medikoaren testuinguruan maneiatu.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERA ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
- Kudeaketa klinikoaren oinarriak ezagutu: praktika klinikoaren 
aldagarritasuna eta hura kudeatzeko estrategiak.
- Ebidentzian Oinarritutako Medikuntza (EOM) kudeaketa 
klinikorako tresna bezala ezagutu: praktika kliniko-gidak.
- Ebazpen-mailaren kontzeptua ezagutu Lehen Mailako 
Arretaren jardueraren emaitzen neurri bezala, baita hura 
neurtu eta harengan eragiteko aukerak ere.
- Pazientearengan zentratutako kudeaketa klinikoa eta metodo 
klinikoa ezagutu
- Froga diagnostikoak egoki erabiltzeko ezaguera teoriko eta 
trebetasunak
- Farmazia-kudeaketaren oinarri teorikoei buruzko ezaguera 
eta arrazoizko farmazia-preskripziorako ezaguera.
- Kontsultan ABEa kudeatzeko ezaguera eta trebetasunak.
II LEHENTASUNA
- EOM kudeaketa klinikoaren kudeaketarako tresna bezala 
ezagutu: erabaki-hartzeak, praktikaren ebaluazioa
- Praktika kliniko-gidak burutzeko trebetasunak
- Diagnosi-frogak balioesteko ezaguera eta trebetasunak
- Kostu-eraginkortasun analisiaren erabilgarritasuna ezagutu
- Botiken erabilera-azterketak garatzeko ezaguera teoriko eta 
trebetasun praktikoak
III LEHENTASUNA
- Kostu-eraginkortasun analisi-azterketak garatzeko 
trebetasuna
- Kudeaketa klinikorako trebetasuna
- Pazientearengan zentratutako EOMrako trebetasuna

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

BIGARRENA
BIGARRENA
BIGARRENA
BIGARRENA

BIGARRENA

LEHENA
LEHENA



ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: TALDE-LANA

2.  AZPI-ALORRA: Talde-lana.  Taldeko  liderra.  Bileren  dinamika.  Gatazkak  kudeatzea: 
negoziazioa.

HELBURUAK
Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Taldean jardun, lan-alor ezberdinetan.
2. Taldeetako lider izan eta jarduera dinamizatu.
3. Bilerak egoki gidatu.
4. Negoziazioaren elementu praktikoak barneratu gatazkak kudeatzeko tresna gisa.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK

I LEHENTASUNA
- Talde-lanaren oinarri teorikoak ezagutu
- Negoziazioaren oinarri teorikoak ezagutu gatazkak 
kudeatzeko tresna gisa
II LEHENTASUNA
- Lidergo estiloak eta liderraren taldeko koordinatzaile eta 
dinamizatzaile-eragina ezagutu
- Bilerak gidatu eta dinamizatzeko elementu teorikoak ezagutu
- Negoziazio-teknikak erabili
III LEHENTASUNA
- Bileren maneiu praktikoa

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA
LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: JARDUERAREN KUDEAKETA

3.  AZPI-ALORRA: Lehen  Mailako  Arreta  Taldeko  (LMT)  asistentzia-jardueraren 
kudeaketa  eta  antolaketa.  Frekuentazioa  eta  asistentzia-presioa.  Kontsultaren 
kudeaketa: zirkuituak eta agenda.

HELBURUAK
Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. LMT antolakuntzaren funtsezko oinarriak ezagutu.
2. Kontsultako jardueraren antolakuntza-eredu ezberdinak, etxebizitzako jarduera, mediku 

eta erizainen arteko harremana, landa- eta hiri-inguruetan, ezagutu eta balioetsi.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
- LMTen antolakuntzaren oinarriak ezagutu bere asistentzia-
aspektuetan
- Kontsulta eta etxebizitzako jardunaren antolakuntza-ereduak 
ezagutu
- LMTko mediku eta erizainen arteko harremanaren 
antolaketa-ereduak ezagutu
- Kontsultaren kudeaketa-metodologia maneiatu
II LEHENTASUNA
- Osasun-zerbitzuen erabileran eragiten duten faktoreak 
ezagutu
- Paziente hiperfrekuentatzailea maneiatu
- LMTen antolakuntzaren oinarriak ezagutu, prestakuntza, 
ikerkuntza eta irakaskuntza-alorretan
III LEHENTASUNA
- LMTaren erabiltzaileari arreta emateko unitatearen 
antolaketaren oinarriak ezagutzen

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA



ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: INFORMAZIO-SISTEMAK

4.  AZPI-ALORRA: Informazio-sistemak:  populazio-datuen  bilketa,  historia  klinikoa, 
morbilitate-erregistroak,  kodifikazioa,  heriotza-tasen  erregistroa,  bestelako  erregistro-
sistemak, informatika kontsultan, sistemak eta programak.

HELBURUAK

Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Osasun Informazio Sistemaren ezaugarri orokorrak ezagutu
2. Lehen Mailako Arretan erabiltzen diren erregistro-sistema ezberdinak erabili eta bere 

erabilgarritasun praktikoa ezagutu.
3. Lehen Mailako Arretan gehien erabiltzen diren adierazleak maneiatu.
4. Adierazle  ezberdinen  esanahia  interpretatzeko  gaitasuna  barneratu,  eta  horiek 

interpretatzeko faktore determinatzaileak.
5. Inguru  ezberdinetan  egingarria  den  informazio-sistema  definitzeko  gaitasuna 

barneratu.
6. Lehen Mailako Arreta informatizatzeko aplikazio informatikoak ezagutu eta maneiatu.
7. LMT bat guztiz informatizatzeko oinarri teorikoak eta metodologia ikasi.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
- Osasun Informazio Sistema (OIS) baten ezaugarri orokorrak, 
bere oinarrizko printzipioak eta bere mugak ezagutu
- Historia klinikoa edozein euskarritan ezagutu eta erabili
- Lehen Mailako Arretan erabili ohi diren beste erregistro-sistema 
batzuk ezagutu eta erabili
- Erregistro-sistema ezberdinen erabilgarritasun praktikoa 
balioesteko gaitasuna, lortutako informazioaren eta hura lortzeko 
kostuaren arabera
- Lehen Mailako Arretan gehien erabiltzen diren adierazleak 
ezagutu
- Lehen Mailako Arretan gehien erabiltzen diren adierazleak 
interpretatzeko gaitasuna
II LEHENTASUNA
- Inguru zehatz baterako OIS egoki eta egingarri bat definitzeko 
gaitasuna
- Lehen Maila informatizatzeko aplikazio informatiko ezberdinak 
ezagutu
III LEHENTASUNA
- Planak eta programak (prestakuntza, arreta eta kudeaketakoak) 
diseinatzeko gai izan, bere informazio eta ebaluazio-sistema eta 
guzti
- LMT bat informatizatzeko oinarri teorikoak eta metodologia 
praktikoa ezagutu

LEHENA

LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

BIGARRENA

BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA



ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: KALITATEAREN KUDEAKETA

5.  AZPI-ALORRA: Kalitatearen  etengabeko  hobekuntza.  Kalitatearen  zikloa. 
Hobekuntzarako  tresnak.  LMTan  kalitateren  hobekuntza  ezartzea.  Bezeroaren 
ikuspegia.

HELBURUAK

Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Kalitatearen  eta  kalitatearen  etengabeko  hobekuntzaren  kontzeptua  ezagutu,  baita 

haren osagarri ezberdinak ere.
2. Kalitatearen  ziklo  orokorraren  urratsak  ezagutu  eta  aplikatu:  hobetu  daitezkeen 

egoerak hauteman, arrazoien analisia, soluzioen analisia, hobekuntzaren ezarpena eta 
lortutako emaitzen ebaluazioa.

3. Zikloaren fase bakoitzean erabiltzen diren tresna ezberdinak ezagutu eta erabili.
4. Bezeroak  balioesten  dituen  osasun-arretaren  aspektuak  ezagutu,  kalitate  zientifiko-

teknikoarekin alderatuta ezberdinak direnez.
5. Hobetu daitezkeen egoeren,  akatsen erabilgarritasuna ulertu,  arretaren hobekuntza-

tresna gisa (hobekuntzarako ebaluazioaren kultura).

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
-  Kalitate  kontzeptua  eta  bere  osagaiak  ezagutu 
(eraginkortasuna,  efektibotasuna,  efizientzia,  berdintasuna, 
bideragarritasuna:  bezero/erabiltzailearen  gogobetetasuna, 
kalitate zientifiko/teknikoa eta profesionalen motibazioa)
- Kalitatearen zikloa eta bere urratsak ezagutu
-  Hobetu daitezkeen egoerak hautemateko tresna kualitatibo 
eta zenbakizko sinpleak erabili
-  Praktika  klinikoan prebalentzia  handiena duten asistentzia-
prozesuei dagozkien Elkarte Profesionalek, adostasun-taldeek, 
edo erakundeak berak ezarritako Kalitate Arauak ezagutu eta 
aplikatu
-  Bezeroak  balioesten  dituen  osasun-arretaren  aspektuak 
ezagutu:  erantzuteko  gaitasuna,  fidagarritasuna,  elementu 
ukigarriak, enpatia, profesionaltasuna, jarraitutasuna
- Profesionalak balioesten dituen osasun-arretaren aspektuak 
ezagutu: burn-out delakoa saihestu
-  Jarrera  positiboa  errorea  hobekuntza-metodo  bezala 
ebaluatu eta ezagutzeko
II LEHENTASUNA
- Zergatien analisia eta soluzioen analisirako tresnak erabili
- Kalitatearen hobekuntzako emaitzak ebaluatzeko tresnak eta 
metodologia erabili
-  LMT batean hobekuntza-plan  bat  nola  ezartzen  den jakin: 
kalitate-batzordea, hobekuntza-taldeak, jardueren hasiera
III LEHENTASUNA
- Hobetu daitezkeen egoerak hautemateko tresna konplexuak 
erabili:  talde-teknika nagusiak (brainstorming, talde nominala, 
talde  fokalak)  eta  estatistika-teknika  nagusiak  (Pareto 
diagrama,  zergati-efektu  diagrama)  Hobekuntza  Planak 
egiteko
- Praktika klinikoaren egitura, prozesu edo emaitzei dagozkien 
irizpideak edo kalitate-arauak burutu, ebidentzia zientifikoetatik 
abiatuta
-  Asistentzia-prozesuak  identifikatu  eta  dokumentatu, 
ebidentzian oinarritutako praktika kliniko-gidak burutuz
-  Unitatearen  prozesuen  eta  emaitzen  jarraipen  eta 

LEHENA

LEHENA
LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA
LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA 
(tresna gehienak)



monitorizaziorako sistema bat ezarri eta adierazleak hautatu.
-  Asistentzia-prozesuak  identifikatu  eta  dokumentatu, 
ebidentzian oinarritutako praktika kliniko-gidak burutuz.
-  Prozesuen  kontrol  eta  hobekuntzarako  tresna  nagusiak 
ezagutu  eta  aplikatu  (estandarizazioa,  prozesuen  kontrol-
grafikoak).
-  Barne-auditoria  sistema bat  burutu  eta  abian  jarri  kalitate-
arau edo irizpideak betetzen direla egiaztatzeko.
- Kalitatearen Hobekuntza Planak burutu eta abian jarri.
-  Osasun-zerbitzuen  autorizazio,  kreditatze  eta  egiaztatze-
sistema ezberdinak ezagutu
- Europako bikaintasun-ereduan oinarritutako antolakuntzaren 
auto-ebaluaketa  orokor  eta  sistematikoa  egiteko  metodoak 
ezagutu eta horiek burutzen parte hartu.

HIRUGARRENA
(konplexutasun handiko 

tresnaren bat)



ALORRA: ARRETAREN KUDEAKETA: ERANTZUKIZUN PROFESIONALA

6. AZPI-ALORRA: ERANTZUKIZUN ZIBIL ETA MEDIKO-LEGALA

HELBURUAK
Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai izango da:
1. Bere lanpostuari eta kategoria profesionalari dagokion legedia ezagutu.
2. Lanean  ari  den  osasun-zerbitzuaren  egitura  (organigrama)  eta  maila  ezberdinen 

funtzioak ezagutu.
3. Aldi Baterako Ezgaitasunarekin loturiko araudi mediko-legala ezagutu
4. Botika eta osagarrien preskripzioarekin loturiko legedia eta prozedurak ezagutu.
5. Justiziarekin  loturiko  egoera  guztiak  ezagutu  eta  maneiatzeko  eta  txosten-eredu 

guztiak maneiatzeko gai izan.
6. Pazienteek eskatutako ziurtagirien inguruan dituen eginbeharrak ezagutu.
7. Lanbidearekin loturiko deklarazio  eta  kode deontologikorik  garrantzitsuenak ezagutu 

eta eguneratuta mantendu.
8. Adierazi Beharreko Gaixotasunei (ABG) buruzko araudia ezagutu eta aplikatu. 

OHAR GARRANTZITSUA:
Jarduera guztien erantzukizuna lehen mailakoa da erantzukizun profesionalari 
dagokionez.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK LEHENTASUNAREN ARABERA SAILKATUTA
EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
-  Bere  lanpostuari  dagokion  legedia  ezagutu,  nazioartean,  nazioan  eta  bere  autonomia-
erkidegoan aplikagarria dena.
- Gure herrialdeko abortuaren eta eutanasiaren inguruko legedia ezagutu.
-  Lanean  diharduen  osasun-zerbitzuaren  egitura  (organigrama)  eta  maila  ezberdinen 
funtzioa ezagutu.
-  Bere  betebeharrak  eta  eskubideak  noraino  heltzen  diren  ezagutu,  baita  taldeko  edo 
bigarren mailako lankideenak ere.
-  Aldi  Baterako  Ezintasunarekin  (ABE)  edota  lan-istripuarekin  edo  gaixotasun 
profesionalarekin  loturiko  medikuntza-lege araudia  ezagutu.  Fase guztietan beharrezkoak 
diren dokumentu guztiak maneiatu.
- ABEarekin lotutako entitate eta organismoak ezagutu (MATEPSS, UVMI, EVI).
- ABEaren inguruan hartzen dituen erabakien eragin ekonomikoak ezagutu.
-  Botikak  agintzearekin  (errezeta-mota  ezberdinak:  GSkoak,  aseguru-konpainietakoak, 
pribatuak,  estupefaziente-errezeta),  formulak,  osagarriak  (galtzerdi  elastikoak), 
oxigenoterapia, material iraungigarria (zundak) eta ibilgailuak erabiltzearekin lotutako legedia 
eta prozedurak ezagutu.
-  Errezeta  bakoitzean  agindu  daitezkeen  edukiontzi  kopurua,  oniritzia  behar  duten 
produktuak (pixoihalak, erreakzio-tirak, elikadura enterala, bestelakoak) ezagutu.
- Justiziarekin zerikusia duten egoeren maneiua eta mota guztietako txostenak ezagutu eta 
trebetasuna  izan:  jaiotze-egiaztagiriak.  heriotza-egiaztagiriak,  heriotza  ez-naturalaren 
susmoaren aurreko jarrera, lesio-partea, egoera-parteak, emakumeen edo haurren aurkako 
tratu txarren susmoaren aurreko parteak, bortxaketa edo sexu-abusuen susmoaren aurreko 
parteak, gorpuen leku-aldatze eta harrera, epaileak eskatutako txostenak.
- Adierazi Beharreko Gaixotasunari (ABG) buruzko araudia ezagutu eta aplikatu.
-  Pazienteek  eskatutako  egiaztagiriekin  lotutako  betebeharrak  ezagutu  (mediku-ziurtagiri 
arrunta  –galdetegi  posibleen  baliozkotasuna-,  kontsultan  egon  izanarena,  ikastetxerako, 
bainuetxeetarako txostenak, INSERSOren bidaietarako, erresidentzian sartzeko, gida- edo 
arma-baimenerako  ziurtagiriak,  ehiztari  izateko,  kirolari  federatuentzako  eta  federatu 
gabeentzako).
- Ziurtagiri desegokien eskakizunen aurreko betebeharrak ezagutu: birjintasun-egiaztagiriak, 
ziurtagiriaren  alorren  baten  faltsifikazio-eskaerak  (eguna,  diagnostikoa),  enpresariak 
eskatutako ziurtagiriak.
II LEHENTASUNA
- Epidemia baten agerrera aztertzeko gai izan.
- ABEari buruzko legediak izan ohi dituen aldaketen inguruko etengabeko eguneratzearen 



aldeko jarrera agertu.
-  Pazienteren  baten  oldartze-egoeren  aurreko  jarrerarik  egokienari  buruz  informatuta 
mantendu.
III LEHENTASUNA
- Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta Medikuen Elkargoaren Kontseilu Nagusiaren 
Deontologia Kodea ezagutu
*Fitxa  honetan  erantzukizun-mailaren  zutabea  ezabatu  egin  da,  kasu  guztietan  ere 

lehen mailakoa dela iritzita

IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

Alor  honetako  helburu  ezberdinak  egoiliartzak  irauten  duen  lau  urteetan  zehar 
landuko  dira,  baina  lehendabiziko  eta  azken  urteetan  bereziki.  Funtsezko  irakaskuntza-
metodologia  tutoreekin  egin  beharreko  kontsultako  lana da,  familiako  medikuntza  eta 
urgentzietakoa  batez  ere,  kasu  eta  egoeren  iruzkina,  azterketa  eta  aurkezpena  eginez, 
banakako ikaskuntza ahaztu gabe.

Prestakuntza  teoriko-praktikoa  hiru  mailatan  planifikatzea  gomendatzen  da: 
hastapena  lehen  urtean,  bigarren  eta  hirugarren  urteetan   kudeaketa  kliniko,  informazio-
sistema,  talde-lan,  erantzukizun  profesionalarekin  jarraituz  eta  laugarrenean  kalitatearen 
kudeaketari buruzko tailer praktiko batekin amaitzeko.

Prestakuntza  teoriko-praktiko  hau  hertsiki  lotu  beharko  litzaioke  arrazonamendu 
kliniko, epidemiologia kliniko eta ebidentzian oinarritutako medikuntza eta kudeaketarenari; 
oso  garrantzitsutzat  hartzen  da  atal  horiek  batera  abordatzea,  edo  modu  koordinatuan 
bederen.

Metodo gisa, honakoak gomendatzen dira:
A) Auto-ikaskuntza
-  Praktika medikoaren eta Osasun Etxeko edota Urgentzietako aldagarritasunaren azterketa 
bibliografikoa, ohiko kontsulta-arrazoiren baten inguruan.
- Banakako ikaskuntza.

B) Landa-ikaskuntza
- Kontsultako lana, tutorearekin.

C) Ikastaroak
- Kudeaketa klinikoaren, talde-lanaren, jardueraren kudeaketa eta antolaketaren, informazio-
sistemen, kalitatearen kudeaketaren eta erantzukizun profesionalaren hastapenak. Osasun 
Etxeko hasierako egonaldiak (E1) dirauen artean garatu beharreko Familiako Medikuntzaren 
Praktikaren Mintegi baten barruan sar daitekeen arrazonamendu klinikoaren hastapena.
-  Saio  kliniko-mintegia,  talde-lanekoa,  jardueraren  antolaketakoa  (E2-E3)  eta  ebidentzian 
oinarrituriko kudeaketakoa (E2).
- Auto-ebaluazio ikastaroa, Europako bikaintasun-eredua aplikatuz.

D) Talde-lana
- Medikuen erabaki-hartzeari buruzko talde-lana.
- Benetako kasuei buruzko balioespena historien berrikuspen-saioetan zehar (diagnosi-frogen 
erabilera, preskripzioa, ABE...)
- Talde-laneko saio teorikoak eta benetako esperientziak, jardueraren analisi, antolaketa eta 
kudeaketari  buruzkoak,  Osasun  Etxeko  jardueraren  zirkuitu  eta  agenden  diseinuari, 
presioaren  maneiu  eta  asistentzia-frekuentazioari  buruzkoak.  Paziente 
hiperfrekuentatzaileren baten maneiuaren benetako esperientzia.
- Talde-lana, modu sekuentzialean, eta benetako adibideekin, kalitatearen ebaluazio-zikloaren 
aldi ezberdinak aztertuz, nola esparru klinikoan, hala ez-klinikoan ere: unitate edo taldean 10 
prozesu nabarmengarri identifikatu.
-  Hobekuntza-talde  baten  eta  hobekuntza-plan  bat  gauzatzen  parte  hartu,  ebaluazio  edo 
auditoria-taldeetan sartu, historia klinikoen auditoriak, hobekuntza-proiektuetako landa-lana, 
fokatze-taldeetan parte hartu eta zentroaren kalitate-zentroan parte hartu.
- Praktika kliniko-gida bat gauzatzen parte hartu.
- Kudeaketa edo Zuzendaritza Kontseiluetara joan.
- Talde-bileretan parte hartu.



E) Tailerrak
- Kontsulta informatizatuari buruzko tailer praktikoa (E3).
- Kudeaketa klinikoari buruzko tailer praktikoa (E2-E3).
- Kalitatearen kudeaketari buruzko tailer praktikoa (E4).

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA

Arretaren  kudeaketaren  ikaskuntza  teorikoa  eta  arrazonamendu klinikoan  trebatzea 
talde  txikitan  aritzeko  modua  eman  eta  nahikoa  material  (errotafolioa,  arbela,  erretro-
proiektagailua, bideo-proiektagailua, grabazio-kamera eramangarria, bideo erreproduzigailua 
eta telebista-monitorea) duten ikasgeletan egin behar da.

Arretaren kudeaketa-estilo eta tekniken ikuskatzea egoiliarraren lantokian egin behar 
da. Honakoak gomendatzen dira:
- Sei alorretarako Osasun Etxea.
- Antolakuntzaren kalitate-batzordearen bileratara joan.
- Errotazioak zentroko edo osasun-alorreko kalitate-koordinatzailearekin

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
Arrazonamendu  kliniko-tekniken  ikaskuntza  egoiliartzaren  hasieran  hasi  eta 

prestakuntza osoan zehar luzatzea gomendatzen da.
Ahalegin  berezia  gomendatzen  da  Osasun  Etxean  emango  diren  prestakuntza-

aldietan.
Prestakuntza  teoriko-praktikoa  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean  egokitu  egingo  da, 

baina lau urteetan zehar 30 orduko iraupena gutxienez gomendatzen da.

GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA

Ikus Oinarrizko Gaitasunen atalaren amaiera: 52. orrialdea.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA

Kudeaketa klinikoa
. Martín-Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. Conceptos, organización y práctica
clínica. (4ª ed), (capítulos: Gestión clínica, pruebas diagnósticas, análisis decisiones,
utilización de medicamentos). Madril. Harcourt-Brace. 1999.
. Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia.
Cómo ejercer y enseñar la MBE. Madril: Churchill Livingstones. 1997.
. Jovell AJ, Navarro MD, Aymerich M, Serra M. Metodología de diseño y evaluación de guías
de práctica clínica en Atención Primaria. Aten Primaria 1997; 20: 259-66.
. Badia X, Rovira J. Evaluación económica de medicamentos. Madril: DuPont-Pharma,
1994.
. Borrell F y Grupo de Trabajo de la semFYC. Incapacidad temporal. Encrucijada ética,
clínica y de gestión. Bartzelona: Edide. 1999.

Talde-lana
. Borrell F. Cómo trabajar en equipo. (2ª Ed). Bartzelona: Ed Gestión 2000, 2001.

Jardueraren kudeaketa eta antolaketa
. Martín Zurro A. Organización de las actividades en Atención Primaria. En: Martín Zurro A,
Cano Pérez F. Atención Primaria. (5ª ed). Madril: Hallcourt, 2003. Prentsan.
. Casajuana J, Bellón JA. La gestión de la consulta en Atención Primaria. En: Martín Zurro A,
Cano Pérez F. Atención Primaria. ( 5ª ed) . Madril: Hallcourt, 2003. Prentsan.
. Ruiz Téllez A. La demanda y la agenda de calidad. Bartzelona: Ed. Instituto @pCOM, 2001.

Informazio-sistemak
. Zenbait egilek. Diseñar y manejar un sistema de registro para la toma de decisiones en
Atención Primaria de Salud. En: Gallo FJ. Manual del residente de medicina familiar y
comunitaria. (2ª ed). Madril: SemFYC. 1997: 1373-1438.

Kalitatearen kudeaketa



. Comissió de millora de la Qualitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària. Guía Práctica. Implantación de un plan de mejora en un EAP. Bartzelona:
Edide. 1994.
. Comissió de millora de la Qualitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària. Probando a sentarse en la otra silla. La perspectiva del cliente. Bartzelona:
Edide. 1997.
. Curso de Mejora continua de la calidad. Formación Médica Continuada (supl 7).
Bartzelona: Doyma, 2000.
. Saturno PJ. Curso de calidad asistencial en Atención Primaria. Madril, Dupont-Pharma
1997.
. Donabedian A. La Calidad de la atención médica. Definición y métodos de evaluación.
México: La Prensa Médica Mexicana. S.A. 1984.
. El modelo EFQM de excelencia: sector público y organizaciones del voluntariado. Madril:
Club Gestión de Calidad. 1999.
. Palmer RH. Evaluación de la asistencia ambulatoria. Principios y Práctica. Madril:
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989.
. Muir Gray JA. Atención Sanitaria Basada en la Evidencia. Madril: Churchill
Livingstone.España, 1997.
. Zenbait egilek. Tratado de calidad asistencial en Atención Primaria. Madril: Dupont-
Pharma. 1997.

Erantzukizun profesionala
. Real Decreto 63/95 de 20 de enero de Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud, BOE nº 35, de 10 de Febrero de 1995
. URL locate: http://www.gobcan.es/sanidad/scs/2/2_7/decretos/d32_1995.htm
. Saltstone SP, Saltstone R, Rowe BH. Knowledge of medical-legal issues. Survey of Ontario
family medicine residents. Can Fam Physician 1997;43: 669-73.
. Medikuen Elkargoen Erakundeko Kode Deontologikoa.



5.1.4. BIOETIKA

Kalitatezko familia-medikuntza gauzatzeko “egitea” ez da aski”, “ongi egin” beharra 
ere badago, ikuspegi zientifiko-tekniko batetik (kalitatearen bermea, ebidentzian oinarritutako 
medikuntza),  eta  ikuspegi  etiko  batetik  ere.  Honek  mesede  egingo  dio  Familiako 
Medikuntzaren praktika zuhurrari.

Bestalde,  geroz  eta  ohikoagoa  da  Familiako  Medikuaren  eguneroko  praktikan 
gatazka  etikoak  sortzea,  ez  bere  praktika  asistentzialarekin  lotuak  bakarrik,  baita  bere 
eguneroko  egitekoaren  bestelako  edozein  dimentsiotan  ere  baizik:  talde-lana,  beste 
profesionalekiko  harremana,  botika-farmaziarekiko  harremana,  prebentzio-jarduerak, 
baliabideen erabilera, etab. Familiako Medikuak gatazka horiei aurre egiteko gai izan beharko 
du,  eta deliberazio-prozesu baten ondoren,  indibiduala izan ala horretarako eskura dituen 
baliabideen  kontsulta  egin  eta  gero  (lankideak,  etika-batzorde  asistentzialak,  Medikuen 
Elkargoetako batzordeak, etab.) soluziobide posibleak balioetsi eta kasuan kasu egokienak 
irizten direnak hautatzen saiatzeko.
HELBURUAK: Egoiliarra, BAME-prestakuntza aldia amaitutakoan, zera frogatu/egiteko gai 
izango da:
1.-  Familiako  Medikuaren  eguneroko  egitekoan  deliberazio  etikoa  integratu,  bere  ohiko 
praktika printzipio etikoek eta zuhurtziak gidatua izan dadin.

IRAKASKUNTZA-JARDUERAK  LEHENTASUNAREN 
ARABERA SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA
- Gatazka etiko egoerak hauteman
- Bioetikaren oinarrizko printzipioak ezagutu
- Oinarrizko printzipioen salbuespen posibleak aintzat 
hartu.
- Aintzat hartzeko egintza bakoitzaren baldintzak eta 
ondorioak ebaluatu ekinbide posibleak ezartzeko.
- Honako kontzeptuak ezagutu eta aplikatu: 
Konfidentzialtasuna; Baimen informatua; Pazientearen 
erabakiak hartzeko gaitasuna; Ez abandonatzeko 
betebeharra; Baliabideen erabilera arduratsua; Talde 
lana.
- Honako prozesuak etikoki maneiatu: baimen 
informatua klinikan erabakiak hartzeko prozesu gisa; 
aldi baterako ezintasunaren kudeaketa, maila barneko 
harreman interprofesionalak; farmazia-industriarekiko 
harremanak, prebentzio-jarduerak
-Historia klinikoan alderdi etikoak jaso
II LEHENTASUNA
- Klinikako erabakiak baldintzatzen dituzten xedapen 
juridiko eta deontologikoak ezagutu
- Honako prozesuak etikoki maneiatu: adinez nagusia 
den paziente baten eta adinez txikia den baten 
gaitasunaren ebaluazioa; paziente bakoitzarentzako 
egokitasuna eta ahalegin terapeutikoaren egoera; maila 
ezberdinen arteko harreman interprofesionalak; 
paziente zaila, berri txarrak eman, koito-ondoko 
kotrazepzioa, abortua
- Lehen Mailako Arretako talde osoari edo Tokiko edo 
Ospitaleko Etika Komiteari kasu korapilatsu bat azaldu 
elkarrekin delibera dezaten.
III LEHENTASUNA
- LMko praktikaren gatazka etikoekin loturiko ikerketa-
lanak egin.
- LMrako baimen informatu-galdetegiak egin.

LEHENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

BIGARRENA

BIGARRENA

LEHENA



GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

Irakaskuntza-metodologiaren  funtsezko  aspektua  kontsultetako lana  da,  tutoreekin 
egin beharrekoa. Honakoak gomendatzen dira metodo gisa:

A) Auto-ikaskuntza
Auto-ikaskuntza gidatua.

B) Landa-ikaskuntza
Pazienteen jarraipen tutorizatua

C) Ikastaroak
Bioetika-hastapenak.  Osasun  Etxeko  hasierako  egonaldian  (E1)  egin  beharreko 

Familiako Medikuntzako Praktikako Mintegiaren barnean sartu ahal izango da.

D) Talde-lana
- Saio bibliografikoak
- Benetako kasuen eta simulatutakoen eztabaida (mintegiak/tailerrak).
- Rol-jokoa
- Simulazioen erabilera
- Aholkularitza juridiko, Alorreko edo Erreferentzia-ospitaleko etika-batzorde asistentzial 

eta Medikuen Elkargoaren deontologia-batzordeari irakaskuntza-interkontsultak.
- Alor edota ospitaletako etika-batzorde asistentzialetan parte hartu.

E) Tailerrak
Bioetikari buruzko tailer aurreratua (E4).

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA

Ikaskuntza teorikoa eta trebatzea talde txikitan aritzeko modua eman eta nahikoa 
material  (errotafolioa,  arbela,  erretro-proiektagailua,  bideo-proiektagailua,  grabazio-kamera 
eramangarria, bideo erreproduzigailua eta telebista-monitorea) duten ikasgeletan egin behar 
da.

Ikaskuntza praktikoa honakoetan egingo da:
- FetaKMko Irakaskuntza Unitatea
- Osasun Etxea eta Ospitalea
- Etika-batzorde asistentzialak

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
Bioetika-ikaskuntza egoiliartzaren hasieran hasi eta prestakuntza osoan zehar luzatzea 

gomendatzen da.
Ahalegin  berezia  gomendatzen  da  Osasun  Etxean  emango  diren  prestakuntza-

aldietan.
Prestakuntza  teoriko-praktikoa  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean  egokitu  egingo  da, 

baina  lehen  urtean  10  orduko  oinarrizko  prestakuntza-ikastaroa  egitea  gomendatzen  da, 
gutxienez, azkeneko urtean beste 10 ordura arte luzatzeko aukerarekin, Ikastaro aurreratu 
bat abordatze aldera.
 
GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
Ikus Oinarrizko Gaitasunen atalaren amaiera: 52. orr.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA
. Serie de Bioética para Clínicos en Med Clin años 2001-2002 del grupo técnico de Bioética
para Clínicos del Instituto de Bioética de la Fundación de Ciencias de la Salud.
. Couceiro A, editora. Bioética para clínicos. (1ª Ed.). Madril: Triacastela, 1999.
. Documento semFYC nº 7. Sobre bioética y medicina de Familia. Bartzelona: semFYC,
1996.
. Gracia D. Broggi MA, Salvá P y Costa J. Ética Médica. En: Farreras / Rozman. Medicina
Interna. Vol I. (14ª Ed.). Madril: Harcourt. 2000 : 62-73.
. Organización Médica Colegial. Código de Ética y Deontología médica. Madril:



Organización Médica Colegial, 1999.
. URL locate: http://www.diariomedico.com/profesion/omc.html
. Singer PA, editor. Bioethics at the bedside. A clinican´s guide. Canadian Medical
Association, 1999.
. URL locate: http://www.cma.ca/cmaj/series/bioethic.com
. Simón P. El Consentimiento Informado.(1ª Ed.).Triacastela 2000

OINARRIZKO GAITASUNETARAKO GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
Oinarrizko  gaitasunen  ikaskuntza  metodo  objektibo  eta  estandarizatuen  bitartez 

ebaluatua izatea gomendatzen da, helburua prestakuntza ala gehikuntza den axola gabe.
Alor  honen  ebaluazioa  hiru  mailatan  planteatzen  da:  prestakuntza-prozesua  eta 

egindako heziketa-jarduerena,  irakaskuntza-egitura eta planteatutako helburu pedagogikoen 
lorpenarena (prestakuntza-ebaluazioa).

- Honakoa egitea gomendatzen da:
-  Programaren  ebaluazioa:  helburuak,  edukiak,  jarduerak,  antolaketa, 

dokumentazioa...
- Irakasleen ebaluazioa: irakasgaiari buruzko gaitasuna, irakaskuntza-trebetasunak...
- Egoiliarren ebaluazioa: irakaskuntza-helburuen lorpen-maila.

- Helburuen definizio zehatza
- Neurketa-metodo objektiboen eraikuntza
-  Testuinguru  kliniko  simulatu  edo  errealeko  neurketa  (egoiliarraren 

jardunaren  behaketa  zuzenaren  bitartez,  ECOE,  bideo-grabazioen  behaketa,  pazienteek 
eskainitako informazioa...)

- Proposatutako lan eta jarduera praktikoen emaitzen neurketa
- Emaitzei buruzko feedback-a (prestakuntza-ebaluazioa)
- GATHARES Galdetegia erabiltzea gomendatzen da bereziki, komunikazio-

alorra ebaluatzeko, egoiliar espainiarrekin erabilia izateko baliozkotua izan denez.



5.2. NORBANAKOAREN ARRETA

Balio profesionalei buruzko atalean azaldu dugunez, familiako medikuek  pertsonak 
artatu behar ditugu, arazo eta uste oso jakin batzuk dituzten norbanakoak, bere bizitza osoan 
zehar.  Kontuan hartu behar da pertsona horiek  familia- eta gizarte-testuinguru  batean bizi 
direla.  Norbanakoaren  arretari  buruzko  alor  hau  filosofia  horretan  busti  beharra  dago, 
gaixotasunak edo  osasun-arazoak  tratatzea  saihesteko.  Atal  ezberdinetan  egituratzen  da, 
aparatu edo sistemen arabera. Badira arreta berezia merezi eta aparatu edo sistema guztiek 
komunean  dituzten  bi  egoera:  patologia  anitzeko  pazientea  eta  intzidentzia  baxuko 
gaixotasuna duen pazientea.

Paziente pluripatologikoa oso ohiko pazientea da, patologia anitz dituena. Baldintza 
honek horien guztien abordatze integratua eskatzen du,  baina euretako bakoitza bereziki 
ezagutuz, balizko larriagotze eta interakzioak abordatu ahal izateko. Bestalde, ezinbestekoa 
da pazientearen familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala (gizarte-euskarri sare egokiak 
sortuz), “zaintzaile nagusia zaindu” eta zainketa-prozesuak dirauen artean komunikazio arina 
eskaintzea.

Intzidentzia baxuko gaixotasuna duen pazientea:  Familiako Medikuaren lanaren 
oinarria  patologiarik  prebalenteena  izanagatik  ere,  mediku  hori  erreferentzia  duten 
pazienteengan eragina izan dezaketen intzidentzia baxuko patologien ezaguera sakona izan 
beharko  luke.  Komenigarria  litzateke  horien  larriagotze  nagusiak,  maneiu  terapeutikoa 
abordatu  eta  bigarren  edo  hirugarren  mailara  deribatzeko  irizpideak  ezagutzeko  modua 
izatea.  Kasu  hauetan,  berriro  ere,  abordatzeak  biopsikosoziala  izan  beharko  du,  auto-
laguntza  taldeak  ezagutu  behar  ditu,  aholku  genetikoa  eskaini  eta  sortuz  doazen  dilema 
etikoak abordatzeko teknikak ezagutu.



OHAR GARRANTZITSUA

Alor honetako atal ezberdinek horiekiko guztiekiko komunak diren irakaskuntza-
helburu batzuk dauzkate, garatutako alor kliniko bakoitzeko gaitasun oinarrizko eta 

orokorrak direnez.

Helburu hauek alor kliniko bakoitzean kontuan hartu beharko dira

HELBURUAK
Mediku egoiliarra, bere prestakuntza-aldia amaitzean honakoa frogatzeko/egiteko gai 

izango da:

1. Anamnesi  zehatza  eta  pazienteak  aurkezten  duen  koadro  klinikora 
zuzendutakoa egin.

2. Koadro klinikoaren araberako miaketa fisiko osoa eta aditua egin.
3. Diagnosi-estrategiarik onena balioetsi eta aukeratu.
4. Laborategiko oinarrizko azterketak interpretatu.
5. Oinarrizko  azterketa  erradiologiko  eta  elektrokardiografikoa  interpretatu, 

behar izanez gero.
6. Higiene eta dieta-neurri egokiak agindu.
7. Botika-neurri egokiak agindu.
8. Albo-efektuak eta botika-interakzioak balioetsi.
9. Eboluzio-kontrolen jarraibidea agindu.
10. Bigarren/hirugarren mailako espezialistara deribatzea agindu.
11. Aditu-talde  nazional  eta  nazioartekoen  gomendioei  jarraiki  osasunaren 

prebentzio  eta  sustatze-jarduerak  egiteko  beharra  eta  egokitasuna  balioetsi,  eta  zainketa 
aringarrien beharra balioetsi hala behar denean.

12. Fokatze  biopsikosoziala  mantendu  eta  familia-  eta  gizarte-testuingurua 
aintzat  hartu  eta  abordatu,  etxebizitzako  eta  komunitateko  arreta,  komunitate-baliabideen 
erabilera,  diziplina arteko taldeak eskainitako arreta barne hartuz,  Familiako Medikua epe 
luzeko zainketen koordinatzaile izanik.

Mediku egoiliarrak bere prestakuntzan zehar barneratu behar dituen irakaskuntza-
helburuez gain, alor guztietan ere mantendu beharreko jarreraren inguruan bada izendatzaile 
komun minimo bat:

“Egoiliarrak honakoen aldeko jarrera agertu beharko du”:
- Talde-lana
- Bigarren mailarekiko koordinazioa
- Gizarte- eta osasun-zerbitzuekiko koordinazioa
- Bere lan propioaren auditoria
- Gaitasuna mantendu: ezaguera eta trebetasunen eguneratzea
- Informazio-sistema ordenatua eta bere kideek erraz erabiltzeko modukoa mantendu
- Ikerkuntza klinikoa



5.2.1. OSASUN BEHAR ETA ARAZOEN ABORDATZEA.
ALORRA: ARRISKU-FAKTORE ETA ARAZO KARDIOBASKULARRAK

ARAZO KARDIOBASKULARRAK.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

- I LEHENTASUNA  
- Biztanleria orokorrean ekintza prebentiboak ezagutu eta egiten jakin
- Honakoak dituzten pazienteekin ekintza prebentiboak ezagutu eta 

burutzen jakin:
o Arrisku kardiobaskular-faktoreak
o Kardiopatia iskemikoa
o Bihotz-gutxiegitasuna

- Honako arazoen diagnostikoa maneiatu:
o Disnea
o Min torazikoa
o Zianosia
o Palpitazioak
o Sinkopea
o Bihotz-murmurioa
o Edemak

- Honakoen diagnostikoa, terapia eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Kardiopatia iskemikoa
o Kongestio bihotz-gutxiegitasuna (KBG)
o Fibrilazio aurikularra
o Zainetako gutxiegitasun kronikoa
o Arterietako patologia periferikoa
o Bestelako bihotz-arritmiak
o Balbulopatia
o Miokardiopatia
o Endokarditis bakterianoa
o Arteria handien patologia: aorta-aneurisma, etab.

- Honakoak egiten eta interpretatzen jakin:
o EKG
o Doppler teknikak
o Arrisku kardiobaskularraren kalkulua

- Erradiologia  toraziko  sinplearen  indikazioak  ezagutu  eta 
interpretatzen jakin

- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:
o Ekokardiografia
o Ahalegin-froga
o Holter
o Ekografia, Tomografia

- Taupada-markagailuaren indikazioak ezagutu
- Honako larrialdi-egoeran den pazientea maneiatu:

o Sindrome koronario akutua
o Bihotz-arnas gelditzea
o Bihotz-gutxiegitasun akutua
o Bihotz-arritmia
o Perikarditis akutua
o Zainetako tronbosi sakona
o Biriketako tronboenbolismoa

- Arteria-buxadura periferiko akutua/aortaren disekzioa
- Patologia  kardiobaskular  kronikoa  duten  pazientearen  familia-

abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin
- Fase  aurreratuan  den  bihotz-gutxiegitasuna  duen  pazientearen 

familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala
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II LEHENTASUNA
- Honakoak egiten jakin:

o Bihotzeko birgaitzea
o Miokardiopatia  hipertrofikoa  duten  pazienteen  senideen 

azterketa
- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:

o Radioisotopo bidezko diagnostiko-teknikak
o Arteriografia/flebografia

- Dikumariniko bidezko tratamendu-kontrola egiten jakin
- Tratamendu  tronboenbolitikoaren  eta  birbaskularizazioaren 

indikazioak ezagutu sindrome koronario akutuan
III LEHENTASUNA
- Balbulopatietan kirurgia-indikazioak ezagutu
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ALORRA: ARRISKU-FAKTORE ETA ARAZO KARDIOBASKULARRAK
ARTERIETAKO HIPERTENTSIOA

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Arteria-presioari  dagozkion ekintza prebentiboak ezagutu eta paziente 

guztiengan aplikatu, honakoa kontuan hartuta:
o Arteria-tentsioaren  neurketaren  periodikotasuna  aditu  nazional 

eta nazioartekoak gomendatutakoari jarraituz.
o Hipertentsioa entitate bezala, eta hipertentsioa duten pazienteak 

bere  arrisku  kardiobaskular  orokorraren  arabera  sailkatzeko 
kontzeptu nagusiak

- Honakoak jakin:
o Arteria-tentsioa behar bezala neurtu
o Arrisku kardiobaskular orokorraren kalkulua egin eta interpretatu

- Honakoen diagnostikoa eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o AHT arrisku kardiobaskularraren arabera
o Bigarren mailako AHT eta bere hasierako azterketa bideratu
o Bata zuriko  AHT eta  baztertzeko beharrezkoak  diren neurriak 

aplikatu
o AHTaren  ondorio  diren  kalte  organiko  nagusiak  (arterialak, 

giltzurrunekoak, bihotzekoak edo burmuinekoak)
o AHT egoera berezietan (haurdunaldia, patologia konkomitantea, 

giltzurruneko gutxiegitasuna...)
- Honakoen indikazioak ezagutu eta interpretatzen jakin:

o Laborategiko azterketak
o Erradiologia-frogak
o APMA (arteria-presioaren monitorizazio anbulatorioa)
o APAN (arteria-presioaren auto-neurketa)

- Honakoen indikazioak ezagutu:
o Ekografia abdominala
o Ekokardiografia

- AHTaren terapeutikaren maneiua:
o Pazientearekin  bizitza-estilo  eta  paziente  zehatz  bakoitzari 

hobekien  egokitzen den  banan-banako  tratamenduari  buruzko 
gomendioak negoziatzeko gai izan, gomendio horien jarraipenari 
arreta berezia emanez (tratamenduarekiko atxikimendua)

o Hipertentsioaren  aurkako  farmakologia-taldeen  ekintza-
mekanismo, indikazio, dosifikazio, albo-ondorio, kontraindikazio, 
eraginkortasun eta kostuak ezagutu.

o Pazientearen  ATaren  auto-kontrola  sustatu,  erdietsi  beharreko 
eta horren arabera jokatzeko helburu bezala

o AHTaren  kontrol  onerako  irizpideak  ezagutu  eta  helburu  hori 
lortzeko erabaki terapeutiko egokiak hartu.

- AHT duen pazientearen kontrol periodikoak ezarri
- Honako larrialdi-egoera hauetan den pazientearen maneiua:

o Hipertentsio-krisia
o Hipertentsio-larrialdia
o Hipertentsio-emergentzia

- Hipertentsioa  duen  pazientearen  familia-abordatzea  eta  abordatze 
psikosoziala  egiten  jakina,  kontrola  txarra  bada  batez  ere  (terapia-
porrota,  tratamendu  farmakologiko  edota  ez-farmakologikoarekiko 
atxikimendu txarra)

- II LEHENTASUNA  
- Begi  hondoaren  miaketa  egiten  jakin,  hipertentsio-erretinopatia 

balioesteko
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ALORRA: ARRISKU-FAKTORE ETA ARAZO KARDIOBASKULARRAK
HIPERLIPEMIAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Hiperlipemiarekin  lotutako  prebentzio-ekintzak  ezagutu  eta  paziente 

guztiengan aplikatzen du, honakoa kontuan hartuz:
o Kolesterol-mailaren  neurketarako  aditu  nazional  eta 

nazioartekoen taldeek gomendatutako periodikotasuna
o Hiperlipemia entitate bezala sailkatzeko kontzeptu nagusiak, eta 

hiperlipemia  duen  pazientea  bere  arrisku  kardiobaskularraren 
eta lehen edo bigarren mailako prebentzioa den arabera

- Honakoa egiten jakin:
o Hiperlipemia diagnostikoa
o Hiperlipemia duen pazientearen azterketa osoa
o Friedewald-en formularen kalkulua
o Indize aterogenikoaren kalkulua
o Arrisku kardiobaskularraren kalkulua

- Honakoen diagnostikoa eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Hiperkolesterolemia arrisku kardiobaskularraren arabera
o Lehen eta bigarren mailako hiperlipemiak

- Arrisku  kardiobaskularraren  eta  gainerako  parametroen  arabera, 
tratamendu dietetiko  eta  farmakologikoaren  indikazioak  eta  helburuak 
ezagutu

- Hiperlipemien terapeutikaren maneiua:
o Pazientearen  bizitza-estilo  eta  paziente  zehatz  bakoitzari 

hobekien  egokitzen  den  banan-banako  tratamenduari 
gomendioak negoziatzeko gai izan, gomendio horien jarraipenari 
arreta berezia emanez (tratamenduarekiko atxikimendua)

o Farmakologia-talde  hiperlipemikoen  ekintza-mekanismo, 
indikazio,  dosifikazio,  albo-ondorio,  kontraindikazio, 
eraginkortasun eta kostuak ezagutu

o Hiperlipemiaren  kontrol  onaren  irizpideak  ezagutzen  ditu, 
paziente mota eta egoera klinikoaren arabera eta helburu hori 
lortzeko erabaki terapeutikoak hartzen jakin

- Hiperlipemia duen pazientearen kontrol periodikoak ezarri
- Paziente dislipemikoaren familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala 

egiten  jakin,  kontrol  txarreko  kasuetan  batez  ere  (terapia-porrota, 
tratamendu  farmakologiko  edota  ez  farmakologikoarekiko  atxikimendu 
txarra) eta arrisku kardiobaskular altua

II LEHENTASUNA
- Lehen mailako hiperlipemien sailkapena eta ezaugarriak ezagutu
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ALORRA: ARNAS ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Populazio  orokorrean  eta  arrisku-populazioan  prebentzio-ekintzak 

ezagutu eta egiten jakin
- Tabakismoaren abordatzea egiten jakin
- Arazo hauen diagnostikoa maneiatu:

o Eztul kronikoa
o Disnea
o Min torazikoa
o Zianosia
o Hemoptisia
o Bronkio-asma

- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Bronkio-asma
o BGBK
o Komunitatean hartutako pneumonia (KHP)
o Arnas gutxiegitasuna
o Neumotorax
o Pleura-isuria

- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:
o Tuberkulosia
o Pleura-biriketako minbizia

- Toraxeko erradiologia sinplearen indikazioak ezagutu eta interpretatzen 
jakin

- Honakoak egiten eta interpretatzen jakin:
o Arnas froga funtzionalak
o Pulsioximetria
o Tuberkulinaren froga

- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:
o Arnas alergia frogak
o Bronkoskopia
o OTA

- Honakoak egiten jakin:
o Tuberkulosiaren kontaktu-azterketa
o Botiken inhalatze-teknika
o Arnas fisioterapia

- Tuberkulosiaren aurkako kimioprofilaxia maneiatu
- Lanarekin  lotutako  patologiak  identifikatu.  Laneko  arrisku-faktoreen 

aurreko prebentzio-jarrerak ezagutzen ditu
- Oxigenoterapiaren indikazioak ezagutu eta eboluzio-kontrola egiten jakin
- Larrialdi egoera hauetan den pazientea maneiatu:

o Disnea akutua
o Hemoptisi masiboa
o Neumotorax
o Arnas gelditzea
o Asma-krisialdi larria

- Fase aurreratuetan diren arnas gaixotasuna duten pazienteen familia-
abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin

II LEHENTASUNA
- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:

o Pleura-patologia
o Lo-apnearen sindromea
o Arnas gaixotasun profesionalak
o Prebalentzia baxuko gaixotasunak (sarkoidosia, biriketako fibrosi 
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idiopatikoa)
- Arnas gaixotasun profesionaletan prebentzio-ekintzak ezagutu eta egiten 

jakin
III LEHENTASUNA
- Honakoak egiten jakin:

o Arteria-gasometria
o Torakozentesia

- Patologia  sistemikoen  pleura  eta  biriketako  eraginaren  diagnostikoa 
maneiatu
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ALORRA: DIGESTIO-TRAKTU ETA GIBELEKO ARAZOAK
IRAKASKUNTZA JARDUERAK LEHENTASUNAREN ARABERA SAILKATUTA ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Honakoen prebentzio-ekintzak ezagutu eta egiten jakin:

o Birus-hepatitisa
o Hepatopatia alkoholikoa
o Digestio-aparatuko minbizia

- Honako arazoen diagnostikoa maneiatu:
o Goragalea / okadak
o Pirosia / Dispepsia
o Disfagia
o Sabel eta uzkiko mina
o Sabeluste-ohituraren alterazioa
o Ikterizia
o Kolestasi/transaminasaren handiagotze analisi-patroia

- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Errefluxu gastroesofagikoa
o Ultzera peptikoa
o Gastritis kronikoa
o Hepatopatia kronikoa
o Dibertikulosia
o Kolon narritagarria
o Giaxotasun zeliakoa
o Hesteetako malabsortzio-sindromea
o Behazun-litiasia
o Uzkiko patologia: hemorroideak, arteka...

- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:
o Digestio-minbizia
o Hesteetako hantura-gaixotasuna

- Honakoa egiten jakin:
o Zunda nasogastrikoa eta ondesteko zunda kokatu
o Gorozkien eskuzko desinpaktatzea
o Kanpo-hemorroideen tronbektomia
o Uzki aldeko abszesuen drainatzea
o Ebakuazio-parazentesia
o Dieta berezien indikazioa: gastroenteritis akutua, zeliakia...

- Honakoen indikazioak ezagutu eta egiten jakin:
o Sabeleko erradiologia
o Laborategiko frogak

- Honakoen indikazioak ezagutzen ditu:
o Kontraste bariatuko erradiologia
o Endoskopia-teknikak
o OTA

- Larrialdi-egoera hauetan den pazientea maneiatzen du:
o Abdomen  akutua:  behazun-bideen  buxadura,  hesteetako 

oklusioa/zulatzea, pankreatitisa, apendizitisa, hernia-inkartzerazioa
o Digestio-hemorragia
o Hemorroide-krisia/uzki aldeko abszesua
o Gutxiegitasun hepatikoa

- Digestio-gaixotasun  kronikoak  dituzten  pazienteen  familia-abordatzea  eta 
abordatze psikosoziala maneiatu

II LEHENTASUNA
- Honakoak egiten jakin:

o Zunda nasogastriko bidezko elikadura enterala
o Anuskopia

- Ekografia-irudi hepatobiliarrak interpretatzen jakin
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- Kontraste baritatuko ekografia-irudiak interpretatzen jaki
- Honakoen terapeutika eta prebentzio-ekintzak maneiatu:

o Paziente gastrektomizatua
o Estoma-eramaileak

III LEHENTASUNA
- Intzidentzia baxuko gaixotasunak dituzten pazienteen diagnostikoa eta 

eboluzio-kontrola maneiatu: BZP, Wilson...
- Ekografia hepatobiliarrak egiten jakin
- Gibeleko transplantearen indikazioak ezagutu
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ALORRA: INFEKZIO ARAZOAK
IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Helduen  arrisku-egoeran  den  pazientearen  infekzio  oportunistetarako 

txerto-egutegia ezagutu
- Honakoen prebentzio-ekintzak ezagutu eta egiten jakin

o Meningitisa duten pazienteen kontaktuak
o Tuberkulosia duten pazienteen kontaktuak
o Sexu-transmisiozko gaixotasunak
o GIBak kutsatzeko arriskuan diren pazienteak
o Bidaiariak
o Istripu perkutaneoak

- Sukar-sindromearen diagnostikoa maneiatu
- Arnas  infekzioen  diagnostikoa,  terapeutika  eta  deribazio-irizpideak 

maneiatu: katarroa, gripea, otitis eta sinusitis akutuak, faringitis akutuak, 
amigdalitis akutua, bronkitis akutua eta BGBKren infekzio-larriagotzea, 
komunitatean hartutako pneumonia

- Gernu-infekzioen  diagnostikoa,  terapeutika  eta  deribazio-irizpideak 
maneiatu:  zistitis  akutuak,  pielonefritisa,  gernu  infekzio  errepikariak, 
prostatitisa, orkiepididimitisa

- Infekzio  gastrointestinalen  diagnostikoa,  terapeutika  eta  deribazio-
irizpideak  maneiatu:  gastroenteritis  akutua,  elikadura-  toxiinfekzioak, 
birusengatiko hepatitisa

- Sexu-transmisiozko infekzioen diagnostikoa,  terapeutika eta deribazio-
irizpideak  maneiatu:  baginitisa,  ultzera  genitalak,  uretritisa,  zerbizitisa 
eta garatxo genitalak

- Azaleko  infekzioen  diagnostikoa,  terapeutika  eta  deribazio-irizpideak 
maneiatu: birusengatikoak, bakterioengatikoak eta mikosiak

- Antropozoonosiaren  diagnostikoa,  terapeutika  eta  deribazio-irizpideak 
maneiatu

- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:
o GIB infekzioa
o Meningitisa
o Bakterioengatiko endokarditisa
o Tuberkulosia
o Infekzio osteoartikularrak

- Honakoa egiten jakin:
o Exudatu-bilketa:  belarrikoa,  faringekoa,  sudurrekoa,  uretrakoa, 

begietakoa
o Baginako hartze hirukoitza
o Azal, karkaxa, gernu, gorozki-laginak egoki hartu
o Diagnostiko azkarreko testa
o Mantoux/Tuberkulosiaren kontaktu-azterketa

- Erretrobirusen aurkako tratamenduarekiko atxikimenduan sostengua eta 
laguntza egiten jakin

- Larrialdi-egoeran den pazientea maneiatu:
o Sepsia...

II LEHENTASUNA
- Honakoan prebentzio-jarduerak egiten jakin:

o Okupazio-izaera duten istripu biologikoak
- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:

o Bidaiariaren patologia larria: sukarra, beherakoa...
o Etorkinek inportatutako patologia: paludismoa, parasitosia, lepra

- GIB infekzioa duen pazientearen patologia oportunistaren diagnostikoa 
eta deribazioa maneiatu

- GIB infekzioaren tratamenduaren aholkua ematen jakin
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- STG  eta  GIB  infekzioaren  alorrean  osasuna  sustatzeko  komunitate-
jarduerak ezartzen jakin
ALORRA: ARAZO METABOLIKO ETA ENDOKRINOLOGIKOAK

DIABETES MELLITUS

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK, JARRERAK ETA TREBETASUNAK
I LEHENTASUNA:

- Arrisku-populazioan, oportunistan, prebentzio-estrategiak egiten jakin
- Diabetesaren  diagnostikoaren  oinarriak  ezagutu:  arrisku-faktoreak, 

sintomak  eta  susmo-zantzuak,  diagnosi-irizpideak,  diabetesaren 
sailkapena

- Diabetesaren diagnostikoaren unean hasierako balioespena egiten jakin: 
tratamenduaren  hasiera,  kontrol  metabolikoa,  larriagotze  kronikoen 
bahetzea

- Diabetesaren jarraipena egiten jakin:
o Kontrol  metabolikoa:  kontrol-helburuak,  Hba1c-ren  esanahia, 

fruktosamina,  gluzemia,  glukosuria,  zetonuria,  lipidoak,  pisua, 
arteria-tentsioa

o Larriagotze kronikoen bahetzea:
 Erretinopatia: begi-hondo txostenaren interpretazioa
 Nefropatia: albuminuria, kreatinina
 Gaixotasun kardiobaskularra: arrisku-faktoreak, AKBren 

kalkulua
 Oin diabetikoa: miaketa, pultsu periferikoak, Siemmens-

Wenstein monofilamentua
- Larriagotze akutuen prebentzioa eta tratamendua egiten jakin
- 2  motako  diabetes  mellitus-en  tratamendua  maneiatu.  Oinarrizko 

elikadura. Ariketa Fisikoa. Gutxieneko tabakoaren aurkako ekintza. Talde 
farmakologikoak  (ekintza-mekanismoa,  indikazioak,  albo-ondorioak, 
interakzioak,  kontraindikazioak,  eraginkortasuna,  kostuak).  Botiken 
monoterapia eta terapia konbinatu-erabilera. Intsulinoterapia.

- Osasunerako heziketa egiten jakin: indibiduala (motibazio-elkarrizketa)
- Teknikak  maneiatu:  injekzioa,  auto-analisia,  auto-kontrola,  tratamendu 

intentsiboa
- Haurdunaldiko diabetesaren bahetze eta diagnosi-estrategiak maneiatu:

o Zainketa partekatuak
o Mediku-erizain zainketa partekatuak

- Beste espezialista batzuen kontsultaren indikazioa maneiatu
- Adin emankorrean diren emakumeengan antisorgailuak maneiatu
- Haurdunaldia programatzeko aholkua egiten jakin
- Larriagotze akutu larrialdi-egoeran den pazientea maneiatu
- Paziente  diabetikoaren  familia-abordatzea  eta  abordatze  psikosoziala 

egiten jakin
II LEHENTASUNA
- Arrisku-populazioan, komunitarioan, prebentzio-estrategiak maneiatu
- Taldeko Osasunerako Heziketa maneiatu
- Larriagotze kronikoak tratatzen jakin
- Larriagotze kronikoen bahetzea:

o Erretinopatia: Begi-hondoa edota argazkia erretinografo digitalaz
o Oina: Doppler, orkatila/beso indizea, podometria

- Haurdun  dagoen  eta  diabetesa  duen  emakumearen  jarraipenean 
zainketa partekatuak maneiatu

- Diabetesa duen haurraren jarraipenean zainketa partekatuak maneiatu, 
haurrarentzako eta gurasoentzako: laguntza psikologikoa, zalantzak eta 
kezkak ebatzi, baldintza interkurrenteetako kontrola, gripearen aurkako 
txertoa, betetzea

- Diabetesa  duen  nerabearen  jarraipenean  zainketa  partekatuak 
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maneiatu: laguntza psikologikoa, zalantzak eta kezkak ebatzi, baldintza 
interkurrenteen kontrola, antisorgailuei buruzko berariazko heziketa eta 
haurdunaldiaren programazioa, tabakoa, alkohola eta drogak.

III LEHENTASUNA
- Elikadura aurreratua maneiatu
- Intsulina-tratamendu intentsiboa egiten jakin
- Haurdunaldiko  diabetesaren  tratamendua  egiten  jakin,  dieta  edota 

intsulinarekin
- Paziente diabetikoak dituzten krisian diren familietan familia-abordatze 

eta interbentzioa egiten jakin
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ALORRA: ARAZO METABOLIKOAK ETA ENDOKRINOLOGIKOAK

OBESITATEA
IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Honakoa ezagutu eta egin:

o Obesitatearen prebentzioa
o Obesitatearen detekzioa
o Obesitatearen larriagotze posibleen prebentzioa: DM

- Honakoa ezagutu eta aplikatu:
o Obesitatea  hautemateko  aditu-taldeek  pisua  neurtzeko 

gomendatutako periodikotasuna
o Obesitatea entitate bezala eta obesitatea duen pazientea bere 

arrisku  kardiobaskularraren  arabera  sailkatzeko  kontzeptu 
nagusiak

- Honakoak erabiltzen jakin:
o Neurri eta pisu-taulak
o Azaleko tolesaren neurketa
o Gorputzaren masa-indizea
o Gerri-aldaka

- Honakoen diagnostikoa eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Obesitate  androide  eta  ginoidea.  Arrisku  kardiobaskularraren 

balioespena
o Bigarren mailako obesitatea
o Obesitate morbido edo gaiztoa

- Honakoaren indikazioak ezagutu eta interpretatzen badaki:
o Laborategiko azterketak

- Terapeutikaren maneiua:
o Paziente obeso androide eta ginekoidea balioetsi
o Pazientearekin  bizitza-estilo  eta  paziente  zehatz  bakoitzari 

hobekien  egokitzen den  banan-banako  tratamenduari  buruzko 
gomendioak  negoziatzeko  gai  da,  horien  jarraipenari  arreta 
berezia emanez.

o Lortu  beharreko  helburuak,  bisiten  periodikotasuna  eta 
kontrolatu beharreko parametro klinikoak kontrolatu

o Dieta hipokaloriko ezberdinak zabal ezagutu
o Talde  farmakologikoen  indikazioak  eta  kontraindikazioak 

ezagutu, baita bere albo-ondorioak eta dosifikazioa ere
o Obesitatearen larriagotze kronikoak ezagutu

- Obesitatea  duen  pazientearen  familia-abordatzea  eta  abordatze 
psikosoziala egiten badaki

II LEHENTASUNA
- Taldeko osasunerako Heziketa egiten jakin
III LEHENTASUNA
- Obesitate  morbidoa  duen  pazientearen  familia-abordatzea  eta 

interbentzioa egiten jakin
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ALORRA: ARAZO METABOLIIKO ETA ENDOKRINOLOGIKOAK
TIROIDE ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Prebentzio-ekintzak ezagutu:

o Sortzetiko hipotiroidismoaren bahetzea
o Dietan iodoa behar bezala gehitu

- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Bozio sinplea eta nodularra
o Graves-Basedow gaixotasuna
o Hashimoto tiroiditisa
o Bestelako tiroiditisa
o Tiroide-alterazaio subklinikoa

- Tiroide-minbiziaren diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu
- Tiroide aldeko miaketa egiten jakin
- Honakok diagnosi-prozeduren indikazioak ezagutu:

o Antiglobulina antigorputzak eta antimikrosomalak determinatu
o Tiroide-ekografia
o Orratz Fineko Puntzio Aspirazioa (OFPA)
o Tiroide-gammagrafia

- Tiroide-patologiako larrialdia maneiatu:
o Krisi tirotoxikoa
o Koma mixedematosoa

- Tiroide-paziente  kronikok  edo  minbizi  diagnostiko  aduenaren  familia-
abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin

II LEHENTASUNA
- Honako diagnosi-prozeduren indikazioak ezagutu:

o OTA/ENM tiroide-patologiaren azterketan
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ALORRA: ARAZO METABOLIKO ETA ENDOKRINOLOGIKOAK
BESTELAKO ARAZO ENDOKRINOLOGIKOAK

IRAKASKUNTZA JARDUERAK LEHENTASUNAREN ARABERA SAILKATUTA ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Endokrinopatia  kronikoak  dituzten  pazienteak  egoki  diren  prebentzio-ekintzak 

ezagutu eta aplikatu ditu: osteoporosiaren prebentzioa
- Honakoen  diagnosi-susmoa,  deribazio  irizpideak  eta  ondorengo  eboluzio-

kontrola maneiatu:
o Hiperparotidismoa
o Hipoparotidismoa
o Addison-en gaixotasuna
o Bigarren mailako hipofuntzio kortikosuprarrenala
o Hiperaldosteronismoa
o Cushing sindromea
o Feokromitozina
o Hiperpituititarismoa
o Hipopituititarismoa

- Honakoen indikazioak ezagutu eta interpretatzen jakin:
o Laborategiko azterketak
o Erradiologia-azterketak

- Honakoen diagnostikoa eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Hiperkaltzemia/Hipokaltzemia
o Hipernatremia/Hiponatremia
o Hiperpotasemia/Hipopotasemia

- Larrialdi egoeran den pazientea maneiatu:
o Gutxiegitasun suprarrenal akutua (krisi addisondarra)

- Endokrinopatia  duen  pazientearen  familia-abordatzea  eta  abordatze 
psikosoziala egiten jakin

II LEHENTASUNA
- Honakoen diagnosi-susmoa:

o APUD sistemako gaixotasunak
o Sindrome kartzinoidea
o Tumore endokrino anitzak
o Endokrinopatiak
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ALORRA:  JOKABIDEAREN  ETA  HARREMANAREN  ARAZOAK.  OSASUN  MENTAL 
ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Osasun  mentaleko  nahasmenduen  prebentzio-neurriak  ezagutu  eta 

aplikatu
- Honakoak egiten jakin:

o Elkarrizketa kliniko psikopatologikoa
o Oinarrizko test psikologikoak

- Honakoen diagnostikoa eta terapeutika maneiatu:
o Depresio-nahasmendua
o Antsietate-nahasmendua

- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:
o Jokabidearen nahasmenduak
o Elikaduraren nahasmenduak
o Auto-irudiaren nahasmenduak
o Sexu-nahasmenduak
o Nahasmendu  psikotikoa,  hautemate  goiztiar  eta  aktiboa 

nabarmenduz
- Oinarrizko terapia-estrategiak erabiltzen jakin:

o Laguntza-terapiak
o Terapia-euste teknikak
o Psikofarmakoak
o Interkontsulta

- Osasun mentaleko larrialdi-egoeren arreta maneiatu:
o Autolisi-saiakerak
o Asaldura psikomotorea
o Krisi psikotikoa
o Mania eta hipomania koadroa

- Osasun-arazoak dituzten pertsonen emozioak eta gatazka psikologikoak 
ulertzen jakin

- Egoera  berezien  aurrean  familia-abordatze  eta  abordatze  psikosozial 
egokia egiten jakin: depresio-sindromea, dementziak, gaixo terminalak, 
dolua, ezgaitasun larriak, etab.

II LEHENTASUNA
- Bizitzaren aro ezberdinei loturiko arrisku-egoeren prebentzioa maneiatu: 

nerabezaroa, amatasuna, menopausia, zahartzaroa eta erretiroa
- Osasun mentalarekin lotutako Lehen Mailako Arretako gatazka-egoeren 

diagnostikoa  eta  terapeutika  maneiatu:  paziente  somatizatzaileak, 
hiperfrekuentatzaileak, aldarrikatzaileak, oldarkorrak, errentistak, etab.

III LEHENTASUNA
- Teknika terapeutiko espezializatuagoen indikazioa ezagutu eta praktikan 

jartzen jakin: terapia kognitiboak, auto-laguntza taldeak, etab.
- Egoera berezietan familia-interbentzioa egiten jakin: paziente psikotikoa, 

elikadura-jokaeraren nahasmenduak
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ALORRA: NERBIO SISTEMAKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Arrisku  kardiobaskular-faktoreen  prebentzio-jarduerak  ezagutu  eta 

aplikatu
- Honakoa egiten jakin:

o Anamnesia eta miaketa fisiko neurologikoa
o Begi-hondoa
o Funtzio-balioespena

- Honakoen  diagnostikoa,  terapeutika  edota  deribazio-irizpideak 
maneiatu:

o Zefaleak eta aurpegiko algiak
o Bertigo-sindromea
o Sinkopea
o Garuneko hodietako gaixotasuna
o Dementzia eta narriadura kognitiboa
o Nahaste-koadro akutua
o Neuropatiak
o Garezur-bikoteetako gaixotasunak

- Honakoen  diagnostikoa,  eboluzio-kontrola  edota  deribazio-irizpideak 
maneiatu:

o Dardara (esentziala,  Parkinson gaixotasuna,  beste  gaixotasun 
neurologiko batzuetatik eratorria)

o Epilepsia
o NSZko infekzioak: meningitisa, entzefalitisa
o Kontzientzia-mailaren alterazioak: koma

- Honakoen diagnosi-susmoa eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Gaixotasun desmielinizatzailea
o Garuneko tumorea
o Gaixotasun neuromuskularra

- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:
o Neuroirudia (OTA, ENM, PET)
o Elektroentzefalograma
o Elektromiograma

- Honakoen terapeutika maneiatu:
o Dardara esentziala eta botikek eragindakoa
o Meningitisa duen pazientearen kontaktuak

- Gaixotasun  neurologiko  kroniko  edota  endekapenezkoak  dituzten 
pazienteen familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin

II LEHENTASUNA
- Honakoen terapeutika maneiatu:

o Parkinson
o Epilepsia

- Honakoen diagnostikoa maneiatu:
o Mugimendu eta ibilketaren bestelako nahasmenduak

- Gaixo baskularraren fisioterapia ezagutu
- Dementzia duen pazientearen zaintzaileari sostengua emateko taldeak 

egiten jakin
III LEHENTASUNA
- Honakoa egiten badaki:

o Gerri-puntzioa
- Krisian  diren  gaixotasun  neurologiko  kroniko  edota  endekapenezkoak 

dituzten pazienteen familietan familia-interbentzioa egiten jakin
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ALORRA: ARAZO HEMATOLOGIKOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Arrisku altua duten emakume haurdun eta bular-emaileetan anemiaren 

prebentziorako ekintzak ezagutu eta aplikatu
- Honakoen indikazioak ezagutu eta interpretatzen jakin

o Oinarrizko hematologia-parametroak
- Honakoa duen pazientearen diagnostikoa maneiatu:

o GJAren alterazioa
o Serie gorriaren alterazioa

 Anemia:  Anemia  mikrozitikoa,  normokromikoa  eta 
makrolitikoa

 Poligobulia:  Lehen  mailako  poliglobulia,  bigarren 
mailakoa eta erlatiboa

o Serie zuriaren alterazioa:
 Leukozitosia:  Neutrofilia,  eosinofilia,  basofilia, 

linfozitosia, monozitosia
 Leukopenia: Neutropenia, linopenia

o Homeostasia eta koagulazioaren alterazioak:
 Plaketa-alterazioak:

• Nahasmendu  kuantitatiboak:  Tronbozitopenia 
eta tronbozitosia

• Nahasmendu kualitatiboak
 Koagulopatiak
 Baskulopatiak: sortzetikoak edo hartutakoak

o Muineko aplasia: panzitopenia
o Adenopatia/k
o Esplenomegalia

- Honakoa duen pazientearen diagnostikoa eta terapeutika maneiatu:
o Anemia ferropenikoa
o Talasemia
o Gaixotasun kronikoak eragindako anemia
o Anemia megaloblastikoa
o Eosinofilia

- Hemopatia gaiztoa duen pazientearen diagnosi-susmoa eta deribazio-
irizpideak maneiatu:

o Leuzemia akutua
o Sindrome mielodisplasikoa
o Sindrome mieloproliferatiboa
o Sindrome linfoproliferatiboa
o Hipergammaglobulinemia monoklonala

- Terapia antitronbotikoaren indikazioak ezagutu
- Tansfusio-irizpideak ezagutu
- Larrialdia maneiatu:

o Hemorragia akutua
- Hemopatia gaiztoa duen pazientearen familia-abordatzea eta abordatze 

psikosoziala egiten jakin
II LEHENTASUNA
- Dikumariniko  bidezko  tratamendu  antikoagulantearen  kontrola  egiten 

jakin
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ALORRA: LARRUAZALEKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Honakoen prebentzio-ekintzak ezagutu eta aplikatu:

o Sexu-transmisiozko gaixotasunak
o Azaleko minbizia

- Anatomia-zonaldeen  arabera  oinarrizko  lesioen  deskribapena  eta 
azaleko alteraziorik prebalenteenak ezagutu

- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Eragile biziengatiko azaleko lesioak
o Azalari erantsitakoen alterazioa
o Ahoko lesioak
o Eduki likidoko lesioak (gaixotasun besikulo-puslatsuak, pustula-

gaixotasunak). Aknea
o Lesio eritematosoak

 Ezkatatzea  duten  lesioak  (gaixotasun 
papuloeskamosoak, ekzemak)

 Ezkatatzerik  gabeko  lesioak  (papulak  eta  hantura-
noduluak eta erreakzio baskularrak)

o Larruazaleko ultzerak
o Keratinizazioaren nahasmenduak
o Pigmentazioaren nahasmenduak
o Azaleko hipersentiberatasun-erreakzioak
o Azkura
o Azal eta mukosetako minbiziak

- Honakoak egiten eta interpretatzen jakin:
o Wood-en argi-miaketa
o Laginen bilketa

- Dermatologia-tratamendurik  ohikoenak  ezagutu  eta  behar  bezala 
maneiatu:  antimikotikoak,  hidratatzaileak,  fotobabesleak,  antibiotiko 
topikoak,  parasitoen  aurkakoak,  kortikoide  topikoak,  antiseptikoak, 
antihistaminikoak, formula magistralak...

- Honakoa egiten badaki:
o Azaleko lesioen ebakia eta eszisioa
o Larruazalpeko lesioen erauzketa
o Drainatzeak
o Afeitatze-biopsia
o Josturak
o Azkazaleko kirurgia

- Larruazaleko  minbizi-lesioen  diagnostikoa  eta  eboluzio-kontrola 
maneiatu

- Froga epikutaneoen indikazioak ezagutu
- Dermatologiako urgentziazko deribazio-indikazioak ezagutu
II LEHENTASUNA
- Froga epikutaneoak interpretatzen jakin
- Barne-gaixotasunei  lotutako  larruazaleko  seinaleak  ezagutzen  ditu: 

kolagenosia,  baskulitisa,  digestio-aparatuaren  nahasmenduak,  nerbio-
sistema zentralarenak, paraneoplasikoak, GIB positiboa

- Honakoak egiten badaki:
o Nitrogeno likidoaren erabilpena
o Elektrokirurgia
o Lesio barneko infiltrazioa, kortikoideekin
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ALORRA: TRAUMATISMOAK, ISTRIPUAK ETA INTOXIKAZIOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Patologia traumatikoan prebentzio-ekintzak ezagutu eta aplikatu:

o Inmobilizatutako pazientearen profilaxi antitronbotikoa
o Profilaxi antitetaniko, antirrabiko eta antibiotikoa
o Osteoporosiaren prebentzioa
o Adindunengan erorketak saihestu

- Honakoen diagnostikoa,  hasierako  terapeutika  eta  deribazio-irizpideak 
maneiatu:

o Paziente politraumatizatua
o TKE moderatua/larria
o Traumatismo torazikoa
o Traumatismo abdominala
o Itotako pazientea
o Giharraren erabateko haustura
o Zaintiratu larria
o Luxazioak: sorbalda, ukondo, MKF, erpuru, belaun, ATMkoak
o Hausturak
o Zauriak:  konplexuak,  larriak,  sakonak,  zabala  keta 

aurpegi/eskuetan
o Istripu-zauria objektu arriskutsu batekin
o Erredura moderatuak/larriak
o Etxekoak ez diren animalien hozkadak, zabalak edota afektazio 

sistemikoa eragiten dutenak
o Intoxikazio akutuak

- Honakoen diagnostikoa, eta terapeutika maneiatu:
o TKE arina
o Saihetseko kontusio/haustura sinplea
o Giharretako lesio akutuak
o Pronazio mingarria
o Zaintiratu ez-larriak
o Falangeen arteko artikulazioen luxazioa
o Falangeetako haustura ez-konplikatuak
o Bizkarraldeko eta gerrialdeko orno-haustura egonkorrak
o Zauri sinpleak
o Erredura arinak
o Horzkadak

- Honakoa egiten jakin:
o Konpresio-bendatzeak eta bendatze funtzionalak
o Igeltsu-ferulak
o Azaleko eta giharreko josturak
o Lekualdaketa egiteko artikulazio ezberdinen inmobilizazioa

- Larrialdiko osasun-baliabideak aktibatzeko gestioak egiten jakin
- Kirurgia-tratamendurik agindu ez den hausturetan eboluzio-kontrolaren 

periodikotasuna ezagutu
- Paziente  politraumatizatuaren  familia-abordatzea  eta  abordatze 

psikosoziala egiten jakin 
II LEHENTASUNA
- Ortesien maneiua
- Atal bigunetako patologian errehabilitazioaren indikazioak ezagutu
III LEHENTASUNA
- Drainatze toraziko eta abdominalak egiten jakin
- Honakoen terapeutika maneiatu:
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o Paziente politraumatizatua
o Intoxikazio akutua

- Hausturetan errehabilitazioaren indikazioak ezagutu
ALORRA: GILTZURRUN FUNTZIOAREN ETA GERNU BIDEETAKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Prostata-minbizia  saihesteko  aditu-talde  nazional  eta  nazioartekoen 

gomendioak ezagutu
- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:

o Hematuria eta mikrohematuria
o Proteinuria
o Eskroto-masak
o Fimosia, parafimosia
o Giltzurruneko gutxiegitasun arina eta moderatua

- Honakoen diagnostikoa eta terapeutika maneiatu:
o Mikroalbuminuria
o Sindrome prostatikoa. Prostataren hipertrofia onbera
o Prostatitisa, orkitisa, epididimitisa, balanitisa eta uretritisa
o Giltzurrun-kolikoa eta urolitiasia
o Gernu-inkontinentzia
o Erekzioaren disfuntzioa

- Honakoa egiten jakin:
o Ondeste-haztapena
o Maskuri-zundatzea
o Eskroto-transargiztatzea
o Pelbis-zoruko  muskuluen  errehabilitazioa  eta  maskuri-

berreziketa
- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:

o Ekografia abdominala eta ondestean zeharreko ekografia
o Laborategiko frogak
o Azterketa urodinamikoak

- Giltzurrun-gutxiegitasunean botiken dosifikazioa ezagutu
- Honakoen deribazio-irizpideak ezagutu:

o Litotrizia edo giltzurrun-litiasiaren kirurgia-tratamendua
- Honakoen familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin:

o Gernu-inkontinentzia
o Erekzioaren disfuntzioa

II LEHENTASUNA
- Honako diagnosi-metodoen indikazioak ezagutu:

o Zain barneko urografia, zistografia, uretrozistografia, OTA, ENM, 
renograma, angiografia, gammagrafia

o Zistoskopia
- Giltzurruneko ekografiak interpretatzen jakin
- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:

o Prostata-, maskuri- eta giltzurrun-minbizia
o Giltzurrun-porrot akutua. Giltzurrun-gutxiegitasun larria

- Honakoen familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin:
o Giltzurrun-gutxiegitasuna  hemodialisi-  edo  peritoneo-dialisi 

tratamenduan
o Giltzurrun-transplante ondokoak

III LEHENTASUNA
- Honakoa egiten jakin:

o Hidrozele baten ebakuazio-puntzioa
o Parafimosi bat gutxiagotu
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o Giltzurrun eta gernu-bideen ekografia



ALORRA: MUSKULU ETA HEZURRETAKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Aditu-talde nazional eta nazioartekoen gomendioak ezagutu eta aplikatu, 

bizi-ohitura  osasungarri  (ariketa  fisikoa)  eta  muskulu  eta  hezurretako 
arazoak saihesteko: osteoporosia, nerabearen eskoliosia...

- Honakoa  duten  pazienteen  diagnostikoa,  terapeutika  edota  deribazio-
irizpideak maneiatu:

o Bizkarrezurreko mina (zerbikala, dortsala edo gerrialdekoa)
o Erradikulalgia
o Sorbalda mingarria
o Goiko  gorputz-adarretako  mina  (aldaka,  belauna,  orkatila  eta 

oina)
o Monoartritisa
o Poliartralgiak eta poliartritisa
o Muskuluetako minak
o Muskulu eta hezurretako min orokortua
o Estatikaren arazoak
o Artrosia
o Osteoporosia
o Ortopedia-nahasmendurik ohikoenak

- Honakoen indikazioak ezagutu eta interpretatzen jakin:
o Erradiologia
o Laborategiko azterketak

- Bestelako irudi-tekniken indikazioak ezagutu
- Honakoa egiten jakin:

o Artikulazio eta gorputz-adar ezberdinen miaketa
o Infiltrazio periartikularra

- Maneiu terapeutikoa:
o Fisioterapia
o Analgesikoak eta hantura kontrakoak
o Botiken aurkako gastro-babesa

- Bestelako asistentzia-mailetarako deribazio-irizpideak ezagutu
- Muskulu  eta  hezurretako arazo kronikoak dituzten pazienteen familia-

abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin.
II LEHENTASUNA
- Honakoa interpretatzen jakin:

o Bestelako irudi-teknikak
- Artikulazio-infiltrazioen teknikak eta indikazioak ezagutu
- Erreuma-arazoen  abordatze  terapeutikoa  egiten  jakin  (artritis 

erreumatoidea, LES eta bestelako konektibopatiak)
III LEHENTASUNA
- Isuri artikularraren drainatzea
- Pazienteentzako errehabilitazio-ariketak egiten jakin
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ALORRA: AURPEGI-SUDUR-AHO-EZTARRI ETA BELARRIETAKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA:
- Honakoen prebentzio-ekintzak ezagutu eta aplikatu:

o Aho-faringeko minbizia
o Entzumenaren narriadura: edadetua, langilea

- Honakoen diagnostikoa eta terapeutika maneiatu:
o Otalgia eta otitisa
o Hipoakusia
o Ahotsaren nahasmenduak
o Aurpegiaren paralisi periferikoa
o Sudur-buxadura
o Dastamenaren eta usaimenaren nahasmenduak
o Akufenoak
o Bertigo-sindromea
o Sudurreko arnas gutxiegitasuna

- Tumore  otorrinolaringologikoaren  diagnostikoa  eta  eboluzio-kontrola 
maneiatu

- Honakoa egiten jakin:
o Anamnesia eta miaketa fisiko otorrinologikoa
o Otoskopia
o Ezko-tapoia ateratzea
o Akumetria: Rinne eta Weber testa
o Aurreko sudur-butxaketa
o Aurreko errinoskopia
o Laringoskopia ez-zuzena
o Bestibulu-errehabilitazioa

- Honakoaren indikazioak ezagutu eta interpretatzen jakin:
o Zonaldeko erradiologia sinplea

- Larrialdi-egoeran den pazientearen maneiua:
o Epistaxia
o Traumatismo otiko: otohematoma, tinpano-zulaketa
o Gorputz arrotza: sudur-zuloak, belarria, laringea, esofagoa

- Honakoaren familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin:
o Paziente trakeotomizatua

II LEHENTASUNA
- Interpretatzen jakin:

o Audiometria
- Honakoaren maneiu terapeutikoa:

o Paziente trakeotomizatua
- Honakoaren familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala:

o Hipoakusia duen pazientea (“pazienteari nola hitz egin”)
III LEHENTASUNA

- Egiten jakin:
o Hastapeneko tonu-audiometria
o Laringoskopia zuzena egiten jakin
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ALORRA: BEGIETAKO ARAZOAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA
- Aditu-talde nazional eta nazioartekoen gomendioak ezagutu eta, egoki 

bada,  aplikatu,  honakoen  prebentzio-ekintzetan:  haurren  ikusmen-
zolitasunaren galera, glaukoma familia-aurrekariak dituzten pazienteak, 
hipertentsioa  eta  diabetesa  duten  pazienteak,  miopia  larria  duten 
pazienteak.

- Honako arazoen diagnostikoa maneiatu:
o Begi gorria
o Begi negartsua/idorra
o Ikusmen-zolitasunaren gutxiagotzea
o Euli hegalariak
o Begi-estatikaren alterazioa
o Begietako mina

- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:
o Aurreko poloaren alterazioak: konjuntibitis akutua, hiposfagma, 

pterigioa, pingekula, kornea-urradura, begi-lausoa
o Betazaletako  alterazioak:  begitxindorra,  txalaziona,  blefaritisa, 

trikiasia, entropiona eta ektropiona
o Glaukoma kronikoa

- Honakoen diagnostikoa eta eboluzio-kontrola maneiatu:
o Neuritis optikoa
o Erretinako patologia baskularra
o Hipertentsio-erretinopatia/erretinopatia diabetikoa
o Begietako tumoreak

- Honakoa egiten jakin:
o Optotipo-miaketa
o Kornearen fluoreszeina-tindaketa
o Schirmer testa
o Oftalmoskopio zuzen bidezko miaketa

- Larrialdi egoeran den pazientearen maneiua:
o Ikusmen-zolitasunaren  bat-bateko  galera:  erretinaren  arteria 

zentralaren buxadura, hemorragia beirakara, erretina-askatzea
o Begiaren zulatzea/gorputz arrotz ezarria
o Begietako traumatismo fisiko/kimikoa
o Glaukoma akutua
o Begiko herpes zoster

- Paziente  itsu  edo  ikusmen-zolitasunaren  arazo  larriak  dituen 
pazientearen familia-abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin

II LEHENTASUNA
- Honakoa egiten jakin:

o Tonometria
- Honakoen diagnostikoa, terapeutika eta deribazio-irizpideak maneiatu:

o Inguru  gardenetako  alterazioak:  kornea-ultzera,  keratitisa, 
iridoziklitisa, opakotasun beirakarak, aurreko poloaren sortzetiko 
malformazioak

o Epieskleritisa eta eskleritisa
o Aurreko ubeitisa

III LEHENTASUNA
- Oftalmologia-miaketa teknika aurreratuak ezagutu: arraildura-lanpararen 

erabilera egokia,  begi-hondoaren miaketa oftalmoskopio ez-zuzenaren 
bitartez.

- Orbitako patologiaren diagnostikoa maneiatu, bere jatorriaren arabera: 
malformaziozkoa, baskularra, hanturazkoa edo infekziosoa, endokrinoa, 
traumatikoa, tumorezkoa
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ALORRA: MENDEKOTASUN ARRISKUKO JOKABIDEAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA
- Mendekotasuna sortzen duten substantzien kontsumo-patroi ezberdinak 

ezagutu
- Mendekotasuna  sortzen  duten  substantzien  kontsumoari  buruzko 

anamnesia  behar  bezala  egin:  tabakoa,  alkohola,  benzodiazepinak, 
hipnotikoak,  cannabis,  sintesi-drogak  (MDMA),  kokaina,  heroina  eta 
beste psikoestimulatzaileak

- Mendekotasuna  sortzen  duten  substantzien  kontsumorako  arrisku-
egoerak hauteman

- Mendekotasuna sortzen duten substantzien kontsumoa hauteman
- Erretzen  utzi  eta  alkoholaren  gehiegizko  kontsumoa  gutxiagotzeko 

gomendioak ematen jakin
- Legez  kanpoko  drogetarako  arriskua  gutxiagotzeko  alternatibak 

proposatu: cannabis, sintesi-drogak (MDMA), kokaina, heroina eta beste 
psikoestimulatzaileak

- Mendekotasuna  sortzen  duten  substantziekiko  mendekotasun-maila 
balioetsi

- Tabako-desohitze  teknikak  ezagutu  eta  aplikatu.  Erretzeari  uzteko 
jokabide- eta botika-laguntza bidezko interbentzioa egin

- Substantzien kontsumoari buruzko alerta-sintomak identifikatu
- Substantzia ezberdinek eragindako intoxikazioa diagnostikatu eta tratatu

o Intoxikazio etilikoa
o Sintesi-droga eta anfetamina-deribatuen gaindosia
o Kokaina-gaindosia
o Heroina-gaindosia (opiazeoak)
o Benzodiazepina-gaindosia

- Drogamendekotasunari loturiko gaixotasunak diagnostikatu eta tratatu
- Drogak  erabiltzen  dituzten  edota  arrisku  egoera  diren  kolektiboengan 

egokiak diren prebentzio-ekintzak egin
- Drogamendekotasunetarako  tokiko  eta  eskualdeko  baliabide 

espezifikoak ezagutu eta horietarako deribazioa egin, hala behar denean
- Komunitateko  baliabide  ezberdinetan  parte  hartu  eta  aholkua  eman 

(elkarte, ikastetxe, etab.), lehen eta bigarren mailako prebentzio-ekintzak 
burutuz

- Familia unitatearekin berariaz parte hartzen du, gurasoei/tutoreei egoki 
jokatzeko jarraibideak aholkatuz

II LEHENTASUNA
- Tabako-desohitzerako laguntza-taldeak sortu
- Droga  psikoaktiboen  gehiegizko  kontsumoari  lotutako  osasun  mental 

arazoak hauteman
- Alkohol-desohitzea egin
- Honakoen desintoxikazioa egin:

o Opiazeoak
o Kokaina

III LEHENTASUNA
- Honakoen desohitzea egin:

o Opiazeoak
o Kokaina
o Bestelako legez kanpoko drogak
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ALORRA: URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA
- Osasun  Etxe  batean  artatzen  diren  urgentzia  mediko,  kirurgiko  eta 

traumatologikoen diagnostikoa eta hasierako terapeutika maneiatu
- Honako diagnosi-teknikak egiten eta interpretatzen jakin:

o Konstanteen monitorizazioa
o Elektrokardiograma
o Gluzemia kapilar basala
o Gernuko erreakzio-tira
o Kornearen fluoreszeina-tindaketa
o Oinarrizko analisiak

- Honako teknika terapeutikoak egiten jakin:
o Sueroterapia
o Oxigenoterapia
o Aerosolterapia
o Maskuri-zunda baten ezarpena
o Zain-sarbide periferikoa
o Sudurreko buxadura
o Oinarrizko bendatzeak
o Igeltsu-ferulak eta metalikoak
o Zaurien sendaketa eta josketa
o Arteria-buxadura
o Garbiketa gastrikoa
o Oinarrizko bizi-euskarria

II LEHENTASUNA
- Ospitale  batean  artatzen  diren  urgentzia  mediko,  kirurgiko  eta 

traumatologikoen  diagnostikoa  eta  terapeutika  maneiatu,  lehen  maila 
batean

- Honakoa egiten jakin:
o Zunda nasogastriko baten ezarpena
o Torakozentesi terapeutikoa
o Bizi-euskarri aurreratua
o Bihotz- eta arnas gelditzearen tratamendu elektrikoa
o Tronbolisia
o Erditze normala

III LEHENTASUNA
- Ospitale  batean  artatzen  diren  kritikoen  zonaldeko  urgentzia  mediko, 

kirurgiko eta traumatologikoen diagnostikoa eta terapeutika maneiatu
- Honakoa egiten jakin:

o Zain-sarbide zentrala
o Krikotirotomia
o Perikardiozentesia
o Ekografia
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ANTOLAKETA ETA METODOLOGIA GOMENDIOAK

LANDA-IKASKUNTZARAKO GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIAK ETA EGONALDI-DENBORAK
ALORRAK IKASTEKO TOKIA DENBORA
ARRISKU FAKTORE
ETA ARAZO 
KARDIOBASKULARRAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
KARDIOLOGIA**
HEMATOLOGIA**
ERREHABILITAZIOA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

ARNAS
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
NEUMOLOGIA/FROGA  FUNTZIONALETAKO 
LABORATEGIA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

DIGESTIO-TRAKTUKO
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
GASTROENTEROLOGIA 
ZERBITZUA/DIGESTIO-ENDOSKOPIAK

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

INFEKZIO ARAZOAK OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta

ARAZO
METABOLIKO ETA
ENDOKRINOLOGIKOAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
ENDOKRINOLOGIA*,**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** 1-2 hilabete

JOKABIDEAREN ETA 
HARREMANAREN 
ARAZOAK. OSASUN 
MENTAL ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
OSASUN MENTAL ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** 3 Hilabete

NERBIO SISTEMAREN
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
NEUROLOGIA**
GIZARTE ETA OSASUN-ETXEAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

HEMATOLOGIA
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
BARNE-MEDIKUNTZA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
HEMATOLOGIA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

LARRUAZALEKO 
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
DERMATOLOGIA*,**
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** 1-2 Hilabete

TRAUMATISMOAK, 
ISTRIPUAK ETA 
INTOXIKAZIOAK

OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
ERREHABILITAZIOA*,**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

GILTZURRUN-
FUNTZIOAREN ETA 
GERNU-BIDEETAKO 
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
UROLOGIA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

MUSKULU ETA 
HEZURRETAKO
ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
ERREUMATOLOGIA*,**
TRAUMATOLOGIA  EDO  TRAUMATOLOGIA-
LARRIALDIAK**
ERREHABILITAZIOA*,**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** 1-2 Hilabete

AURPEGI-SUDUR-AHO-
EZTARRI ETA 
BELARRIETAKO ARAZOAK

OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
ORL**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

BEGIETAKO ARAZOAK OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
OFTALMOLOGIA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora  osoa,  beste  jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1

ARRISKU JOKABIDEAK OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
DROGAMENDEKOAREN  ARRETA-SAREKO 
EGOITZAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
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*  Landa-ikaskuntzarako  oinarrizko  ikaskuntza-tokiak,  I  Lehentasuneko  eta  lehen  mailako 
erantzukizuneko jardueretarako batez ere



** I Lehentasuneko zenbait jardueretarako ikaskuntza-toki osagarriak, eta II eta III lehentasun 
eta bigarren eta hirugarren mailako erantzukizuneko jardueretarako. ** Gomendatutako tokiak 
eskuragarritasunaren eta lortzen den irakaskuntza-etekinaren araberakoak izango dira eta 
horren arabera, denborak ere Irakaskuntza Unitateek egokituko dituzte.

IRAKASKUNTZA METODOLOGIA
Talde  hauek abordatzeko  gomendatzen  den metodologiak  auto-ikaskuntza,  landa-

ikaskuntza, ikastaro, tailer eta talde-laneko teknika guztiak uztartzea izan behar du oinarri. 
Irakaskuntza Unitateak metodo horiek guztiak egokitu eta konbinatu egingo ditu, egoiliarrek 
egiten  prestakuntza  jasotzen  duten  eskualdearen  ezaugarri  bereizgarriak  eta  egoiliarren 
beharrak zeintzuk diren. Beraz, aurreko koadroan iradokitako prestakuntza-egonaldi batzuk, 
trebetasunak lortzea helburu dutenak batez ere, bestelako prestakuntza-metodoekin osatu 
edo ordezkatu ahal izango dira, egonaldi horietako prestakuntza-etekinak behar adinakoak ez 
badira. 100 ikaskuntza-ordu teoriko-praktiko inguru gomendatzen dira norbanakoaren arreta 
eta populazio- eta arrisku-faktoreak dituzten taldeen abordatze-alorretako gaitasun klinikoak 
barneratu eta hobetzeko, lau urtetan zehar banatuta.

EBALUAZIO-METODOLOGIA (Ikus Ebaluazioari buruzko atala)
Alor  hauetan  tutorearen  edo  alorreko  arduradunaren  tutoretza  zuzena  izango  da 

helburuen  lorpen-maila  balioesteko  modurik  egokiena,  baina  metodologia  honetan  tresna 
objektibo eta estandarizatuak barne hartzea gomendatzen da. Ezin ahantzi daiteke bestelako 
ebaluazio  moduek  izan  dezaketen  erabilgarritasun  handia,  esaterako  kasuen 
aurkezpen/eztabaidak,  bideograbazio-teknikak,  historia  klinikoen  auditoriek...  beti  ere 
egoiliarren eta esparruaren ezaugarrietara egokituta.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA
Gomendatutako bibliografia informazio-iturriei buruzko I eta II eranskinean jasota dator.



5.2.2.  POPULAZIO  TALDEEN  ETA  ARRISKU  FAKTOREAK  DITUZTEN  TALDEEN 
ABORDATZEA

ALORRA:  HAURRAREN  ARRETA.  HAURRAREN  ARAZO  ESPEZIFIKOAK  ETA 
PREBENTZIO-JARDUERAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, zera frogatu/egiteko gai izango da:

1. Pediatria-adineko osasun-arazo nagusiak abordatu, maneiatu eta tratatu.
2. Diagnosi-metodoak erabili eta interpretatu.
3. Pediatria-adinaren terapeutika maneiatu
4. Urgentzia pediatrikorik ohikoenak maneiatu
5. Prebentzio-jardueren eta osasun-kontrol periodikoen maneiua ezagutu
6. Patologia kronikoak dituzten haurren familia-sostengua eta psikosoziala egin.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

EZAGUERAK ETA TREBETASUNAK
• Bularreko haurraren behar eta arazorik ohikoenak orientatu eta maneiatu: 

elikadura-motarik  egokiena,  ikterizia  fisiologikoa,  zotina,  zilbor-hestearen 
sendaketa,  pixoihalaren  dermatitisa,  izterrondoko  edo  zilbor-etena, 
sabeluste-erritmoa,  espasmoak,  sukarra  duen  bularreko  umea, 
berrahoratzea/okadak, beherakoa, konbultsioak

• Pediatriako osasun-arazoak maneiatu, tratatu edota deribatu: infekzio akutu 
eta  exantematikoak,  haur  nagusiaren  sukar-sindromea,  azaleko  eta 
hesteetako  parasitosiak,  abdominalgia,  enuresia/enkopresia,  elikadura  eta 
nutrizioaren nahasmenduak, jokabidearen nahasmenduak, zefaleak, astenia, 
anemia, alergia, asma, konbultsioak.

• Hazkuntza fisiko eta psikomotorearen arazoak, pediatria-adineko hormona 
aldakuntzak, alterazio ortopedikoak, ikusmenaren alterazioak, entzumenaren 
alterazioak, hizkeraren alterazioak, bihotz-murmurioa behar bezala balioetsi 
eta fokatu

• Pediatriako  diagnosi-metodoak  maneiatu  eta  interpretatu:  anamnesia, 
miaketa  fisikoa,  tallimetroa,  oinarrizko  erradiologia,  laborategiko  datuen 
interpretazioa  eta  adinarekiko  egokitzapena,  optotipoak,  cover  test, 
audiometria, podometroa, altuera eta pisuaren pertzentilen grafikoak

• Neurri terapeutikorik ohikoenak eta bere dosifikazioa maneiatu
• Txerto-egutegiak ezagutu
• Haurra  periodikoki  jarraitu  eta  balioetsi.  Drogamendekotasunaren 

prebentzioa egin (alkohola, tabakoa, bestelakoak)
• Pediatria-urgentziarik  ohikoenak  maneiatu:  konbultsioak,  arnasteko 

zailtasuna,  estridorea,  min  abdominala,  sukar-sindromea,  deshidratazioa, 
intoxikazioak...

• “Habia  hutseko”  fasean  diren  eta  seme-alaba  txikiak  dituzten  familien 
abordatzea eta abordatze psikosoziala egiten jakin

• Patologia  kronikoa  eta  atzerapen  psikomotorea  duen  haurraren  familia-
sostengua eta sostengu psikosoziala egin

• GIB  duen  pediatriako  pazientearen  orientazioa,  prebentzioa  eta  familia-
sostengua egin

• Tratu txarren biktima izateko arrisku-egoerak eta kalteberatasuna ezagutu 
eta  abordatu  eta  haurren  kontrako  indarkeria-zantzuak  eta  sintomak 
identifikatu. Kasu horietan ekintza-plan integrala eta beste profesional/edota 
erakundeekin  koordinatua  ezarri  (gizarte-izaerakoak,  poliziala  edo 
judiziala...)

II LEHENTASUNA
• Gerrialdeko puntzio-teknika egin
• Zundatze nasogastriko-teknika egin
• Maskuri-zundaketa teknika egin

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

HIRUGARRENA
HIRUGARRENA
HIRUGARRENA



ALORRA:  NERABEAREN  ARRETA.  NERABEAREN  ARAZO  ESPEZIFIKOAK  ETA 
NERABEZAROKO PREBENTZIO-JARDUERAK

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa frogatu/egiteko gai izango da:

1. Kontsultan nerabearekin harreman egokia eraikitzeko beharrezkoak diren elkarrizketa 
klinikoaren aspektuak menderatu.
2. Nerabeen  emozioak  eta  gatazka  psikologikoak  ulertu,  eta  sortzen  diren  familia-
dinamikak ezagutu.
3. Kontsultan nerabezaroan lehenesten diren prebentzio-jarduerak integratu.
4. Arrisku altuko nerabeei loturiko osasun-faktore eta arazoak hauteman.
5. Jarraipen espezializatua behar izan dezaketen nahasmenduen diagnostiko goiztiarra 
egin.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Nerabearekiko  elkarrizketa  behar  bezala  maneiatu  (pribatutasuna), 
konfidentzialtasuna azpimarratuz

• Genograma egin, familia-dinamikak eta arrisku-egoerak ezagutu
• Aldi  honetako  arrisku-faktoreei  buruz  galdetzeko  beharrezkoak  diren 

komunikazio-trebetasunak menderatu
• Sexu-transmisiozko gaixotasunak saihestu, diagnostikatu eta tratatu
• Nahigabeko haurdunaldien prebentzioa eta jarraipena egin
• Gidatzean istripuak saihestu eta arrisku-jokabideak hauteman
• Elikadura-nahasmenduak saihestu eta diagnostiko goiztiarra egin
• Tratu txar-egoerak saihestu eta identifikatu
• Osasun  Mentalaren  esparruko  patologiak  goiz  diagnostikatu  eta 

maneiatu: depresioa, ideiazio autolitikoa, antsietatea, gizarte-antsietate 
nahasmenduak, jokabide antisoziala, somatizazio-nahasmendua

• Adin horietan ohikoenak diren kontsulta-arrazoiak artatu eta tratatu
• “Nerabeak  dituzten  familien”  garapen-krisien  familia-abordatzea  eta 

abordatze psikosoziala egiten jakin
• Talde-tekniketarako trebetasunak garatu: 

o Drogamendekotasuna saihesteko
o Sexu-transmisiozko gaixotasunak eta nahigabeko haurdunaldiak 

saihesteko
o Elikadura-jokabidearen nahasmenduak saihestu eta jarraipena 

egiteko
II LEHENTASUNA

• Kontsultan prebentzio-jarduerak garatu, hausnarketari bide eman eta 
arriskurik ohikoenei buruz orientatzeko gai izanez:

o Eskola-porrotari eta honek dakarrenari osasun-garrantzia eman
o Motibazio-ekarrizketa erabili arrisku-jokabideetan eragiteko
o Alkohol, haxix,sintesi-drogekin noizbehinkako kontaktua duen 

nerabearekin “arriskuaren gutxiagotze” jarduerak egin
o Balizko sexu-jokabide arriskutsuak birbideratu
o Dieta osasungarriaren eta pisuaren kontrol egokiaren onuren 

berri ematen jakin
o Nerabearen auto-estimua indartu

• Nerabezaroak eragindako krisi-egoeretan familia-abordatzea egiteko 
teknikak maneiatu

• Gaixotasun kronikoak dituzten nerabeen jarraipena egin: asma, diabetes 
mellitus, gaixotasun erreumatologikoak...

III LEHENTASUNA
• Hauteman ditzakegun egoera larriak tratatu:

ERANTZUKIZUN MAILA
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o Familia-interbentzioak gatazka larrietan
o Legez kanpoko drogen kontsumoa eta menpekotasunak
o Elikadura-jokabidearen nahasmenduak
o Depresioak, antsietatea eta ideiazio autolitikoa

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA



ALORRA: EMAKUMEAREN ARRETA. EMAKUMEAREN PREBENTZIO-JARDUERAK ETA 
HAURDUNALDIAREN ARRETA

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa frogatzeko/egiteko gai izango 
da:

1. Arrisku obstetriko baxuko haurdunaldiaren jarraipena egiten jakin.
2. Erditze ondoko mobilitatea ezagutu eta maneiatu. Amentzako Heziketaren edukiak 
eta erabilgarritasuna ezagutu.
3. Kontrazepzio-aholkua  eman.  Antisorgailu  hormonalak,  umetoki  barnekoak  eta 
hesizkoak maneiatu.
4. Lepo  eta  bularreko  minbizia  bahetzeko  teknikak  ezagutu  eta  maneiatu,  eta 
endometrio eta obulutegi minbiziaren alerta-zantzuak.
5. Oinarrizko miaketa gineko-obstetrikoak egiten trebetasuna lortu.
6. Klimaterioarekin loturiko osasun-arazoak abordatu
7. Alor  gineko-obstetrikoan  ohikoenak  diren  kontsulta-arrazoiak  dituzten  emakumeak 
artatu

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

• Haurdunaldia:
o Arrisku  obstetriko  baxuko  haurdunaldi  batean  egiten  diren 

jarduerak ezagutu eta maneiatu
o Familiako  Medikuaren  edo  bigarren  mailako  arreta  berezia 

eskatzen  duten  arrisku-faktoreen  presentzia  behar  bezala 
balioetsi

o Arrisku psikosozial-faktoreak hauteman eta horiei ekin
o Fetuaren  malformazioen  diagnosi-teknikak  ezagutu  eta  horien 

berri eman
o Arrisku teratogeno nagusiak ezagutu (botikak,  eragile fisikoak, 

infekzio-eragileak, toxikoak)
o Kontzepzio aurreko arretaren edukiak ezagutu
o Haurdunaldian eta erditze ondoan botiken erabilera ezagutu
o Fetoaren  taupaden  auskultazioa,  umetoki-altueraren  neurketa 

eta fetuaren aurkezpenaren determinazioa behar bezala egin
• Erditze ondoa:

o Erditze ondoko erikortasunik ohikoena ezagutu eta maneiatu
o Amagandiko edoskitzea sostengatu
o Pelbis-zoruaren muskuluen errehabilitazioa ezagutu

• Kontrazepzioa:
o Kontrazepzio-metodo  hormonalak  maneiatu  (indikazioa, 

jarraipena eta kontraindikazioak)
o Umetoki barneko kontrazepzioa maneiatu (UBGaren indikazioa, 

jarraipena eta kentzea)
o Larrialdiko farmazia-kontrazepzioa maneiatu
o Hesi-metodoak  maneiatu  (preserbatiboen  erabilera-teknika 

egokia, diafragmaren erabileran trebetasuna)
o Basektomia eta lotura tubarikoaz aholkua eman
o Haurdunaldiaren  borondatezko  etendurari  buruzko  aholkua 

eman
• Oinarrizko prozedura gineko-obstetrikoak:

o Elkarrizketa kliniko gineko-obstetrikoa behar bezala maneiatu
o Bagina-haztapenak egiten trebetasuna hartu
o Bularreko miaketa ezagutu eta egin
o Mamografia bat interpretatzen jakin
o Zitologia zerbikal-baginalak egn, lepo-minbizia bahetzeko

ERANTZUKIZUN MAILA
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o Zitologia zerbiko-baginal baten emaitzak interpretatzen jakin
o Ginekologia-minbiziaren  prebentzioan  gomendioak, 

periodikotasuna eta ebidentzia-maila ezagutu
• Klimaterioa

o Klimaterioaren  sintomak  maneiatu:  zikloaren  alterazioak, 
itolarria, bagina-idortasuna

o Osteoporosiaren  arrisku-faktoreak  ezagutu  eta  identifikatu, 
dentsitometriaren  indikazioak  ezagutu  eta  bere  emaitzak 
interpretatu

o Tratamendu  farmakologikoaren  eta  ez-farmakologikoaren 
aukera  ezberdinak  ezagutu  eta  maneiatu,  bere  indikazioak, 
albo-ondorioak, onurak, arriskuak, kostuak eta eraginkortasun-
maila. Klimaterioan ordezko hormona-tratamendua ezagutu eta 
maneiatu

• Kontsulta-arrazoi prebalenteak
o Bulbobaginitisak diagnostikatu eta tratatu
o Hilekoaren  zikloaren  nahasmenduak  maneiatu  (dismenorrea, 

hiper-polimenorrea, hilekoaren aurreko sindromea)
o Genitalen posizio-aldaketak diagnostikatu (prolapsoak)
o Gernu-inkontinentzia medikoki maneiatu eta tratatu
o Bikote antzuaren hasierako abordatzea egin

• Familia-aro  ezberdinetako  garapen-krisietan  familia-abordatzea  eta 
abordatze psikosoziala egiten jakin

• Tratu  txarren  biktima  izateko  arrisku-  eta  kalteberatasun-egoerak 
ezagutu eta abordatu eta emakumeen aurkakok indarkeriaren zantzuak 
eta sintomak identifikatu. Kasu horietan ekintza-plan integrala eta beste 
profesional  edota  erakundeekin  (gizarte  izaerakoa,  poliziala  edo 
judiziala...) koordinatua ezarri. Ikus familia-indarkeriaren Arretarako fitxa 
espezifikoa.

II LEHENTASUNA
• Tratamenduan  diren  ohiko  patologia  kronikoak  dituzten  emakumeei 

eman  beharreko  informazioa  ezagutu,  haurdun  geratzeko  nahia 
adierazten  dutenean:  diabetesa,  asma,  epilepsia,  osasun  mentaleko 
arazoak

• Ama-heziketaren edukiak ezagutu
• Patologia zerbiko-baginal ez neoplasikoa maneiatu
• Bagina-azterketak egin eta interpretatu, freskoan, mikroskopio optikoaz, 

bulbobaginitis ohikoenak diagnostikatzeko
• Erditze eutoziko bat artatu

III LEHENTASUNA
• UBG bat sartzen jakin
• I mailako ekografia obstetrikoa maneiatu (fetuaren biometria eta lehen 

hiruhilabeteko oinarrizko ekografia)
• Oinarrizko ekografia ginekologikoa maneiatu

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA



ALORRA: HELDUAREN ARRETA. HELDUAREN PREBENTZIO-JARDUERAK

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza amaitzean, honakoa frogatzeko/egiteko gai izango da:

1. Arrisku-pazienteak  identifikatu  (arrisku-populazioa),  prebentzio-  eta  osasuna 
sustatzeko jarduerak jaso ditzaketenak.
2. Prebentzio  eta  osasunaren  sustapen-jarduerak  Osasun  Etxeko  ohiko  egitekoen 
artean  sartu,  semFyC-en  Helduarentzako  Prebentzio  eta  Osasunaren  Sustapenerako 
Jardueren Programa aplikatuz.
3. Gure biztanle helduen datu epidemiologikoak eta osasun-mailari buruzkoak lortu

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

• Ohitura osasungarriak sustatu
o Jarduera fisiko erregularra
o Gantz  eta  kolesterol  murriztuko  elikadura,  kaloria-balantze 

egokia, begetala, frutak, kaltzioa hartzea...
o Lesioen prebentzioa: uhala, kaskoa
o Tabako, alkohol, drogei... buruzko aholkua
o Sexu-jokabidea eta birsorkuntza-osasuna
o Hortz-arreta
o Azido foliko gehigarriak kontzepzioaren inguruko aldian

• Honako taldeetako arrisku-pazienteak identifikatu:
o Arrisku  kardiobaskular  handia,  arrisku  hori  banan-banan 

kuantifikatuz
o Arrisku-ohiturak dauzkatenak:

 Tabakoa
 Alkohola
 Bestelako mendekotasun-jokabideak
 Obesitatea
 Egonekotasuna

• Helduarentzako txertoen indikazioak ezagutu eta aplikatu:
o Gripea
o Pneumokokoa
o Tetanos eta difteria
o B Hepatitisa
o A Hepatitisa
o Elgorria, Parotiditisa, Errubeola
o Sukar tifoidea

• Honi buruzko informazioa eta ohitura osasungarriak erraztu:
o HIES
o Sexu-transmisiozko gaixotasunak

• Honako prebentzio-ekintzak egin:
o HTAren bahetzea
o Diabetesaren bahetzea arriskuzko pazienteetan
o Dislipemien bahetzea
o Obesitatearen bahetzea

• Minbizia
o Kolon eta ondesteko minbiziaren hautemate goiztiarra
o Prostata-minbiziaren hautemate goiztiarra
o Azaleko minbiziaren hautemate goiztiarra
o Lepoko eta bularreko minbiziaren hautemate goiztiarra

• Tuberkulosiaren profilaxia eta hautemate goiztiarra maneiatu
• Identifikatutako  pazienteak  dagozkien  programetan  sartu  (HTA, 

diabetesa...)

ERANTZUKIZUN MAILA
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• Jarduera horietan sortutako datuak sistematikoki jaso eta burutu
• Familiaren  bizitza-zikloaren  aldi-aldaketetan  familia-abordatzea  eta 

abordatze psikosoziala egiten jakin
• Osasun Mentaleko nahasmenduen prebentzioa maneiatu

LEHENA



ALORRA: LANGILEEN ARRETA

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, zera frogatuko/egiteko gai izango da:
1. Langileen  Osasunean lanak  eta  hura  garatzen  deneko  baldintzek  duten  inpaktua 
aitortu, eta arrisku-faktoreak identifikatu.
2. Laneko  Osasunaren  antolaketan  parte  hartzen  duten  eragileen  aspektu  legal, 
administratibo, instituzional eta erlazionalak.
3. Lan-baldintzekin loturiko afekzioak ezagutu eta eguneratu, arrisku espezifiko eta lan-
jardueren arabera.
4. Erabiltzaileari  aholkua  eta  informazioa  eskaini,  klinika  eta  prebentzioari  eta 
administrazioari  loturiko  aspektuetan,  baldintza  indibidual  eta  loturiko  arrisku-faktoreen 
arabera.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

• Lan  Osasunaren  arau-  eta  antolakuntza-ingurua  ezagutu.  Barne 
sartutako erakundeak eta bere funtzioa.

• Lan-baldintza eta osasunaren artek oinarrizko interakzioa ezagutu eta 
identifikatu,  arrisku-faktoreei  dagokienez  bere  kategoria  ezberdinetan, 
ezaugarri indibidualetan eta ondorioztatutako kalteetan.

• Gaixotasun  profesional,  lan-istripu  eta  Lanarekin  lotutako  gaixotasun 
kontzeptuak maneiatu

• Aldi baterako eta betirako ezgaitasuna ezagutu:
o Kontzeptua, sailkapena, epeak eta egungo araudia
o Lan-ondorioak, ondorio ekonomikoak, adierazleak

• Langilearen  klinika-lan  historia  ezagutu  eta  egin  eta  eguneroko 
jardueran txertatu

o Egungo  edo  aurreko  arriskuak  ezagutu  eta  identifikatu. 
Esposizio-aldiak aurreko eta egungo jardueretan

II LEHENTASUNA
• Arrisku-faktoreak loturiko gaixotasunekin harremanean jartzeko gai izan: 

lan-istripuaren eta gaixotasun profesionalaren jakinarazpena sustatu
• Lan  Osasunean  prebalenteak  diren  patologiak  ezagutu,  baita  horiek 

abordatu ere:
o Osteomuskularrak
o Arnasketakoak
o Dermatologikoak
o Birsorkuntzakoak/haurdunaldia
o Entzumenezkoak/ikusmenezkoak
o Kardiobaskularrak
o Jarduera bakoitzeko arrisku-faktoreak

ERANTZUKIZUN MAILA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

BIGARRENA/HIRUGARRENA



ALORRA: ADINDUNAREN ARRETA. PREBENTZIO JARDUERAK

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa frogatuko/egiteko gai izango 
da:
1. Sindrome geriatriko nagusiak egoki abordatu
2. Populazio-sektore  honetan  gomendatzen  diren  sustatze  eta  prebentzio-jarduerak 
ezagutu eta aplikatu
3. Lehen Mailako Arretan Balioespen Geriatriko Globala egoki egiten jakin
4. Balioespen geriatrikoan erabiltzen diren eskala nagusiak ezagutu eta aplikatu
5. Eskura  ditugun  gizarte-baliabideak  ezagutu,  eta  familia-  eta  gizarte-interbentzioak 
egiteko gai izan
6. Interbentzioa pertsonaren helburu eta ezaugarrien arabera indibidualizatu. Biztanle 
adindunengan parte hartzeko estrategia ezberdinak ezagutu.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

• Geriatria-sindrome  nagusiak  behar  bezala  abordatu  eta  maneiatu: 
narriadura  kognitiboa  eta  dementzia,  nahaste-sindromea,  gernu-
inkontinentzia,  ezegonkortasuna  eta  erorikoak,  inmobilismoa eta  bere 
ondorioak,  desnutrizioa  eta  malnutrizioa,  ikusmenaren  eta 
entzumenaren alterazioak

• Biztanle adindunetan argi eta garbi zer sustapen eta prebentzio-jarduera 
gomendatzen  diren  jakin:  ariketa,  elikadura,  istripuak,  gripearen  eta 
tetanosaren aurkako txertoak, HTA

• Biztanle adindunetan argi eta garbi zer sustapen eta prebentzio-jarduera 
gomendatzen diren jakin, baita ebidentzia gutxiagoko beste batzuk ere: 
osteoporosia,  hiperlipemia,  ikusmen  eta  entzumen-defizita, 
inkontinentzia

• Pertsona adindunekiko elkarrizketa klinikoan trebea izan
• Kontsultan gomendatutako prebentzio-jarduerak behar bezala egin eta 

erregistratzea sistematizatu
• Gomendatutako  prebentzio-jarduera  nagusietan  bahetze-metodoak 

behar bezala aplikatu
• Lehen  Mailako  Arretan  Balioespen  Geriatriko  Globalaren  ezaugarriak 

ezagutu,  baita  berau  osatzen  duten  alorretako  bakoitzaren  oinarrizko 
edukia ere (kliniko-fisikoa, funtzionala, mentala eta soziala)

• Balioespen  geriatrikoan  gehien  erabiltzen  diren  eskaletako  batzuk 
ezagutu eta aplikatu: Lobo-ren MEC, Pfeiffer, Katz eta Barthel indizeak, 
Depresio Eskala Geriatrikoa, besteak beste

• Biztanle-sektore  honetarako  eskura  ditugun  gizarte-baliabiderik 
gertukoenak  ezagutu:  teleasistentzia,  etxebizitzako  asistentzia, 
instituzionalizazioa, etab.

• Gizarte-baliabideak  erabiltzeko  dinamika  eta  hasierako  mekanismoak 
ezagutu (nora deribatu, etab.)

• Interbentzioak kalitate eta kantitatearen arabera ezberdindu, ezaugarri 
pertsonalak, prozesuaren ezaugarriak eta ezarritako helburuak zeintzuk 
diren

• Lehen  Mailako  Arretan  eskaintzen  diren  zerbitzu  ezberdinen  barne 
sartzen den Geriatria alorraren edukia ezagutzen du

• Pertsona adindunengan farmakoterapia,  polifarmazia eta iatrogeniaren 
oinarrizko aspektuak ezagutu eta aplikatu

• Biztanle hauetan prebalenteenak diren edo ezaugarri bereziak dituzten 
patologiak  behar  bezala  abordatu:  Parkinson,  zenbait  tumore, 
prostatakoa adibidez, idorreria, antsietatea, depresioa eta loezina, etab.

• Tratu  txarren  biktima  izateko  arrisku-  eta  kalteberatasun-egoerak 
ezagutu  eta  abordatu  eta  adindunen aurkako  indarkeria-zantzuak  eta 
sintomak identifikatu.  Kasu  horietan,  ekintza-plan  integrala  ezarri,  eta 

ERANTZUKIZUN MAILA
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LEHENA
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LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA
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beste profesional edota erakundeekin koordinatuta (gizarte-izaerakoak, 
poliziala edo judiziala...)

• Familiaren bizitza-zikloaren kontrakzio aldian diren familien abordatzea 
eta abordatze psikosoziala egiten jakin, baita ezgaitasuna eragiten duten 
gaixotasun  kronikoak  dituzten  pertsona  adindunak  dituzten  familietan 
ere.

II LEHENTASUNA
• Zaintzaileen  eta  familiaren  erabilgarritasunean,  inplikazioetan  eta 

erabileran trebetasunak maneiatu
• Prebentzio-ekintzetan  bahetzea  egin  ondoren  maneiu-interbentzio 

egokiak egin
III LEHENTASUNA

• Balioespen  Geriatriko  Globala  behar  bezala  egiten  jakin,  inguru 
espezializatu edo instituzionalean

• Eskura ditugun gizarte-baliabideak erabiltzeko mekanismoetan eta bere 
jardueretan inplikatu eta parte hartu

• Inguru  espezializatuan  edo  instituzionalizatuta  egonik,  adinduna 
maneiatzen trebea izan

• Adindunen  aspektu  espezializatuagoetan  sakondu  (fisiopatologia, 
soziodemografikoak...)

• Aspektu  geriatrikoen  ikerketen  lehentasunezko  ildoak  ezagutu  eta 
horietan inplikatu

LEHENA
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ALORRA: INMOBILIZATUTAKO PAZIENTEAREN ARRETA

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa frogatuko/egiteko gai izango 
da:
1. Inmobilizatutako pazientearen dimentsio anitzeko ebaluazioa behar bezala egin.
2. Fase aurreratuetan diren gaixotasun kronikoen etxebizitzako jarraipena egin.
3. Pronostiko txarra adierazten duten eboluzio-zantzuak identifikatu
4. Pazientearen zaintzaileari irakasten jakin
5. Inmobilizatutakoaren arreta erizaintza eta gizarte-laneko profesionalekin koordinatu
6. Alorreko gizarte- eta osasun-baliabideak ezagutu eta arduraz erabili

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA
• Inmobilizatutako pazientearen  egoera organiko,  mental,  funtzional  eta 

sozialaren anamnesia egiten jakin
• Inmobilizatutako pazientearen  egoera organiko,  mental,  funtzional  eta 

sozialaren miaketa egiten jakin
• Iktusa duen paziente inmoblizatuaren maneiu terapeutikoa behar bezala 

egin
• BGBK fase aurreratuan duen pazientearen maneiu terapeutikoa behar 

bezala egin
• Bihotz  gutxiegitasuna  fase  aurreratuan  duen  pazientearen  maneiu 

terapeutikoa behar bezala egin
• Nahaste-sindromea behar bezala maneiatu
• Presioagatiko ultzerak ezagutu eta saihesten jakin
• Arnas konplikazioak ezagutu eta saihesten jakin
• Zainetako gaixotasun tronboenbolikoa ezagutu eta saihesten jakin
• Muskulu eta hezurretako konplikazioak ezagutu eta saihesten jakin
• Konplikazio genito-urinarioak ezagutu eta saihesten jakin
• Polifarmaziaren arriskuak ezagutu eta saihesten jakin
• Nutrizio-narriadura behar bezala abordatu
• Presioagatiko ultzera tratatzen jakin
• Froga diagnostikoak arduraz erabili
• Mugiezintasunaren  tratamendurako  eta  haren  areagotzea  saihesteko 

errehabilitazio-plan bat egiten jakin
• Maskuri-zunda aldaketa egiten jakin
• Zundatze nasogastrikoa egiten jakin
• Ospitale-deribazioaren irizpideak ezagutu
• Paziente inmobilizatuaren zaintzailea trebatzen jakin
• Egoera  bakoitzerako  eskura  diren  gizarte-  eta  osasun-baliabideak 

ezagutu eta erabili, eta familiari horien berri eman
• Paziente  inmobilizatuak  dituzten  familien  abordatzea  eta  abordatze 

psikosoziala egiten jakin
II LEHENTASUNA

• Presioagatiko ultzera konplexuen tratamendua egiten jakin
III LEHENTASUNA

• Gastrostomia-zunda bat aldatzen jakin
• Parazentesi bat egiten jakin
• Aspiragailuak erabiltzen jakin
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ALORRA: PAZIENTE TERMINALAREN, DOLUAREN, ZAINTZAILEAREN ARRETA

HELBURUAK

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA

I LEHENTASUNA
• Onkologia-sindrome mingarriak identifikatu eta diagnostikatu
• Biriketako konplikazioak identifikatu eta diagnostikatu
• Digestio-konplikazioak identifikatu eta diagnostikatu
• Neurologia-konplikazioak identifikatu eta diagnostikatu
• Konplikazio psikiatrikoak identifikatu eta diagnostikatu
• Larrialdi-egoerak identifikatu eta, hala egoki bada, deribatu
• Pazientearen egokiera-erreakzio psikologikoak ezagutu
• Familiaren egokiera-erreakzio psikologikoak ezagutu
• Minaren terapeutika maneiatu: opiazeoen erabilera
• Arnas konplikazio, konplikazio neuropsikiatrikoen terapeutika maneiatu
• Paziente eta familiarekiko komunikazio-trebetasunak maneiatu
• Etxebizitzan hiltzeko prozesuaren diagnostikoa eta terapeutika maneiatu
• Zentze-egiaztagiriak behar bezala bete
• Doluaren abordatzea maneiatu

II LEHENTASUNA
• Pazientearen zainketa-beharrak hauteman
• Etxebizitzan zaintzeko arazo psikosozialak hauteman
• Sintomak balioesteko eskala egokiak erabili
• Etxebizitzan ahozko administrazioarekiko bide alternatiboak maneiatu
• Etxebizitzan  teknika  terapeutikoak  egin  (zundatze  nasogastrikoa, 

parazentesia)
III LEHENTASUNA

• Komunitatean  parte  hartu  zaintzari  laguntzeko sostengu-sarea hobetu 
dadin

• Gizarte-zerbitzu asistentzialekin harremana izan eta koordinatu
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ALORRA:  FAMILIA  ETA  GIZARTE  ARRISKU  EGOEREN  ARRETA:  GIZARTE 
BAZTERKETAN  DIREN  PERTSONAK,  URRITASUNA DUTEN  PAZIENTEAK,  FAMILIA 
INDARKERIA

GIZARTE BAZTERKETAN DEN PERTSONA

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honako frogatuko du/egiteko gai izango 
da:
1. Gizarte-bazterketa arriskuan diren pertsonak hauteman: etorkinak, drogamendekoak, 
etnia ijitoko pertsonak, nahasmendu mentalak dituzten pertsonak, etab.
2. Gizarteak baztertutako pertsonaren pobretasun, marjinaltasun edo pilaketa baldintzak 
identifikatu
3. Gizarte-bazterketan  diren  pertsonengan  prebalenteenak  diren  osasun-arazoak 
maneiatu
4. Gizarte-bazterketan  diren  pertsonen  arreta  erizaintza  eta  gizarte-laneko 
profesionalekin koordinatu
5. Gizarteak  baztertutako  pertsonaren  zailtasunak  ebaztea  erraztu  eta  bere 
normalizazioari  laguntzen  dioten  gizarte  izaerako  komunitateko  bestelako  baliabideak 
ezagutu eta modu koordinatuan erabili.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Gizarte-historia integrala egin
• Marjinaltasun, pobrezia edo pilaketa-egoerak identifikatu
• Baztertu soziala kontsultara sartzea errazten du, oztopoak ezabatuz
• Gizarte-bazterketan  den  pertsonak  aurkez  ditzakeen  komunitatean 

hartutako gaixotasunak bilatu eta identifikatzeko gai izan
• Gizarte-bazterketan  den  pertsonak  aurkez  ditzakeen  nahasmendu 

mentalen diagnostikoa eta tratamenduaren maneiua egin
• Gizarte-bazterketan  den  pertsonarengan  osasun-gaixotasun 

kontzeptuak eragiten duten alderdi soziokulturalak ezagutu
• Gizarte-bazterketan den pertsonaren baliabide pertsonalak eta familia-

baliabideak identifikatu
• Zonaldean diren gizarte-baliabideak erabiltzeko gai izan

II LEHENTASUNA
• Aurkezten  dituzten  zenbait  sintomaren  esanahia  identifikatu,  bere 

gaixotasunaren adierazpen soziokulturalarekin lotuta
• Gizarte-bazterketan  diren  pertsonekin  osasun-heziketarako  jarduera 

komunitarioak egin
III LEHENTASUNA

• Gizarteak baztertutako pertsonarekiko komunikazio-zailtasunak 
minimizatzeko gai izan

• Gizarteak baztertutako pertsonaren emozioak eta gatazka psikologikoak 
ulertzen gai izan

• Gizarte-bazterketan diren pertsonak erakartzeko estrategiak ezagutu eta 
parte hartu: “out-reach” teknikak, pareko/berdinekiko lana, etab.

ERANTZUKIZUN MAILA
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URRITASUNA DUEN PAZIENTEA

HELBURUAK

Egoiliarra,  bere  BAME-prestakuntza  aldia  amaitzean,  honakoa  frogatuko  du/egiteko  gai 
izango da:
1. Minusbaliotasun fisiko eta psikikorik ohikoenak hauteman eta diagnostikatu
2. Urritasuna duen paziente bakoitzaren arretarako plan espezifiko bat egin
3. Urritasuna  duten  pazienteei  Lehen  Mailako  Arretarako  aurreikusitako  asistentzia-
zainketak eskaini. Arreta indibidualizatua
4. Urritasuna  duen  pertsonaren  arreta  erizaintza,  errehabilitazio,  gizarte-lan  eta 
bestelako asistentzia-maila eta erakundeekin koordinatu.
5. Osasun Etxearen kudeaketa  eta  antolaketa  bere ezaugarri  funtzionaletara  egokitu 
(arkitektura-oztopoak ezabatu)

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Honakoa ezagutu:
o Urritasun eta minusbaliotasun kontzeptua
o Minusbaliotasun psikiko nagusiak. Down sindromea. Oligofrenia
o Minusbaliotasun sentsorial nagusiak. Itsutasuna, erabatekoa eta 

partziala. Gortasuna, erabatekoa eta partziala.
o Minusbaliotasun motore nagusiak. Garun-paralisia. Anputazioak
o Trafiko-istripuetako traumatismoen kalteak
o Arkitektura-oztoporik  gabeko  Osasun  Etxe  bat  nolakoa  izan 

beharko lukeen ezagutu
• Honakoak ezarri:

o Urritasuna  duten  pertsona-talde  hauekiko  arreta-plan  bat, 
honakoak barne hartuz:

o Prebentzio-ekintzak, orokorrak eta espezifikoak
o Aurreikusitako  jarduera  asistentzialak,  beste  edozein  paziente 

bezala
o Tratamendu kronikoak
o Errehabilitazioa
o Pazientearentzako eta zaintzailearentzako laguntza psikologikoa 

eta emozionala
o Gizarte-laguntza,  diru-sariak,  protesiak,  gailuak  eta  material 

klinikoa  eta  bestelakoak  lortzeari  buruzko  informazioa  eta 
administrazio-gestioak

• Minusbaliotasuna duen pazientea horretarako aurreikusitako asistentzia-
mailetara edo erakunde eta elkarteetara deribatu

• Zainketa  horiek  guztiak  Osasun  Etxearen  ohiko  jardueren  barnean 
eskaintzea antolatu

• Zainketa horiek guztiak honakoekin koordinatu:
o Erizaintza
o Errehabilitazioa eta fisioterapia
o Gizarte-lana
o Beste asistentzia-maila batzuk
o Bestelako erakundeak
o Auto-laguntza taldeak

II LEHENTASUNA
• Minusbaliotasuna  duen  pazientearen  osasun-zainketari  dagokion 

legedia ezagutu

ERANTZUKIZUN MAILA
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FAMILIA INDARKERIA

HELBURUAK

Egoiliarra,  bere  BAME-prestakuntza  aldia  amaitzean,  honakoa  frogatuko  du/egiteko  gai 
izango da:
1. Tratu  txar  motak  ezagutu  eta  kontsultan  hautemate  goiztiarra  egin,  etxeko 
indarkeriaren arrisku-egoerak, zantzuak eta sintomak identifikatuz
2. Etxeko indarkeriaren zantzuaren aurreko elkarrizketa kliniko-jarraibide espezifikoak 
ezagutu eta aplikatu
3. Tratu  txarren  diagnostikoa  egin  eta  bere  neurria  ebaluatu,  berehalako  arriskua 
balioetsiz.
4. Miaketa  fisikoa,  balioespen  psikologikoa  (jarrerak  eta  egoera  emozionala)  eta 
ekintza-plan integrala eta koordinatua ezarri.
5. Sexu-eraso baten aurreko jarraibideak ezagutu (zer egin eta zer ez egin).
6. Epaileari igorriko zaion lesio-partea behar bezala bete
7. Eskura  diren  gizarte-  eta  osasun-baliabideak,  horietarako  sarbidea  eta  deribazio-
irizpideak ezagutu

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Tratu  txarren  biktima  izateko  arrisku-  eta  kalteberatasun-egoerak 
ezagutu eta etxeko indarkeriaren zantzuak eta sintomak identifikatu

• Egoera horretan elkarrizketa klinikoaren jarraibideak aplikatzeko gai izan 
(komunikazio-jokabideak eta trebetasunak)

• Tratu txarraren diagnostikoa eta bere neurriaren ebaluazioa maneiatu, 
arriskua  balioetsiz:  egoera  kronikoa,  akutua,  lesio-arriskuaren 
potentziala eta bizi-arriskua

• Azterketa fisikoa egin eta behatu beharreko berezitasunak zein ekidin 
beharreko  ekintzak  ezagutu  erasoengatiko  miaketan,  eta  oinarrizko 
balioespen  psikologikoa  egiteko  gai  izan  (jarrerak  eta  egoera 
emozionala)

• Pazientea  informatu  eta  egin  beharreko  ekintzarik  presazkoenak 
ezagutu

• Sexu-eraso baten aurrean jarraitu beharreko ekinbidea ezagutu
• Lesio-parte medikoa behar bezala bete
• Gure arreta-mailan etxeko indarkeria saihesteko aukerak ezagutu
• Ekintza-plan  integrala  eta  koordinatua  egiteko  gai  izan,  gizarte-

langilearekin, ospitalearekin, gizarte-zerbitzuekin elkarlanean
II LEHENTASUNA

• Eskura  ditugun  osasun-baliabideak,  sozialak  eta  judizialak  ezagutu, 
horietarako sarbideak eta deribazio-irizpideak

• Pediatrarekiko  koordinazioa,  emakumeak  seme-alabarik  baldin  badu, 
haurren aurkako tratu txarrak saihesteko

III LEHENTASUNA
• Etxeko indarkeriak familia-alorrean duen eragina ezagutu, baita familian 

parte hartzeko aukerak ere
• Tratu  txarrak  ematen  dituenarekiko  izan  behar  dugun  jarrera  eta 

jarraibideak ezagutu

ERANTZUKIZUN MAILA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA



POPULAZIO TALDEEN ETA ARRISKU FAKTOREAK DITUZTEN TALDEEN ABORDATZE-
ALORRA
ANTOLAKUNTZA ETA METODOLOGIA GOMENDIOAK

LANDA-IKASKUNTZARAKO  GOMENDATUTAKO  IKASTEKO  TOKIAK  ETA EGONALDI 
DENBORAK

ALORRAK IKASTEKO TOKIA DENBORA
HAURRAREN ARRETA OSASUN ETXEA*

PEDIATRIA ZERBITZUA**
PEDIATRIA URGENTZIAK*

2 Hilabete

NERABEAREN ARRETA OSASUN ETXEA*
GAZTEEN KONTSULTAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

EMAKUMEAREN ARRETA OSASUN ETXEA*
URGENTZIAK ETA EMERGENTZIAK*
GINEKOLOGIA-OBSTETRIZIA ZERBITZUA**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** 2-3 Hilabete

HELDUAREN ARRETA OSASUN ETXEA* *Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta

LANGILEEN ARRETA OSASUN ETXEA*
EZGAITASUNEN BALIOESPEN-UNITATEAK**
ASISTENTZIA-BALIABIDE ESPEZIFIKOAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

ADINDUNAREN ARRETA OSASUN ETXEA*
ASISTENTZIA-BALIABIDE ESPEZIFIKOAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

INMOBILIZATUTAKO 
PAZIENTEAREN ARRETA

OSASUN ETXEA*
ASISTENTZIA-BALIABIDE ESPEZIFIKOAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

PAZIENTE 
TERMINALAREN / 
DOLUAREN / 
ZAINTZAILEAREN ARRETA

OSASUN ETXEA*
ASISTENTZIA-BALIABIDE ESPEZIFIKOAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

FAMILIA ETA GIZARTE 
ARRISKU EGOEREN 
ARRETA

OSASUN ETXEA*
GIZARTE LANGILEA*
ASISTENTZIA-BALIABIDE ESPEZIFIKOAK**

*Egonaldi honetarako aurreikusitako 
denbora osoa, beste jarduerekin 
partekatuta
** Hilabete 1 (aukerakoa)

*  Landa-ikaskuntzarako  oinarrizko  ikaskuntza-tokiak,  I  Lehentasuneko  eta  lehen  mailako 
erantzukizuneko jardueretarako batez ere
** I Lehentasuneko zenbait jardueretarako ikaskuntza-toki osagarriak, eta II eta III lehentasun 
eta bigarren eta hirugarren mailako erantzukizuneko jardueretarako. ** Gomendatutako tokiak 
eskuragarritasunaren eta lortzen den irakaskuntza-etekinaren araberakoak izango dira eta 
horren arabera, denborak ere Irakaskuntza Unitateek egokituko dituzte.

IRAKASKUNTZA METODOLOGIA
Talde  hauek abordatzeko  gomendatzen  den metodologiak  auto-ikaskuntza,  landa-

ikaskuntza, ikastaro, tailer eta talde-laneko teknika guztiak uztartzea izan behar du oinarri. 
Irakaskuntza Unitateak metodo horiek guztiak egokitu eta konbinatu egingo ditu, egoiliarrek 
egiten  prestakuntza  jasotzen  duten  eskualdearen  ezaugarri  bereizgarriak  eta  egoiliarren 
beharrak zeintzuk diren. Beraz, aurreko koadroan iradokitako prestakuntza-egonaldi batzuk, 
trebetasunak lortzea helburu dutenak batez ere, bestelako prestakuntza-metodoekin osatu 
edo ordezkatu ahal izango dira, egonaldi horietako prestakuntza-etekinak behar adinakoak ez 
badira. 100 ikaskuntza-ordu teoriko-praktiko inguru gomendatzen dira norbanakoaren arreta 
eta populazio- eta arrisku-faktoreak dituzten taldeen abordatze-alorretako gaitasun klinikoak 
barneratu eta hobetzeko, lau urtetan zehar banatuta.

EBALUAZIO-METODOLOGIA (Ikus Ebaluazioari buruzko atala)
Alor  hauetan  tutorearen  edo  alorreko  arduradunaren  tutoretza  zuzena  izango  da 

helburuen  lorpen-maila  balioesteko  modurik  egokiena,  baina  metodologia  honetan  tresna 
objektibo eta estandarizatuak barne hartzea gomendatzen da. Ezin ahantzi daiteke bestelako 
ebaluazio  moduek  izan  dezaketen  erabilgarritasun  handia,  esaterako  kasuen 



aurkezpen/eztabaidak,  bideograbazio-teknikak,  historia  klinikoen  auditoriek...  beti  ere 
egoiliarren eta esparruaren ezaugarrietara egokituta.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA
Gomendatutako bibliografia informazio-iturriei buruzko I eta II eranskinean jasota dator. Modu 
espezifikoagoan, eta alorrez alor, honako bibliografia hau gomendatzen da:

HAURRAREN ARRETA
• Arístegui Fernández J. Manual de vacunas en Pediatría. (2ª ed). Madril: Editorial Médica
Panamericana. 2001
• Illingworth RS. The normal child: some problems of the early years and their treatment, 10.ª
ed. Nueva York: Churchill-Livingstone. 1991
• Bras J, De la Flor JE, Masvidal RM. Pediatría en Atención Primaria. (2ª ed) Bartzelona:
Springer-Verlag. 1997
• Muñoz Calvo MT, Hidalgo Vicario MI, Rubio Roldán LA y Clemente Pollán J. Pediatría
extrahospitalaria. Aspectos básicos en Atención Primaria. 3ª ed. Madril: ERGON. 2001
• Zafra MA, Clavo C, García M.L, Baquero F, Arribas N, Jimenez J, Bueno M. Manual de
diagnóstico y terapéutica en Pediatría. 3ª ed. Madril: Ed. PubliRes. 1996

NERABEAREN ARRETA
• Elster A, Kuanets N. Guía de la AMA para actividades preventivas en el adolescente.
Madril: Díaz de Santos, 1995.
• Jarabo Y, Vaz FJ. La entrevista clínica con adolescentes. FMC 1995; 2(8): 455-465.
• Casado I, De la Flor J, De Frutos E, Jiménez R, Masdeu M, Pujals MA, Torregrosa MJ. Guia
d’atenció a l’adolescent sà. Bartzelona: Institut Català de la Salut, 1999.
• El adolescente y su salud. Madril: Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y comunitaria,
2001.
• McDaniel S, Campbell TL, Seaburn DB. Orientación familiar en atención primaria: manual
para médicos de familia y otros profesionales de la salud. Bartzelona: Springer-Verlag
Ibérica; 1998.
• Adolescent Health on-line: URL location: http: //www.ama.assn.org/adolhtth
90

EMAKUMEAREN ARRETA
• PAPPS. Actualización 2001. Aten Primaria. 2001; 28 (supl 2): 181-208.
• SemFYC. Programas básicos de salud. Programa de la mujer. Nº 10, Vol 1 y 2. Madril:
Doyma, 2000.
• Orozco P, Prat N. Menopausia. Bartzelona: CAAPS. Fundació d´Atención Primaria, 1996
• Avenís CS, Sullivan ND, Tilton P. Manual de ginecología ambulatoria. Madril:
Interamericana. Mc Graw Hill, 1994

HELDUAREN ARRETA
• semFYC: Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Bartzelona.
1995.
• Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud. Actualización 2001. Aten
Primaria. 2001; 28 (supl 2), 13-81.

LANGILEAREN ARRETA
• Ministerio de Sanidad, Ministerio de Trabajo, Insalud, INST.Curso de Actualización en Salud
Laboral para Médicos de Atención Primaria. Madril: Insalud. Nº de publicación 1.738.
Madril: Insalud. 1997.
• Borrell F, Caldas R, Guerra G, Moya A, Pérez FJ, Quijano F, Ruiz A, Violan C. .Incapacidad
Temporal: Encrucijada Etico-Clínica. Bartzelona: Edide. 1999
• Aníbal Rodríguez C. Riesgos medio-ambientales y laborales. En Martín Zurro A y Cano
Pérez JF Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. 4ª ed. Madril:
Harcourt Brace. 1999
• OMS Identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo y medidas para
combatirla Informe técnico nº 714. Ginebra: OMS. 1985



ADINDUNAREN ARRETA
• De Alba C, Gorroñogoitia A, Litago C, Martín Lesende I, Luque A. Actividades preventivas
en los ancianos. Actualización 2001 PAAPS. Aten Primaria 2001; 28 (supl 2): 161-180.
• Alvarez M; Benitez JM; Espinosa JM, Gorroñogoitia A, Martín J, Muñoz F, y cols..
Programas básicos de salud (8). Programa del anciano. Síndromes Geriátricos. Madril:
DOYMA. 2000
• Alvarez M; Benitez JM; Espinosa JM, Gorroñogoitia A, Martín J, Muñoz F, y cols..
Programas básicos de salud (7). Programa del anciano. Valoración Geriátrica. Madril:
DOYMA. 2000

INMOBILIZATUTAKO PAZIENTEAREN ARRETA
• Isaacs B. Immobility 1: defintions and history. Immobility 2: ehabilitation. En Isaacs B. The
challenge of geriatric medicina. Oxford University Press. 1992

PAZIENTE TERMINALAREN, DOLUAREN ETA ZAINTZAILEAREN ARRETA
• Benítez del Rosario MA, Llamazares González AI, García González G,  Cabrejas Sánchez 
A,
Guerra Merino A, Espinosa Almendro JM, Muñoz Cobos F, Salinas Martín A.
Recomendaciones semFYC: Cuidados Paliativos. Bartzelona: semFYC, 1998

FAMILIA INDARKERIAREN ARRETA
• Protocolo de actuación ante los malos tratos doméstico. Madril: Consejo interterritorial del
SNS, 1999
• Noriegas B, Arechederra A, Bonino L. La atención sociosanitaria ante la violencia contra las
mujeres. Madril: Instituto de la mujer, 2000.
• Gilchrist VJ, Carden A. Malos tratos conyugales. En Taylor RB Medicina de Familia.
Principios y práctica. 5ª ed. Bartzelona: Springer-Verlag Ibérica, 2001: 264-69
• Beebe DK, Tatum N Agresiones sexuales. En Taylor RB Medicina de Familia. Principios y
práctica. 5ª ed. Bartzelona: Springer-Verlag Ibérica, 2001: 275-80.



5.3. FAMILIAREN ARRETA

Familiak  zalantzan  jarri  ezineko  funtzioa  betetzen  du  hura  osatzen  duten  kideen 
osasun/gaixotasun prozesuetan. Horrela, Osasuneko Lehen Mailako Arretan jardun den orok 
hautemango zuen, modu kontzientean edo ez, familiak nola eragiten duen bere pazienteen 
osasunean. Fenomeno hori lau ikuspegitatik interpretatu dezakegu, gutxienez:

1. Familia bere kideetakoren baten gaixotasunaren aurreko laguntza-iturri nagusia da.
2. Familiaren  ezaugarriek  bere  kideek  osasun-sistemarekiko  duten  harremana 
determina dezakete.
3. Familia-disfuntzioak  paper  garrantzitsua  bete  dezake  gaixotasuna  agertu  eta 
mantentzean.
4. Familia-erantzun  eredu  ezberdinak  daude  gaixotasunak  agertu  eta  garatzearen 
aurrean.

Nabarmena  da,  halaber,  komunitate  baten  osasuna,  neurri  handi  batean,  bere 
familia-sareen osasun biopsikosozialaren mende dagoela. Beraz, familia ez da gaixotasuna 
saihestu eta osasuna sustatzeko aldagai garrantzitsua bakarrik;  asistentzia, errehabilitazio 
eta  sendaketan  ere  funtsezkoa  da.  Egoki  ematen  du,  bada,  Familia  eta  Komunitateko 
egoiliarrari,  gutxi  eta  gutxi,  etorkizuneko  familiaren  arreta-lanerako  oinarri  izango  diren 
funtsak  eratuz  joateko  modua  emango  duten  kontzeptu  erabilgarriak  ezartzea.  Zentzu 
honetan programak teoriaren berrikuspena egiten du eta atentzioa Lehen Mailako Arretaren 
praktikan jartzen du, helburu orokor gisa interbentzio-eredu eta maila ezberdinak enuntziatuz, 
familia-orientazioa  (edo  aldez  aurreko  aholkularitza)  praktika  klinikoko  familia-
abordatzearengandik bereiziz, familia-terapiara heltzeraino.

Familia-orientazio terminoarekin, funtsean, hura hartzen duen jarrera batez ari gara. 
Ikusmolde  honen  arabera,  sintoma  edo  eskaera  indibiduala  hura  aurkezten  duen 
norbanakoaren  familia-testuingurua  erreferentzia  hartuta  balioesten  da,  familia  kontsultan 
presente  dagoen  ala  ez  axola  gabe.  Kontua  ez  da  norbanakoa,  zainketa-unitate  gisa, 
familiarekin ordezkatzea: aldiz, subjektua bere familia-testuinguruaren barnean imajinatzen 
saiatu  beharra  dago,  eta  azken  hau planteatzen  ari  zaigun osasun/gaixotasun  arazoaren 
erreferentzia gisa hartu. Praktikako familia-orientazioak bi premisa nagusi ditu oinarri: eredu 
biopsikosozialaren onarpena eta pentsaera sistemikoa barneratzea.

Bigarren aukerak, zertxobait konplexuagoa, interbentzioaren laugarren maila hartzen 
du eta familia-alorrean egon daitezkeen disfuntzioak hauteman eta neutralizatzen saiatzeko 
trebatze espezifikoa eskatzen du. Prozedura honi familia-abordatzea esaten diogu, izan ere 
familia-sistemarengan  eragiten  baitugu,  terapia-interbentzio  baten  bitartez.  Familia-
abordatzearen existentzia defendatzean, interbentzioa familiarengan,  unitate gisa, egiteak, 
zenbait  egoeratan,  banakako  abordatzearekin  alderatuta  abantailak  emango  dizkigula 
defendatzen  ari  gara.  Abordatze-mota  honetarako  oinarrizko  interbentzio-tresna  familia-
elkarrizketa dela deritzogu.

Azkenik,  eta  III  Lehentasun  gisa,   psikoterapia  bat  (familia-terapia  laburra) 
proposatzen  dugu,  sintomak  tratatzeko  psikologiko  bezala  definituak  izatea  eskatzen  ez 
duena.  Funtsa  teorikoa,  halaber,  sistemen teoria  orokorrean  eta  komunikazioaren  teorian 
datza, baita konstruktibismo erradikalean ere.



HELBURUAK

Egoiliarra,  bere  BAME-prestakuntza  aldia  amaitzean,  honakoa  frogatuko  du/egiteko  gai 
izango da:

1. Pazientearen arreta bere familia-testuinguruan aintzat hartu
2. Familia-egitura ezagutu eta familiak bere bizitza-zikloan zeharkatzen dituen garapen-
krisiak identifikatu.
3. Arazo psikosozialak hauteman eta aldez aurreko familia-aholkua eskaini.
4. Ebaluazio  sistematikoa  egin  eta  modu  planifikatuan  parte  hartu  familia-arazoak 
sortzen direnean.
5. Familia-sistema aldarazi: familia-terapia

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Arazo psikosozialen genesian parte hartzen duten faktoreak ezagutu
• Osasun7gaixotasun  prozesuan  eragina  duten  aldagai  ezberdinak 

ezagutu
• Arreta-maila ezberdinak ezarri
• Familia zein modutan baliabide- eta arazo-iturri den identifikatu
• Familia sistema bezala ulertu eta familiaka bordatzeko eredu sistemikoa 

erabili
• Familia-egituraren konfigurazioa ezagutu
• Praktika klinikoan familia-espliraziorako tresnak barneratu:

o Genogramak eraiki eta interpretatu
o Familila-mapak eraiki
o Familia-funtzioa ebaluatu, familiako APGAR testaren bitartez
o Bizi-gertakizun estresagarrien eskala maneiatu
o Gizarte-sarea identifikatu eta aztertu
o Gizarte-sostenguaren dimentsioak ebaluatu

• Bizitzaren  aldi  bakoitzaren  hazkuntza  eta  garapen-aldagaiak ezagutu, 
honakoak arreta medikoa emateko:

o Edoskitzea eta haurtzaro goiztiarra
o Nerabezaroa
o Heldu gaztea eta heldu nagusia
o Heldu adinduna eta adindun/adinduna

• Familiaren bizitza-zikloaren unea identifikatu, familia honakoak egokitu 
ote den egiaztatzeko:

o Bikotearen osaketa
o Seme-alaba txikiak dituzten familiak
o Nerabeak dituzten familiak
o Anezka-aldia
o Habia hutsaren aldia

• Familia-rolak, funtzioak, arauak eta erritualak identifikatu
• Aldez aurreko familia-aholkularitza estrategiak diseinatu
• Familiaren  bizitza-zikloaren  fase  batetik  besterako  trantsizioek 

planteatzen  dituzten  arrisku-faktoreak  berrikusi  eta  bere  maneiua 
ezagutu, honako egoeretan:

o Gaixotasun larri edo kronikoa
o Paziente inmobilizatua
o Zaintzailearen akidura
o Terminaltasuna
o Dolu-prozesuak

• Epe luzerako harremana ezarri pazientearekin eta bere familiarekin
• Familiak gaixotasunaren tratamendu egokirako baliabide baliotsua eta 

sostengu-iturri direla onartu

ERANTZUKIZUN MAILA

LEHENA
LEHENA

LEHENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA
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LEHENA
LEHENA

LEHENA
LEHENA

LEHENA



• Asistentziaren erantzukizuna pazientearekin eta familiarekin partekatu
• Pazientea  eta  bere  familiarenganako  baldintzarik  gabeko  errespetua 

agertu, pertsona eta erabaki propioak hartzen dituen taldea direnez
• Pazienteek  eta  bere  senideek  sufrimendua  adierazteko  moduarekiko 

konpromisoa hartu
II LEHENTASUNA

• Eredu ekologikoa ezagutu
• Familiaren  kanpo-mugak,  azpisistemen  arteko  mugak  eta  muga 

indibidualak ebaluatu
• Gehin gaixotzen den kidea zein den identifikatu
• Pazientearen arreta familiaren testuinguruan fokatu
• Disfuntzio indibiduala familia-disfuntzioaren sintoma bezala interpretatu
• Familia interakzio-sistema bezala antzeman
• Familia-sistemaren  gaitasuna  balioetsi  egonkortasun  eta  aldaketaren 

arteko oreka malgua eratzeko
• Komunikazio-prozesuari buruzko oinarrizko axiomak ulertu
• Familiaren  barnean  komunikazio  “funtzionaltzat”  hartu  adierazitako 

sentimenduen  eta  komunikatutako  mezuen  arteko  ezberdintasun 
minimoa dagoenean

• Triangelatzea  komunikazio-modu  anomalo  bezala  antzeman  eta 
hauteman

• Komunikazio  zuzen  eta  asertiboa  sustatu,  familia-sistemako  kide 
ezberdinen artean negoziazioa eta  arazoak ebazteko modua emango 
duena

• Gatazka, norgehiagoka eta gatazka azaleratzeko modua emango duten 
sentimenduak adieraztea sustatu

• Modu  operatiboan,  eta  familiarekin  batera,  arazoak,  baliabideak  eta 
ekintza-planak balioetsi

• Pazientearekin  eta  bere  familiarekin  elkarlanean  aritu  arazoak 
identifikatu, baliabideak hauteman eta ekintza-planak abian jartzeko

• Eko-mapa bat eraiki eta interpretatu
• Hautemandako arazoen eboluzioa ebaluatu
• Honakoetan familia-elkarrizketa bat gidatu:

o Antsietatea edo depresioa duten pazienteak
o Bikote-disfuntzioak
o Haurren jokabide-arazoak eta nerabeekiko zailtasunak
o Mendekotasunak
o Somatizatzaileak

III LEHENTASUNA
• Familiako  Terapia  behar  duten  pazienteen  eta  senideen  arretaren 

koordinazioa eta jarraitutasuna bermatu
• Senideko  kideren  bat  tratatzen  ari  diren  bestelako  profesionalekin 

elkarlanean aritu
• Familiari  bere  beharretan  laguntza  eman  tratamendu  espezializatua 

jasotzen ari denean
• Familiaren kexua eta arreta medikoaren eskaera ezberdindu
• Helburuak  jarraitu  beharreko  jokabideak  azaltzen  dituzten  baiezko 

esaldietan adieraztea lortu
• Tratatzen ari diren arazoak plantea ez daitezen egokiak diren familiaren 

jokabideak identifikatu (salbuespenak)
• Posible  ez  bada,  egunera  arte  burututako  jokabideen  izendatzaile 

komuna bilatu, arazoari irtenbidea bilatuz (izendatzaile komunak)
• Arazoa  ebatzi  baino  gehiago  egitera  bideratutako  aginduak  eman, 

hobekuntzak zabaltze aldera
• Egunera arte familiaren arazoa ebatzi ez duten jokabideen izendatzaile 

komunarekiko ahal bezain aurkakoak diren aginduak nola eman ezagutu
• Familiako  Terapia  behar  duten  pazienteen  eta  senideen  arretaren 

koordinazioa eta jarraitutasuna bermatu
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GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

Alor honetako prestakuntzaren oinarrizko metodoa kontsultan tutoreekin egiten den 
lana da, kasuak aztertuz eta aurkeztuz, ikaskuntza indibiduala eta kasuen aurkezpen-saioak 
ahantzi gabe. Modu osagarrian, edukiak metodologia aktibo eta parte-hartzaile baten bitartez 
garatzea komeni da, saio teoriko-praktikoetan. Eduki teorikoa azalpen parte-hartzaile txikien 
bitartez irakatsiko da, edota propio diseinaturiko ariketen bidez. Bertaratutakoak talde txikitan 
jardungo  dira,  eta  horietan  esperientzia  propioen  ekarpena  egingo  dute,  arazo  komunak 
eztabaidatuko  dituzte  eta  alternatiba  errealak  iradokiko  dira,  eta  bertaratutako 
bakoitzarentzako erabilgarriak. Role-playing tekniken eta grabazio bidezko lanaren bitartez, 
bertaratutakoek  familia-abordatzearen  oinarrizko  trebetasunak ikuskaritzapean eta  “arrisku 
baxuko” baldintzetan “esperimentatzeko” (frogatzeko, trebatzeko) modua izango dute.

Egin daitezkeen jarduerak, hauexek:
- Hasierako prestakuntza-ikastaroa
- Genograma sorta bat egin (familiaren bizitza-zikloaren ataletako bakoitzeko bana), tutoreak 
ikuskatuta eta IUko teknikariak ebaluatuta.
- Tutoreak egindako elkarrizketen behaketa, horiek ondorena zalduz.
-  Egoiliar/tutore  taldean  kasu  klinikoen  azalpenean  Familiaren  Arretari  buruzko  zenbait 
aspektu sartu
- Adierazitako oinarrizko bibliografiaren irakurketa, tutoreak edo IUak ikuskatuta. Zalantzak 
planteatu.
- Taldeko “role-playing” ariketak, familia-elkarrizketa teknikak hobetzea bilatuz.
- Egoiliar/tutore taldean familia-abordatzeko kasu klinikoen aurkezpena eztabaidatu
- Tutoreak edota IUko teknikariak familia-elkarrizketak ikuskatu.
- Adierazitako oinarrizko bibliografiaren irakurketa, tutoreak edo IUak ikuskatuta. Zalantzak 
planteatu.
- Metodoarekiko trebetasuna garatzeko kontsultak programatu, tutoreak/ beste egoiliar batuek 
parte hartzen duten tutoretza-taldeek ikuskatuta.
- Kasu kliniko-saio espezifikoak, eboluzioa balioesteko kasuak aurkeztuz.
-  Familia-elkarrizketaren  amaieran  preskripzioak  gauzatzeko  sostengu-taldeak  sortu, 
elkarrizketa  programatuetan,  elkarrizketaren  garapena  bideo  bidez  denbora  errealean 
jarraituz, familiaren baimenaz beti ere.
-  “Role-playing”  talde-ariketak,  familia-elkarrizketaren  teknikak  eta  preskripizioak  egitea 
hobetzea bilatuz
- Metodologiari buruzko oinarrizko libururen baten irakurketa, tutoreak edo IUak ikuskatuta.
- Metodoari buruzko zalantzak planteatu.
-  Internet  bidezko  eztabaida-foroa,  modu  berean  bere  kasuak  azalduko  dituzten  beste 
profesionalekin batera.

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA

- Osasun Etxea
- FetaKMko Irakaskuntza Unitatea
- Familiaren Arreta Unitateak (espezifikoak, baldin badaude)
- Osasun Mentaleko Unitateak
- Gizarte Lanean eta Familia Epaitegietan, adibidez, diren bestelako Familiaren Arretarako 
bestelako Zerbitzuak
-  Noizean  behin,  Barne  Medikuntzako  Zerbitzua  eta  Espezialitate  Medikoak  lehen  urteko 
errotazioan.

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA

Alor hau osasun etxeko egonaldian dirauen denbora osoan zehar garatuko da, beste 
jarduerekin partekatuta.

Ikaskuntza teoriko-praktikoari 30 ordu eskainiko zaizkio, gutxienez.

GOMENDATUTAKO EBALUAZIO-METODOA



Modu erregularrean, jarduera hauek bete izana ebaluatuko da, baita proposatutako 
heziketa-helburu ezberdinetarako trebakuntza-maila ere. Prestakuntza-agendaren jarraipena 
egiteko,  tutorearen  eta  egoiliarraren  iritziekin  batera  benetako  kontsulten  balioespen 
objektiboaren emaitzak ere sartu beharko dira, baita tutoreak proposatutako kasu praktikoak, 
simulatutako  kasuen  analisia,  kasuen  aurkezpen  periodikoa  eta  historia  kliniko-familarren 
auditoriak ere.

Lehen urteko jarduera, behin ikastaroa jasota, Osasun Etxeko errotazioaren bigarren 
hilabetean garatuko da; bertan genograma ezberdinak aurkeztu eta eztabaidatuko dira.

Laugarren urteko jarduera Osasun Etxeko egonaldi osoan zehar ebaluatua izango 
da, bere lantokian egoiliarrak egindako familia-elkarrizketaren aurkezpena eginez amaitzeko.

Gomendatutako ebaluazioa kasu klinikoen gainean egingo da, oinarri hauek hartuta:
- Adostutako helburuak betetzea.
- Tratatutako arazoa desagertzea (hori posible denean, adibidez, osasun mentaleko arazoak, 
harreman-arazoak);  edo  aztergai  den  egoeraren  hobekuntza  (prebentzio  eta  jarraipen-
programak, adibidez).
- Familiaren gogobetetasun-maila.
- Tutorearen ikuskapena, kasuaren aurkezpenaren eztabaidaren bitartez, edo bideo grabazio 
bidez ahal dela.

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

. Belart A, Ferrer M. El ciclo de la vida. Una visión sistémica de la familia. Bilbao: Desclee de
Brouwer, 1998.
. DINÁMICA FAMILIAR. Revista de Medicina Familiar y Comunitaria.
. Gallo Vallejo FJ y cols. Manual del Residente de MFyC. (2ª ed). Madril: semFYC, 1997.
. Eia Asen K, Tomson P. Intervención Familiar. Guía práctica para los profesionales de la
salud. Bartzelona: Paidós, 1997.
. McDaniel S, Campbell TL, Seaburn DB. Orientación Familiar en Atención Primaria. Manual
para médicos de familia y otros profesionales de la salud. Bartzelona: Springer-Verlag, 1998.
. McGoldrick M, Gerson R. Genogramas en la Evaluación Familiar. (2ª ed). Bartzelona:
Gedisa, 1996.
. Pittman FS. Momentos decisivos. Tratamiento de familias en situación de crisis. Bartzelona:
Paidós, 1990.
. Rakel RE. Textbook of Family Practice. (4ª ed). Philadelphia: W.B. Saunders Company, 
1990.
. Revilla L de la. Manual de Atención Familiar. Bases para la práctica familiar en la consulta.
Granada: Fundación para el Estudio de la Atención a la Familia, 1999.
. Revilla L de la. Atención familiar en los enfermos crónicos, inmovilizados y terminales.
Granada: Fundación para el Estudio de la Atención a la Familia, 2001.
. Taylor RB Medicina de Familia: Principios y Práctica. (3ª ed.). Bartzelona: Ed. Doyma, 1991.
. Velasco ML, Julián Sinibaldi JF. Manejo del enfermo crónico y su familia (sistemas, historias
y creencias). México: Manual Moderno, 2001.

BIBLIOGRAFIA AURRERATUA
. Andolfi M. Terapia familiar. Un enfoque interaccional. Bartzelona, Paidós, 1993
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. Cade B, Hudson O’Hanlon W .Guía breve de terapia breve. Bartzelona: Paidós, 1995.
. Espina A, Pumar B. Terapia Familiar Sistémica. Teoría, clínica e investigación. Madril:
Fundamentos, 1996.
. Fisch R, Scott y Segal L. La táctica del cambio. (2ª ed). Bartzelona: Herder, 1988.
. Minuchin S. Familias y Terapia Familiar.. Bartzelona: Ed. Gedisa, 1979.
96
. Hudson O’Hanlon W, Weiner-Davis M. En busca de soluciones. Un nuevo enfoque en
psicoterapia. Bartzelona: Paidós, 1990.
. Salem G. Abordaje terapéutico de la familia. Bartzelona: Massons, S.A., 1990.



. Watzlawick P, Beavin JH, Jackson DD. Teoría de la comunicación humana. (11ª ed.).
Bartzelona: Herder, 1983.
. Jonson J, McCown W. Terapia familiar de los trastornos neuroconductuales. Integración de
la neuropsicología y la terapia familiar. Bilbao: Desclee de Brouwer, 2001.
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1987.
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5.4 KOMUNITATEAREN ARRETA

Mediku Egoiliarra komunitatearen arretan egoki prestatzeko diren zailtasunak direla 
eta, horiek gogoan eduki eta prestakuntza horretarako baliabideak eta ahaleginak eskaintzea 
eskatzen du. Egoiliarrak jakin beharko gauza da Familiako Mediku onak ezin duela kontsultan 
aurkezten  zaizkion  eskakizunak  abordatzera  mugatu;  aldiz,  artatzen  duen  biztanleriaren 
osasun-beharrei ere arreta eman behar die, eta komunitate-jarduerak, osasunaren sustatze-
estrategia bezala, bere funtzioetako bat gehiago da.

Komunitatearen  arretarako  prestakuntzak  barne  hartzen  du  kontsulta  medikoko 
norbanakoaren arretatik eratortzen diren ezaguerak eta trebetasunak ere. Ezinbestekoa da 
Egoiliarrari  norbanakoaren  eta  komunitatearen  arretaren  arteko  loturak  ikusaraztea,  baita 
euren artean ezar  daitezkeen  zubiak  ere,  independenteak eta  loturarik  gabekoak bailiran 
hartzea  saihestuz.  Kontsulta  medikotik  bertatik,  Egoiliarrak  pazienteen  testuinguru 
komunitarioa  balioetsi  beharko  du,  nola  bere  arazoen  analisian,  hala  balizko 
interbentzioetarako ere, kontsultako bertako ekintzen mugak eta eraginkorrak izan litezkeen 
komunitate-baliabideak  aitortuz.  Horrek  guztiak  berekin  dakar  Egoiliar  baten  tutore  den 
Familiako Mediku bakoitzak modu aktiboan inplikatu beharra izango duela komunitatearen 
arretan,  prestakuntza  hori  eginkizun  horretan  berariaz  diharduten  profesionalen  esku  utzi 
gabe. Komunitateko interbentzio eta parte-hartze jarduerak garatzeko, Egoiliarrak profesional 
espezifikoen elkarlana eskatzen duten ezaguerak eta trebetasunak barneratu beharko ditu.

Funtsezkoa izango da Egoiliarrak jarrera mesedegarria eta komunitateko erakunde 
eta  baliabideekin  elkarlanean  aritzekoa  hartzea,  hiritarren  eta  bere  erakundeen  gaitzea 
(empowerment)  helburu  hartuta  beti  ere,  osasunaren  zainketa  eta  sustatzearen  kide  eta 
protagonista bilakatu.

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa egiteko gai izango da:
1. Kontsultan arreta indibiduala eskaini, pazienteen testuinguru soziala eta komunitarioa 
aintzat  hartuta,  arazoen  baldintzatzaileetan  eta  balizko  interbentzioetan,  baita  banakako 
ekintzen eraginkortasuna eta efizientzia ere, komunitatearen osasun-mailan.
2. Komunitatearen  osasun-behar  eta  arazoak  identifikatu  eta  lehenetsi  eta  haren 
garapenari lagundu.
3. Eskura  diren  komunitateko baliabideak  identifikatu,  bere  erabilgarritasun praktikoa 
ezagutu eta bere garapenari lagundu.
4. Interbentzioak  lehenetsi  eta  komunitatearen  parte  hartzeaz  komunitate-programak 
gauzatu.
5. Komunitate-programak  garatu  (inplementatu)  eta  komunitatearen  parte-hartzeaz 
ebaluatu.
6. Metodologia  kualitatiboaren  kontzeptuzko  oinarriak  ezagutu,  baita  Lehen  Mailako 
Arretan nola aplikatu ere.
7. Taldeko osasun-heziketarako interbentzioak gauzatu, metodologia gaitzaile eta parte-
hartzaileekin.  Helduen ikaskuntzaren ezaugarriak eta talde-prozesuen dinamika ezagutzea 
eskatzen du.
8. Sektoreen arteko koordinazio egokian parte hartu, Gizarte zerbitzuen sektorearekin 
batez ere.
9. Komunitatearen  benetako  parte-hartzeari  lagundu  eta  elkarlanean  jardun, 
osasunaren  zainketa  eta  sustatzean,  entzuketa  aktibo-jarreraz  eta  hiritarren  paper 
protagonista aitortuz.



IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Pazienteekiko  arretan  ezaguera  demografiko  eta  epidemiologikoak 
kontuan hartu, batez ere gaixotasun kronikoak dituztenetan: prebalentzia 
eta  intzidentzia,  artatutako  biztanlerian  espero  daitezkeen  kasuen 
kopurua, diagnostiko eta tratamenduen estaldurak

• Osasun-arreta  indibidualak  komunitatearen  osasun-mailan  duen 
eraginkortasuna eta efizientzia ezagutu eta kontuan hartu (saihestutako 
eri-hilkortasun tasa, etab.)

• Paziente bakoitzarekiko kontsultako arreta indibidualean gizarte-ingurua 
eta komunitate-testuingurua kontuan hartu,  artatutako osasun-arazoen 
gizarte eta komunitatearen baldintzatzaileak identifikatuz

• Kontsulta  medikoak  paziente  bakoitzaren  osasun-arazo  ezberdinen 
arretan  dituen  mugak  identifikatzen  jakin,  eta  kasu  bakoitzean 
erabilgarriak izan daitezkeen eskura diren komunitatearen baliabideak 
erabiltzen.

• Komunitateari  buruzko  datuak  bildu  eta  aurkeztu,  eta  komunitateko 
osasun-arazoak identifikatu eta lehenetsi, baita informazio-sistemak eta 
horretarako erregistroak ezagutu eta erabiltzen jakin

• Komunitatearen  osasun-behar  baten  banaketa  eta  determinatzaileak 
aztertu

• Metodologia  eta  ikerketa  kualitatiboen  teknikak  eta  kontzeptuzko 
oinarriak ezagutu, batez ere hiritarrekiko elkarrizketak eta talde-teknikak. 
Metodologia, metodoa eta teknika ezberdindu

• Komunitatearen osasun-arazo eta beharrak identifikatu eta lehenesteko 
metodo kualitatiboak ezagutu eta horietan parte hartu, baita komunitate-
interbentzioak  inplementatu  eta  ebaluatzeko  ere:  elkarrizketak,  foku-
taldeak, etab.

• Osasuna  sustatu  eta  zaintzeko  eskura  diren  komunitate-baliabideak 
identifikatzeko informazio-iturriak eta metodoak ezagutu eta erabili, eta 
horietako bakoitzaren erabilgarritasunaren inguruko informazioa bildu

• Dagoen  osasun-programaren  azterketa  kritikoa  egin,  baita  hura 
gauzatzeko jarraitutako metodologia ere, aspektu positibo eta negatiboei 
buruzko iritzien ekarpena eginez eta hobetzeko alternatibak proposatuz

• Aurretik  badagoen  komunitateko  osasun-programaren  bateko 
jardueretan parte hartu, haren garapenaren azterketa kritikoa eginez

• Komunitateko  osasun-programa  baten  ebaluazio-metodoaren  eta 
emaitzen azterketa kritikoa egin, hura hobetzeko alternatibak proposatuz

• Osasunerako heziketako talde-interbentzioetan parte hartu, metodologia 
trebatzaile  eta  parte  hartzaileak  erabiliz,  medikuak  ez  diren  beste 
profesional batzuekin (erizaintza, gizarte-lana edo bestelakorik)

• Osasun  Etxeko  gizarte-langilearekin  edo  Gizarte  Zerbitzuekin 
elkarlaneko jardueretan modu aktiboan parte hartu

• Herritar  eta  komunitateko  gizarte-  zein  herritar-elkarteekiko  entzuketa 
aktibo-jarrera hartu, horien trebatzeari, protagonismoari eta osasunaren 
zaintzan  eta  mantentzean  modu  aktiboan  parte  hartzeari  lagunduz 
(empowerment)

• Komunitate-ekintzaren  aukera  ezberdinak  antzeman,  gizarte-ingurua 
zein  den.  Hiri-  eta  herri-inguruaren  komunitate-ekintzaren  aukera 
ezberdinak balioetsi

II LEHENTASUNA
• Komunitate baten osasun-egoerarekiko hurbilpena egiten modu aktiboan 

parte  hartu,  metodo  kuantitatibo  eta  kualitatiboen  bitartez, 
komunitatearen  parte  hartze  aktiboaz (informatzaile  gakoak,  hiritarren 
elkarteen  ordezkariak,  beste  erakunde  batzuetako  profesionalak), 
fokatze  errealista  eta  efizienteaz  (rappid  appraisal)  eta  Osasun  Etxe 
bateko  interbentzioetan  benetan  erabilgarriak  izan  daitezkeen 
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ondorioetara helduz
• Foku-talde interprofesionalak  koordinatu,  herritarrak ere  barne  hartuz, 

lortutako informazioa aztertuz, ondorio fidagarrietara helduz
• Komunitateko  osasun-programa bat  burutu  edo aurretik  egindako  eta 

ebaluatutako bat hobetu
• Osasun-programa baten edo haren parte baten ebaluazioa egin, ondorio 

praktikoetara eta hobekuntza-proposamen zehatzetara helduz
• Suposizio  praktiko  batean  edo  benetako  egoera  batean  ikerketa 

kualitatiboko talde-teknikaren bat aplikatu
• Sektoreen arteko koordinazio-jardueretan modu aktiboan parte hartu
• Osasun  Etxe  bateko  komunitate-parte  hartzeko  jardueretan  modu 

aktiboan parte hartu,  entzuketa aktibo-jarrerarekin eta herritarrek bere 
osasunaren  sustapen  eta  zainketan  duten  protagonismoa  eta 
erantzukizuna aitortuz

III LEHENTASUNA
• Komunitate  baten  osasun-egoerarekiko  hurbilpena  diseinatu  eta 

koordinatu,  metodo  kuantitatibo  eta  kualitatiboen  bitartez, 
komunitatearen  parte  hartze  aktiboaz (informatzaile  gakoak,  hiritarren 
elkarteen  ordezkariak,  beste  erakunde  batzuetako  profesionalak), 
fokatze  errealista  eta  efizienteaz  (rappid  appraisal)  eta  Osasun  Etxe 
bateko  interbentzioetan  benetan  erabilgarriak  izan  daitezkeen 
ondorioetara helduz

• Metodologia kualitatiboaz komunitatearen osasunarekin edo biztanleen 
ikuspegitik  osasun-zerbitzuen ebaluazioarekin loturiko ikerketa-lan edo 
proiekturen bat egin

• Talde-osasunerako  heziketarako  talde-ikerketak  diseinatu  eta 
koordinatu, metodologia trebatzaile eta parte hartzaileak erabiliz

• Komunitate  batean osasuna sustatzeko sektoreen arteko koordinazio-
prozesu bat hasi eta garatzeko plan bat koordinatu

• Osasun Etxe batean parte-hartze komunitario prozesu jarraitu bat hasi 
eta garatzeko plan bat koordinatu

LEHENA/BIGARRENA
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LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA
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GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

A) Auto-ikaskuntza eta landa-ikaskuntza

• Ikaskuntza eta irakurketak, ondoren tutorearekin iruzkina eginez.
• Auto-ikaskuntza praktikoa prestakuntza-prozesu baten amaiera gisa, inplementazio 

ikuskatuaren bitartez: ikuskatutako elkarrizketak eta taldeko eta komunitate-jarduerak 
egin.

• Pazientean  zentratutako  kasu  klinikoen  aurkezpena,  gizarte-testuingurua  eta 
komunitatearen baldintzatzaileak, kontsultako jardun medikoaren mugak eta balizko 
deribazioa edo talde-jarduera zein eskura diren komunitateko baliabideen erabilera 
aintzat  hartuz  (auto-laguntza  taldeak,  talde-heziketa,  hiritarren  elkarteak,  gizarte-
zerbitzuak).

• Pazienteen kontsulta eta arreta koordinatua, gizarte-langile eta gizarte-zerbitzuekin.
• Historia klinikoen berrikuspena, gizarte- eta komunitate-testuingurua aintzat hartu eta 

eskura diren komunitate-baliabideak baliatu ote diren egiaztatuz.

B) Talde-lana
• Rol-jokoa  hiritar  informatzaile  gako  eta  bestelakoekin,  talde-jarduerak,  bilerak 

hiritarren taldeekin.
• Talde-  eta  komunitate-jardueren eta  sektoreen  arteko  koordinaziokoetan  behaketa 

parte-hartzailea eta ondoren behatutakoaren ondorioen ikuskapena.

C) Klaseak eta taillerak



• Osasun-behar eta arazoen identifikazio eta lehenesteari buruzko ikastaro, tailer eta 
mintegi  teoriko-praktikoak,  komunitate-programen  programazioa  eta  ebaluazioa, 
metodologia kualitatiboa, ikaskuntzaren talde-prozesuaren metodologia, parte-hartze 
komunitarioa.

Elkarrizketa,  talde-jarduera,  hiritarrekin  bilerak  egitearen  moduko  metodologia 
kualitatiboen  prestakuntzari  dagokionez,  ez  dira  tutorizatu  gabeko  auto-ikaskuntzako 
jarduerak  gomendatzen,  ezta  urrutiko  ikastaroak ere,  izan ere  ezagueretan arreta  jartzen 
dutenez jarreretan baino gehiago, disoziazio teoriko-praktiko handiagoa ekar dezaketelako.

OHAR GARRANTZITSUA: Komunitatearen Arretako alor honetako irakaskuntza-metodologia 
orok bereziki izango du kontuan gaitzearen garrantzia aitortzeko jarrerak sustatzeko helburua 
(empowerment),  baita  hiritarren  eta  bere  erakundeen  benetako  protagonismo  aktiboa 
osasunaren sustatze eta zainketan eta Familiako Medikuaren papera prozesu hori errazten. 
Prestakuntza-prozesuan jarrerak zaindu beharko dira,  ezaguerak eta trebetasunak bezain 
beste edo gehiago.

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIAK

• Mediku egoiliarra esleituta dagoen Osasun Etxea. Medikuak ez diren profesionalek 
parte hartzeko modua ematen duten jarduerak barne hartu behar ditu (erizaintza eta 
gizarte-lana)

• Beste  Osasun  Etxe  batzuetako  jarduera  zehatzetan  parte  hartu  (talde-heziketa, 
elkarrizketak  eta  bilerak  hiritarrekin,  taldeekin,  elkarteekin,  osasun-kontseiluekin, 
etab.)

• Gizarte-zerbitzuak, nola hautatutako banakako kontsultetan, hala, batez ere, talde-
jarduerak.

• Osasunari lotutako hiritarren elkarteak: auto-laguntza taldeak, gaixotasun-elkarteak, 
bestelako elkarteak.

Oharra:  Kreditatutako  Osasun  Etxe  askotako  Komunitatearen  Arretarako  jarduera 
espezifikoen eskasiak edo gabeziak ere beharrezkoa egiten du eskura diren irakaskuntza-
baliabide guztiak aprobetxatzea, hori dela eta araua eta mekanismo zehatzak ezarri beharko 
lirateke,  ongi  koordinatuta,  mediku  egoiliarrak  Osasun  Etxe  anitzetako  jardueretara  joan 
daitezen eta, hala egoki bada, hiritarren elkartetara ere. Denbora jakin bateko “errotazioak” ez 
dira  ezinbestekoak,  bai  ordea  jarduera  zehatzetara  joatea;  horrek  oso  planifikazio  ona 
exijitzen die Irakaskuntza Unitateei, eta tutore guztien kolaborazioa eta laguntza. 2. urtean 
Osasun Etxeari esleitutako denboraren parte bat ere prestakuntza honetarako eman daiteke, 
horretarako Zentro egokiak aukeratuz.

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA

• Lehen, bigarren eta hirugarren urteetan zehar,  auto-ikaskuntza, talde-lan eta tailer 
bidezko prestakuntza teoriko-praktikoa. Talde-lan, klase eta tailerretako prestakuntza 
teoriko-praktikoa 30 ordukoa izango da gutxienez.

• 2.  urtean  Osasun  Etxeetara  esleitutako  denboraren  parte  bat  prestakuntza 
honetarako eman daiteke, komunitate-jarduera handiagoa duten Zentroak aukeratuz.

• Prestakuntza  praktikoa  laugarren  urtean  egingo  da  batik  bat,  eta  ez  dedikazio 
esklusiboko denbora baten bitartez, urte osoan zehar jarduera zehatzetara joanez eta 
parte hartuta landa-ikaskuntzaren bitartez. Planteamendu honek beharrezkoa egiten 
du  prestakuntza  horretara  bertaratzea  ekarriko  duen  antolaketa  planifikatua, 
bestelako jarduerek traba egin gabe.

• Alor honetako prestakuntza praktikoari esleitu beharreko denbora, laugarren urtean, 
prestakuntza-denboraren nahitaezko eta gutxieneko %5etik %10eko optimoraino joan 
daiteke. Alor honetan prestakuntza-jardueretara joatek ez dakarrenez lan-jardunaldi 
osoak  ematea  (elkarrizketak,  talde-jarduerak,  hiritar-taldeekiko  bilerak,  etab.) 
dedikazio-denbora jardunaldi  erdiko jardueren arabera kalkulatzen da;  beraz,  egin 
beharreko  (jardunaldi  erdiko)  prestakuntza-jardueraren  kopurua,  urte  osoan,  22ko 
nahitaezko minimotik (bi astean bana eta 12 eguneko dedikazioa, osotara) eta 44 
jarduerako optimoraino joango da (astero bana eta 24 dedikazioa, osotara).



GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA

• Mediku  egoiliarraren  kontsultaren  ikuskatzea,  historia  klinikoak  eta  pazientean 
zentratutako  kasu  klinikoen  aurkezpenak:  identifikatutako  arazoen  komunitate-
testuingurua aintzat hartu, kontsultako jardueren mugak eta kasuan kasu komunitate-
baliabideen balizko erabilera.

• Egindako  dokumentuen  ebaluazioa:  datuen  bilketa  eta  aurkezpena  eta  osasun-
beharren  identifikazioa  eta  lehenestea,  egindako  komunitate-programak  eta 
eraldaketa-proposamenak,  programen  ebaluazioak,  interbentzioen  diseinua  eta 
planifikatzea, etab. Balio berezia eman hiritarrek prozesuetan parte hartzeari.

• Mediku egoiliarraren ondorio idatzien edo ahozkoen ikuskatzea, jarduera zehatzetan 
behaketa parte-hartzaileak egin eta gero.

• Mediku  egoiliarraren  interbentzioen  ikuskatzea:  elkarrizketak,  talde-heziketako 
jarduerak, bileretan parte hartzea.

• Ebaluazioak barne hartu beharko ditu, lehentasunez hartu ere, mediku egoiliarraren 
jarrerak,  hiritarren  eta  bere  erakundeen  parte-hartze  aktiboaren  lagungarri  izan 
beharko dutenak osasunaren zainketa eta sustatzean, horien gaineko “botere” eta 
autoritate-jarrerak saihestuz.
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5.5 PRESTAKUNTZA, IRAKASKUNTZA ETA IKERKUNTZA

A.- PRESTAKUNTZA ETA IRAKASKUNTZA

Familia  eta  Komunitateko  espezialistek,  bere  eguneroko  lanean,  espezialitatea 
osatzen duten ezaguera, trebetasun eta jarreren bolumen zabal eta geroz eta handiagoan 
eguneratzeko  erronkari  aurre  egin  behar  diote.  Horretarako,  osasun-zerbitzuek,  elkarte 
zientifikoek  eta  kolektibo  profesional  ezberdinek  Prestakuntza  Mediko  Jarraituko 
programak  garatzen  dituzte,  familiako  medikuei  bere  gaitasuna  mantendu  eta  hobetzeko 
beharrezkoak zaizkien tresnak eskaintzea helburu dutenak, nola ezagueren alorrean, hala 
trebetasun  eta  jarreren  alorrean  ere.  Horien  inplementazioak  prozesu  kognoszitiboa 
(arrazonamendua  eta  erabaki-hartzea)  kontuan  hartu  beharko  du,  noranzko  bakarreko 
hitzaldiko  edo  kontzeptu  klasikoko  testu-liburuaren  formatuko  datuen  pilaketa  tradizionala 
egin  beharrean.  Halaber,  parametro  berriak  ere  barne  hartuko  ditu,  prestakuntzaren 
indibidualizazioa,  prestakuntza-autoerantzukizuna  eta  informazio-iturri  edo  gaien 
espezifikotasun handiagoa egotea, adibidez.

Hala  ere,  espezialitatea  sortu  zenetik,  gaitasunak  eguneratzeko  beharrak  gora 
egitearekin  batera,  modu  esponentzialean  igotzen  ari  da  ere  komunikazioaren, 
informazioaren,  kudeaketaren  eta  abarren  teknologia  berrietara  egokitzeko  beharra  eta 
ardura  ere.  Azkeneko  prozesu  honi  Garapen  Profesional  Jarraitua  esaten  zaio  eta 
osasunaren Lehen Mailako Arretako taldeen prestakuntza jarraituko jardueretan sartu beharra 
dago.

Egoiliartza-aldian zehar mediku egoiliarrari prestakuntza mediko jarraituko jarduerak 
egiteko oraingo eta etorkizuneko beharraz ohartarazi behar zaio, bere Osasun Etxean egingo 
diren  Prestakuntza  Jarraituko  jardueretara  joanez  eta  parte  hartuz.  Gainera,  are 
garrantzitsuagoa dena, jarduera hauek bere bizitza profesional osoan zehar lagun izateko 
beharra barneratu beharko du, ez hobekuntza profesionalaren mesederako bakarrik,  baita 
pazienteak egoki artatzea bermatzeko ere baizik. Eta azkenik etorkizunean, gertukoan edo 
urrunean,  espezialista  bezala  birkreditatua  izateko  prestakuntza  mediko  jarraitua 
beharrezkotzat jotzeko prestatuz joango da.

PRESTAKUNTZA MEDIKO JARRAITUA

Prestakuntza mediko jarraituan, lehendabiziko gauza gaitasun profesionalak definitu 
eta  profesionalen  prestakuntza-beharrak  ezagutzea  da,  ondoren  gaitasun  defizitarioak 
hobetzeko egokiak diren jarduerak planifikatzeko. Horretarako,  Familiako Medikuarentzako 
erabilgarriak izan daitezkeen programa ezberdinak daude, eduki, jarduera eta metodologia 
aukera zabalarekin. Hala ere, askotan ez diete prestakuntza-behar eta itxaropenei erantzuten 
eta ez dituzte eguneroko praktikak planteatzen dituen arazoak ebazten. Neurri batean, arazo 
honek  edukiak  gradu-ondoko  prestakuntza-programak  ezartzen  dituenetara  egokitzeko 
zailtasunak  itzuli  egiten  ditu.  Teorian,  Familiako  Medikuentzako  prestakuntza  medikoko 
programek  egoiliartzan  zehar  barneratutakoen  nahitaezko  eguneratze  eta  berritzeari 
erantzuna  eman  beharko  lieke,  baita  bere  gaitasun-arloen  barnean  bere  bizitza 
profesionalean zehar emango diren aurrerapenei ere.

Etorkizun urrun edo gertuan Familiako Medikuntzako karrera profesionala ezarriko 
da,  eta  hura  indartzeko  oinarrizko  tresna,  beste  herrialde  batzuetan  gertatu  bezala, 
gaitasunaren berregiaztatzea izango da.  Familiako Medikuntzako egoiliartzaren amaierako 
Gaitasunen Ebaluazio-froga jardunean diren medikuentzako erakunde ofizialek eta elkarte 
zientifikoek kreditatutako prestakuntza mediko jarraituko programa eta jardueren banakako 
betetze-mailarekin osatuko da. Egoiliarrak irakaskuntza- eta ebaluazio-metodologia berriekin 
ohitu  egin  beharko  dira,  horregatik  paziente  simulatu  estandarizatuak  irakaskuntza-  eta 
ebaluazio-jardueretan sartu beharko dira espezialitatearen programaren barnean.

GARAPEN PROFESIONAL JARRAITUA

Ezaguera medikoaren eta asistentzia-antolaketaren informatizazioak, beste lanbide 
batzuetan  gertatzen  den  moduan,  ezinbestean  irakaskuntza-jardueretako  edukirik 



garrantzitsuenetako  bat  izan  beharra  du,  edo  prestakuntza  jarraitukoa  medikuntzan. 
Espezialitate  mediko  guztietan  Familiako  Medikuntzak,  komunitatearekiko,  bere 
pazienteekiko eta gainerako osasun-sistemarekiko komunikazio, informazio eta kudeaketa-
beharrak  direla  eta  dedikazio  berezia  behar  du  teknologia  berri  gehienak  barneratu  eta 
eguneratzeko.  Horretarako,  gaur  egun,  espezialitateari  buruzko  aldizkari  anitzen  formatu 
elektronikoko  edizioak  ditu  eskura,  semFYC-en  kongresuen  akten  edizioa  CD-ROMetan, 
multimedia  euskarriko  irakaskuntza-tresnen  garapena  (multimedia  ikastaroak  edo 
diagnostikoan laguntzeko sistema adituak), kongresu birtualak, ikastaro espezializatuak, kasu 
klinikoak,  paziente  birtualak,  eztabaida-foroak  edo  berrikuspen  bibliografikoak.  Internet 
funtsezko tresna da prestakuntza mediko jarraiturako.  Interneten topa ditzakegun zerbitzu 
nagusiak egokiak dira prestakuntza mediko jarraiturako eta horietako gehienak doakoak dira, 
publiko orokorraren eskura jarriak edo profesional-talde bati zuzenduak, dela zentro bateko 
jarduerak ezagutzera emateko,  dela bilkura zientifikoen betirako konstantzia uzteko,  baita 
hasiera batean Internetekin loturarik ez izanda ere.

Asko  dira  gaitasunak  teknologia  berri  hauen  bitartez  hartzeko  abantailak 
prestakuntza  mediko  jarraituaren  prozesuan  bertan;  metodo  hauek  bereziki  erabilgarriak 
izango  zaizkio  bizitza  profesionalean  zeharreko  ikaskuntzan,  ezaguera  medikoko 
baseetarako sarbidea izanez, web guneetan eta CD-ROMetan. Horrela, Familiako Medikuak 
bere  ikaskuntza-inguru  propioak  sor  ditzake,  tutorizazio  “birtualaren”  aukera  du,  on-line 
ebaluatzeko aukera, etab.

Interneten  onarpen  azkarrak  pazienteek  informazio  medikorako  sarbidea  izateko 
aukerak  aldarazi  ditu.  Paziente  eta  medikuaren  arteko  informazio  zientifiko-medikoaren 
ezberdintasun  tradizional  eta  bere  garaian  logikoa,  desegiten  ari  da;  horrela,  pazienteak 
informazio gehiago lortzeko aukera du, baina baita zuzenak edo beharrezkoak ez direnak 
ere.  Familiako  Mediku  orok  bere  pazienteek  erabiltzen  dituzten  informazio  mediko 
ezagunetara sartu beharra du. Horretarako Interneten eskura dauzka unibertsitateek, botika-
industriak eta komunikazio-enpresek jarritako baliabideak; beste askoren artean medikuari 
doako  sarbidea  ematen  diote  informazio  eguneratura,  artikuluen  bilaketa-tresnetara 
(Medlinen eskura direnak ala ez), adituen kontsultara, etab. Baliteke teknologiak geroz eta 
gehiago sinplifikatuz joatea, bere erabilera erraztuz, baina horrek, aldi berean, aukera eta 
teknologia berriak ekarriko ditu, eguneratzera behartuz.

Oso gertuko etorkizunean ez da erraza izango prestakuntza jarraituko tresnak eta 
historia klinikoak egiten edo txostenak idazten medikuak bere eguneroko jardunean erabiliko 
dituen informazio-sistemak bereiztea. Hau da, geroz eta behar handiagoa dago informazio-
sistema  horietan  bahetze  edo  egiaztatze-errutinak  sartzea,  medikuari  jarraitu  beharreko 
urrats gomendagarrienak gogora araziko dizkiotenak, baita zentroetan ezarritako protokolo 
zehatzak eskaini ere.

Espezialitatearen programak, eta haren garapen praktikoak Familia eta Komunitateko 
Medikuntzako  Irakaskuntza  Unitateetan,  mediku  egoiliarrak  komunikazioaren  eta 
informazioaren  teknologiekin  nahikoa  ohituta  daudela  bermatuko  dute,  bere  etorkizun 
profesionalean  horiek  erabiltzeko  modua  izanez,  agertuz  doazen  teknologia  berriak 
barneratzeko jarrerarekin.

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa egiteko gai izango da:
1. Prestakuntza-defizitak  ikertzeko  sistemak  eta  gaitasunak  hobetzeko  aukerak 
ezagutu.
2. Esparru profesionalean ohikoak diren prestakuntza eta informazio iturriak ezagutu eta 
maneiatu.
3. Gaitasunak hobetzera bideratutako prestakuntza-plan indibidualizatu bat gauzatzeko 
gai izan.
4. Ezaguera igortzeko eta irakasle izateko oinarrizko gaitasunetan trebatu.

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA

ERANTZUKIZUN MAILA



I LEHENTASUNA
• Prestakuntza-aurrerapenaren  eta  prestakuntza-planen  probetxuaren 

azterketa kritikoa egin egoiliartzak dirauen artean
• Prestakuntza-eskaintzen  azterketa  kritikoa  egin,  bere  egokitasun  eta 

kalitatearen arabera
• Ezaguerak,  trebetasunak  eta  jarrera  profesionalak  barneratzeko 

irakaskuntza-metodologiaren tresna ezberdinak ezagutu
II LEHENTASUNA

• Ezagueren igorpenean komunikazio-hobekuntza jarduerak egin
• Kalitate egiaztatuko saio-klinikoak eman
• Ikerkuntza-foroetan komunikazio medikoak aurkeztu

III LEHENTASUNA
• Irakaskuntza Unitateko Prestakuntza Programa gauzatzen parte hartu
• Irakaskuntza Unitateak programatutako prestakuntza-jardueretan 

irakasle aritu

LEHENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA
LEHENA

LEHENA/BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA

GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

A) Auto-ikaskuntza
• Interneten informazioa bilatu eta erabili

B) Landa-ikaskuntza
• Prestakuntza-planen elaborazio tutorizatua
• Saio klinikoen aurkezpena eta kongresuetan komunikazioak aurkeztea
• Prestakuntza-jardueretan irakasle aritu

C) Tailerrak
• Benetako praktikako mintegiak, ordenagailuaz, prestakuntza-eskaintzen bilaketan
• Gaitasunaren Ebaluazio frogetan parte hartu

GOMENDATUTAKO IKASTEKO TOKIA
• Osasun Etxea
• Irakaskuntza  Unitateak  antolatutako  saioak/mintegiak,  egoiliartza-aldiak  dirauen 

artean

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
• Egoiliartza-aldi osoan zehar garatu behar da

GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
• Egoiliar-tutore tutorizazio aktiboko aldian behineko bilerak
• Egindako irakaskuntza-jardueren ebaluazio objektibo eta subjektiboak



B.- IKERKUNTZAREN METODOLOGIA

SARRERA

Kalitatezko ikerkuntza sustatu beharra dago, ezaguera sortu eta osasun-sistemaren 
aurrerapenari ekarpena egiteko funtsezko tresna gisa. Eta ikerkuntzaren emaitzak praktika 
klinikora  eramatea  sustatu  behar  dugu,  efektibotasun  klinikoa  areagotzeko.  Inork  ez  du 
zalantzan jartzen Ikerkuntza ezinbestekoa dela asistentzia-maila guztietan eta osasunaren 
profesional  guztientzako.  Ikerkuntza  eta  Berrikuntzaren  bitartez  eskaini  ahal  izango  dugu 
geroz eta kalitate handiagoko arreta efizientea.

Lehen  Mailako  Arreta  osasun-zerbitzuek  norbanakoei  eta  populazioari  eskaintzen 
dieten lehendabiziko kontaktu-puntua da,  modu jarraitu,  integral  eta integratuan,  eta adin, 
genero, osasun-egoera edo gaixotasuna ezberdindu gabe. Garrantzitsua da, hala ere, Lehen 
Mailako Arretaren asistentzia-jardueraren maila alturen eta gaur egungo ikerkuntzan duen 
presentzia  eskasaren  arteko  ezberdintasuna.  Kezka  eragiten  duen  aspektua  da,  arrazoi 
ezberdinak direla medio:

• Ziurgabetasuna dago: gure eguneroko lanean zalantza ugari sortzen dira, eta horrek 
ziurgabetasun-egoeran  aritzea  eragiten  du.  Erantzunik  gabeko  galdera  asko 
dauzkagu.

• Lehen Mailako Arretan  gaixotasunaren aldi  goiztiarragoak  artatzen dira,  bestelako 
alor  espezializatuetan  artatzen  direnak  baino.  Eta  bereizgarri  garrantzitsua  dugu 
beste alor batzuetan gaixotasun, hilkortasun, teknologia altuko kasuetan besterik ezin 
ikertu  den  bitartean,  Lehen  Mailako  Arreta  dela,  gainera,  Osasunean  ikertzeko 
modua  ematen duen bakarra. Sarri askotan osasun-arretaren beste alor batzuetan 
egindako  ikerketaren  emaitzak  aplikatzen  ditugu,  paziente  “idealak”  artatzen 
dituztenak, gaixotasunaren aldi espezifikoetan eta adin mugatuetan; hori ez da gure 
kontsultetan artatzen dugun  benetako populazioan  aurkitzen duguna. Garrantzitsua 
da  geure  praktika  klinikotik  bertatik,  galdera  anitz  sortzen  direnez,  gure 
pazienteengan aplikatzeko erantzunik onenen bila joatea planteatzea. Ikerkuntza zer 
alorretan ematen den modu nabarmengarrian eragiten du emaitzetan eta praktikara 
igortzeko  moduan  ere.  Gaixotasunaren  prebalentziaren  benetako  estimazioari 
eragiten  dio,  eta  pazienteek  aurkezten  dituzten  aldien  maiztasunak  erabilitako 
aurresangarritasun-balioari, baita tratamenduaz itxaron daitekeen erantzunari ere.

• Lehen  Mailako  Arretan  pazienteekiko  etengabeko  harremana  dago,  eta  horrek 
pazienteak  denbora-aldi  jarraituetan  zehar  behatzeko  aukera  ematen  du,  bere 
familia-, lan- eta gizarte-inguruan.

• Kezka dago: Ikerkuntza-ekimenak nahiko maiz sortzen dira, Lehen Mailako Arretako 
kongresuetan eta bilkura zientifikoetan egiten diren ekarpenetan edo alor horretako 
aldizkarietan islatzen den bezala. Proiektu horietako asko deskribapen-azterketak eta 
puntualak  dira,  laguntza  egokiaz  kalitatezko  ikerkuntza-ildoetarako  bide  eman 
lezaketenak.

Gure hirikideen osasuna baldintzatzen duten faktoreei, gaixotasunaren historia naturalari, 
osasun-zerbitzuei  edo ematen dugun arretari  buruzko  ezjakintasuna  garestiegi  suertatzen 
zaio gizarteari, bai ekonomikoki, baita ongizate fisiko, psikiko eta sozialari erreparatuta. Jakin 
badakigu aurrerabidearen oinarria gertakizunak oinarri  dituen ezaguera metatzean datzala, 
eta Lehen Mailako Arretak ezin du salbuespena izan.

HELBURUAK

Egoiliarra, bere BAME-prestakuntza aldia amaitzean, honakoa egiteko gai izango da:
1. Dokumentazio zientifikoko iturri nagusiak ezagutu eta horiek erabiltzen trebea izan.
2. Honako aspektuei buruzko originalen irakurketa kritikoa egiteko gai izan: etiologia, 
froga diagnostikoak, terapeutika, pronostikoa, efizientzia.
3. Ikerkuntza-proiektuen diseinuaren oinarrizko printzipioak ezagutu eta bere praktika 
klinikoan  interesgarria  den  galdera  bati  buruzko  proiektu  baten  diseinuan  aplikatzeko 
trebetasunak izan.
4. Ikerkuntza  biomedikoaren  printzipio  etikoak  ezagutu  eta  proiektuen  diseinuan 
txertatu, baita ikerkuntzaren emaitzak praktika klinikoan barneratu ere.



5. Ikerkuntzaren emaitzak aurkezteko trebetasunak izan,  aldizkariko artikulu  moduan 
zein bilkura zientifikoetarako komunikazio bezala ere (ahozkoak, posterrak).

IRAKASKUNTZA  JARDUERAK  LEHENTASUNAREN  ARABERA 
SAILKATUTA
I LEHENTASUNA

• Kalitatezko informazio zientifiko gehieneko beharrak identifikatu, 
galderak behar bezala eginez

• Funtsa bibliografiko nagusietan bilatzeko estrategiak ezagutu (Medline, 
Cochrane Liburutegia…) eta trebetasunez maneiatu

• Lan zientifikoen irakurketa kritikoa egin, haien baliagarritasun, garrantzi 
eta aplikagarritasunari buruzko erabakiak hartzeko gai izanik

• Praktika Klinikoko Giden ezaugarriak eta aplikazioak ezagutu Lehen 
Mailako Arretako praktika klinikoan

• Edozein ikerketa biomedikori dagozkion aspektu etikoak eta horien 
bermearen beharra identifikatu

• Lehen Mailako Arretako aldizkari nagusietako argitalpen-arauak 
ezagutu, baita original baten egileek jarraitu beharreko prozedura ere

• Abian den ikerkuntza-proiekturen batean lagundu
II LEHENTASUNA

• Bere praktikaren inguruko ikerketa-lan bat planteatu/diseinatzeko 
beharrezko ezaguera eta trebetasunak izan (helburua, diseinu-mota, 
populazioa, lagina eta laginketa-teknika, azterketa-aldagaiak), emaitza 
nabarmenak dituzten aldagaiak aukeratzeko interes bereziaz

• Lehen Mailako Arretako saiakera klinikoen ezaugarriak, araudia eta 
aplikazioak ezagutu

• Ikerkuntzaren emaitzak kongresu baterako komunikazio bezala 
metodologikoki behar bezala aurkeztu (ahoz edo poster bitartez)

III LEHENTASUNA
• Interneten informazio zientifikoa identifikatu eta berreskuratzeko 

trebetasunak izan, kalitate- eta efizientzia-irizpideekin baliabideen 
erabileran

• Ikerkuntza-proiektu bat burutu
• Estatistika-analisiaren estrategiak ezagutu: aplikazio-markoa, 

erabilgarritasuna, erabileraren mugak
• Ikerketa-lan baten estatistika-analisia burutzen laguntzeko modua izan 
• Egindako ikerketa-proiektu baten emaitzekin original bat idazteko 

ezaguerak eta trebetasunak izan

ERANTZUKIZUN MAILA

LEHENA

BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA

LEHENA/BIGARRENA

BIGARRENA

BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA

LEHENA/BIGARRENA
BIGARRENA

BIGARRENA
LEHENA/BIGARRENA

GOMENDATUTAKO IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA

A) Auto-ikaskuntza
• Bigarren mailako argitalpenen irakurketa  (Cochrane,  Bandolera,  Atención Primaria 

Basada en la Evidencia, Clinical Evidence…)
• Bere diseinu/aplikazioak arazo etikoak planteatzen dituzten lanen analisia

B) Landa-ikaskuntza
• Ikerkuntza-proiektu baten jarraipen tutorizatua
• Saio klinikoen aurkezpena eta kongresuetan komunikazioak aurkeztea

C) Klaseak
• Ikerkuntzaren  metodologia,  epidemiologia,  estatistika  eta  frogetan  oinarritutako 

medikuntzari buruzko klaseak

D) Talde-lana
• Benetako kasuei buruzko ariketak
• Aldizkako saio bibliografikoetan artikuluak aurkeztu eta eztabaidatu
• Egoiliar bakoitzaren proposamenetan aplikatutako metodologia saioetan eztabaidatu
• Benetako egoeren edo simulatutakoen grabazioak



E) Tailerrak
• Benetako praktikako mintegiak, ordenagailuaz
• Irakurketa kritiko-mintegiak, egoiliartza osoan zehar

GOMENDATUTAKO IASKTEKO TOKIA
• Osasun Etxea
• Irakaskuntza  Unitateak  antolatutako  saioak/mintegiak,  modu  longitudinal  eta 

progresiboan, egoiliartza-aldi osoan zehar

GOMENDATUTAKO IKASKUNTZA-DENBORA
• Egoiliartzak dirauen denbora osoan zehar garatu behar da

GOMENDATUTAKO EBALUAZIOA
• IKERKUNTZA-GALDERAK  egin,  kasuetatik  abiatuta  (eszenatoki  klinikoak),  EOM 

formatuaren arabera 
• Ikerkuntza-proiektuaren aurkezpena
• Bibliografia-saioen aurkezpena, irakurketa kritiko-metodologiaz
• Erabaki kliniko-hartzearen eboluzioaren jarraipena eta haren funtsaketa, eskura den 

kalitatearen “ebidentziaren” arabera
• Ikerkuntzaren  emaitzak  praktika  klinikoan  aplikatzearen  benetako  egoeren  edo 

egoera simulatuen inguruko eztabaida
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6. EBALUAZIOA

Irakaskuntza Unitateetan prestakuntza-programak betetzea barne hartuko du, modu 
sistematiko, egituratu eta adostuan, irakaskuntza-sistemaren elementu guztiak barne hartuko 
dituen Ebaluazio Plan Global baren garapena.

Irakaskuntza Unitate bakoitzean honako helburuak barne hartuko dituen Ebaluazio 
plana gauzatzeko beharrezko mekanismoak artikulatuko dira:

1.- Mediku Egoiliarren Ebaluazioa
A.- Prestakuntza-ebaluazioa
B.- Kalifikazio / Gehikuntza Ebaluazioa

2.- Irakaskuntza Egituraren Ebaluazioa
A.- Zerbitzu / Prestakuntza Alorren ebaluazioa
B.- Jardueren Ebaluazioa
C.- Tutoreen Ebaluazioa
D.- Irakaskuntzaren Antolaketaren eta Kudeaketaren Ebaluazioa

EBALUAZIO BATZORDEA

Deskribaturiko  helburuak  lortzeko  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean  Ebaluazio 
Batzorde bat eratuko da, Ebaluazio Plana behar bezala garatzen dela bermatzeko.

Osaketa: Irakaskuntza Unitateko Koordinatzailea lehendakari izango duen batzorde 
horretan,  Unitateko  teknikariek,  tutoreek  eta  egoiliarrek  ordezkapena  izango  dute. 
Aholkularitza Batzordeak onetsi egin beharko du bere osaketa.

Helburuak: Batzordearen egitekoak honako hauek izango dira:
1. Ebaluazio Plan Estrategikoa gauzatu.
2. Ebaluazio-tresna espezifikoak determinatu.
3. Ebaluazio-prozesuaren  objektibotasuna  eta  behar  bezalako 

konfidentzialtasuna bermatu.
4. Ebaluazio-programaren emaitzen kudeaketa.
5. Irakaskuntza Unitateko Ebaluazio Txostena gauzatzen parte hartu
6. Haren  arduradunentzako  ebaluazio-prestakuntza  plan  espezifikoak 

proposatu.

1.- Mediku Egoiliarren Ebaluazioa

Ebaluazio  Sistema  integratua  eta  bi  noranzkoduna  ezarriko  da  egoiliar 
bakoitzarentzako, honek abian jarri baino lehenago ezagutu beharko duena.

A.- Prestakuntza Ebaluazioa:

Prestakuntza  ebaluazioak  Programaren  irakaskuntza-helburuak  bete  izanaren 
jarraipena izango du oinarri, mediku egoiliar bakoitzarekiko egokitzapena eta prestakuntza- 
eta gaitasun-alor defizitarioetarako jarduera espezifikoen proposamena.

Oro  har,  ebaluazio  honen  exekuzioaren  eta  jarraipenaren  arduradun  nagusia 
egoiliarrearen  Tutorea  izango  da;  hark  plan  pertsonalizatua  gauzatu  egin  beharko  du, 
Ebaluazio Batzordeak ezarritako moduan.

Tutore eta egoiliarraren arteko Elkarrizketa Periodikoak

Tutorearen  eta  egoiliarraren  arteko  elkarrizketa  periodikoak  ezarri  beharko  dira, 
irakaskuntza-helburuak betetzen diren monitorizatzeko.

Ebaluazio mota honen elementu kontzeptualak honakoak izango dira:
• Egoiliarrarengan  zentratutako  irakaskuntza:  hautemandako  beharren  auto-

balioespena, irakaskuntza-helburuen arabera.



• Irakaskuntza-helburu  espezifikoen  identifikazioa  eta  haien  ikaskuntzaren 
planifikazioa.

• Tutoreak egoiliarra auto-ikaskuntzarantz gidatu eta motibatzen du.
• Tutoreak “jarraitu beharreko adibidea” izan behar du.

Bilkurak feedback ereduaren bitartez gauzatuko dira: bilera sistematikoak, aldez aurretik 
adostuak, modu berean adostutako gai zehatzak berrikusteko.

Ahal  dela,  ebaluazio-bilera  horiek  prestakuntza-alor  espezifiko  bakoitza  betetzearen 
erdian, irakaskuntza-etekin eta defizitak balioesteko, modu horretan hautemandako eskasien 
berreskurapen aktibo-planak ezartzen laguntzeko.

Gutxienez halako lau bilera egingo dira irakaskuntza-urte bakoitzeko.

Halaber,  prestakuntza-programaren  beste  arduradun  batzuekin  prestakuntza-izaerako 
ebaluazio-bilerak  ezartzea  ere  komeni  da:  koordinatzailea,  osasun-teknikaria,  ospitale-
tutorea…

Ebaluazio-tresnak

Prestakuntza  Ebaluazioko  jarduerak  praktikan  jartzeko,  Ebaluazio  Batzordeak 
balioespen-tresna egokiak definituko ditu, honakoak proposatzen direlarik:

• Helburuen eta egindako jardueren auto-ebaluazioa.
• Erregistro klinikoen analisia.
• Diagnosi- eta terapia-tekniken demostrazioak.
• Prestatzen ari den espezialistaren Liburuan idatzitako erregistroen analisia.
• Jarduera teoriko/praktikoei dagozkien bestelako erregistro moten analisia.
• Bideo-grabazioak.
• Ebaluazio Kliniko Objektibo eta Egituratua (ECOE).
• Irakaskuntza-helburuak bete izana balioesteko bestelako sistemak.

Irakaskuntza  Unitateak  Prestakuntza  Ebaluazio  Programaren  garapenerako 
beharrezkoak diren aspektu logistikoak erraztu eta koordinatuko ditu.

B.- Kalifikazio / Gehikuntza Ebaluazioa.

Irakaskuntza  Unitateak  kalifikazio  /  gehikuntza  ebaluazio-programa  indarrean  den 
araudiari erreparatuta gauzatuko du.

Irakaskuntza Unitateak, Ebaluazio Batzordeak proposatuta, eskura diren ebaluazio-
tresnak  ahal  beste  egokituko  ditu,  Gehikuntza  Ebaluazioan  objektibotasunik  handiena 
lortzeko.  Honen  inguruan,  Ebaluazio  Batzordeak  indarrean  den  araudiak  ezarritako 
gehikuntza-ebaluazioaren osagai ezberdinak balioetsi eta egokitzeko proposamenak egingo 
ditu, Irakaskuntza Unitate bakoitzaren testuingurura ezin hobeto moldatzeko.

Ebaluazio-tresnak

Kalifikazio-ebaluazio  hau  gauzatzeko  helburua  duten  balioespen-tresnak,  posible 
bada, prestakuntza-ebaluaziorako azaldutakoak izango dira. Gainera, honako tresna hauek 
ere erabilgarriak izan daitezke:

• Jarduerak bete izanaren erregistroa.
• Programatutako jardueretara joan izanaren erregistroa.
• Multitest ebaluazio idatziak.
• Ebaluazio Batzordeak proposaturiko beste tresna batzuk.

2.- Irakaskuntza Egituraren Ebaluazioa



Ebaluazio  Batzordeak  bi  urtean  behin  gutxienez  irakaskuntza-egituraren  osagai 
guztien ebaluazioa bermatuko duen plan bat gauzatuko du.

A.- Prestakuntza Alorren / Zerbitzuen Ebaluazioa

Ebaluazio honek honako helburuak jasoko ditu:
• Jarduera eta irakaskuntza-helburuen arteko kongruentzia aztertu.
• Ikuskatzearen kalitatea ebaluatu.
• Helburuak bete diren ebaluatu.
• Materialaren eta osagai klinikoaren kalitatea eta eskuragarritasuna ebaluatu.

B.- Jardueren Ebaluazioa

Irakaskuntza  Programaren  barnean  Unitateak  garatutako  izaera  teoriko-praktikoko 
jarduera osagarri guztien balioespena jasoko duen ebaluazio-estrategia bat gauzatuko da.

C.- Tutoreen Ebaluazioa

Urtean behin gutxienez, mediku egoiliar bakoitzak adskribatuta dagoen Tutorearen 
ebaluazioa egingo du.

D.- Irakaskuntzaren Antolaketaren eta Kudeaketaren Ebaluazioa

Urtean  behin  gutxienez,  Irakaskuntza  Unitateari  adskribaturiko  mediku  egoiliarrek 
Irakaskuntza  Unitatearen  kudeaketa  eta  koordinazio-organoen  Prestakuntza  Programan 
deskribatutako helburuekiko egokitasunari buruzko ebaluazioa egingo dute.

Metodologia.  Irakaskuntza  Egituraren  ebaluazioa  gauzatzeko,  honako  balioespen-tresnak 
gomendatzen dira:

• Iritzi-inkestak.
• Elkarrizketa pertsonalizatuak.
• Eztabaida Talde espezifikoetan.



7. IRAKASKUNTZA-EGITURA

7.1. TUTOREA

Sarrera
Tutorea medikuntzaren profesional  bat  da,  jardun aktiboan dagoena; prestakuntza 

mediko espezializatu batek berezkoak dituen ezaguera, trebetasun eta jarreren ikaskuntzari 
laguntzeko gai  bezala  kreditatua  izateko modua ematen  dion  prestakuntza-maila  eta  lan-
inguru egokia aitortzen zaio, eta modu boluntarioan prestatzen ari diren mediku espezialisten 
irakaskuntza-ikaskuntza  prozesuan  aktiboki  laguntzea  onartzen  du,  testuinguru 
instituzionalizatu baten barnean.

Familia  eta  Komunitateko  espezialitateko  prestakuntza,  bestelako 
espezialitateetakoarekin  gertatzen  den  bezala,  praktika  ikuskatuan  oinarritzen  da,  gutxika 
geroz eta erantzukizun gehiago hartuz. Familiako Medikuntzako egoiliarraren prestakuntzan 
zenbait  faktorek  eragiten  dute,  baina  garrantzitsuenak,  agian,  mediku  egoiliarraren 
espezialitatearen aurreko jarrera eta tutoretza nola egiten den izan daitezke. Tutorea, hortaz, 
figura  gakoa  da,  eta  funtsezkoa,  egoiliarraren  prestakuntzan  eta  bereziki,  bere  ezaugarri 
bereizgarrien artean malgutasuna duen prestakuntza-programa honen testuinguruan. Honek 
programaren indibidualizazioa eta pertsonalizazioa barne hartzen du, edukiak, denborak eta 
metodoak egoiliar bakoitzaren beharretara egokituz.

Lau  urteetan  zehar,  eta  azkenekoan  batez  ere,  tutoreak  eta  egoiliarrak  lana  eta 
pazienteak partekatuko dituzte, eta lehendabizikoak irakaskuntzaren inguruan duen jarrera, 
prestakuntza  espezifikoa  eta  ezaguerak  igortzeko  trebetasuna  zein  den,  bigarrenak 
prestakuntza hobea edo okerragoa lortuko du. Tutorearen profilak, beraz, mediku ona izatea 
dakar  berekin,  baina  baita  irakasle  ona  izatea  ere.  Tutorearen  paperaren  aspektu 
erabakigarriak  pertsonen  arteko  harremanen  maneiua,  jokabide  profesionalaren  eredu 
baliozkoa eta irakaskuntza-bilkurak gauzatzeko gaitasuna dira.

Familiako  Medikuntzaren  espezialitatean,  egoiliar  bakoitzari  prestakuntza-aldi 
osorako esleitutako tutoreaz gainera, honek ospitalean egingo duen errotazio-aldian ospitale-
tutore bat  esleituko zaio.  Ospitaleko tutoreak FetaKM programaren ezaguera sakona izan 
beharko du, eta FetaKM egoiliarren prestakuntzarako kreditatuta egon behar du.

Familiako egoiliarraren prestakuntzan, gainera, beste profesional batzuek ere hartuko 
dute parte, ospitaleko espezialitate eta unitate ezberdinetako irakasleak, pediatrak, bestelako 
profesionalak, aparteko irakasleak esaterako, irakaskuntza Osasun Etxeetako erizainak eta 
gizarte-langilea, egoiliarren prestakuntzaren aspektu jakin batzuetan laguntzen dutenak.

Tutorearen ezaugarriak

Tutoreak, funtsean, bi ezaugarri nagusi izan behar ditu:
• Familiako Mediku ona izan: bere gaitasun-profila programa honetan deskribatutakoari 

egokitu behar zaio.
• Irakasle ona izan (egoiliarraren ikuskatze, orientazio eta laguntza funtzioak bete bere 

prestakuntzan zehar, espezialista on bat izateko beharrezkoak diren ezaguera teoriko 
eta praktikoak barnera ditzan).

Tutore-egoiliar harremana

Ikasten  duenarengan  zentratutako  kolaborazio-eredu  bat  da.  Harreman  hori 
ezarritako klasikoez harago doa. Ez du zertan laguntasunekoa izan, ezta lankideen artean 
ematen  dena  ere,  ezta  irakasle  eta  ikasleen  artekoa  (zerbait  gehiago  da).  Honako 
ezaugarriak  ditu:  interpertsonala  da,  indibidualizatua,  pertsonalizatua,  egoiliar  bakoitzaren 
itxaropenetara  egokitua,  helburuen  definizioan  lagundu  behar  duena,  bi  noranzko  inter-
erlazioa.  Harreman hori  paperen  elkartrukerako  modua emango duen  giro  batean  garatu 
behar da, egoiliarra gutxi eta gutxi erantzukizun gehiago hartuz joan dadin.



Bien arteko komunikazio efektiboa beharrezkoa da, proposatutako helburuak lortze 
aldera.  Tutore  bakoitzak  bere  tutorizazio-estilo  propioa  dauka  eta  horixe  zein  den  eta 
egoiliarrarengan duen inpaktuaren jakitun izan behar du. Tutorea honetarako gai izango da:

• Komunikatu (enpatia)
• Egingo den lana akuilatu (sustatu, bultzatu eta ilusionatu)
• Informazioa behar bezala igorri
• Egoiliarraren itxaropenak eta jarrerak aztertu eta akuilatu
• Elkarrizketari lagundu

Tutorearen funtzioak

Familiako Medikuntzako tutorea funtsezko elementua da egoiliarraren prestakuntzan, 
espezialitateak berezkoak dituen ezaguera, trebetasun eta jarrerak igortzeko ardura baitauka, 
eta bere tutore-paperak honako oinarri hauek izan behar ditu:

• Egoiliarra orientatu prestakuntza-aldiak dirauen artean. Horretarako bere ikaskuntza-
beharrak  zeintzuk  diren  eta  errotazio  bakoitzaren  helburuak  zeintzuk  diren 
identifikatzen lagundu behar dio, bai ospitalean, baita Osasun Etxean ere; harekin 
errotazio  espezifikoak  zeintzuk  izango  diren  ezarri  eta  bere  prestakuntzarako 
interesgarriak izan daitezkeen prestakuntza-jardueren berri eman.

• Prestakuntza gainbegiratu.  Horretarako tutoreak bilera  periodiko-egutegi  bat  ezarri 
beharko  du  bere  egoiliarrarekin,  ospitale-aldian  zehar  (prestakuntza-egonaldi 
aldaketa  bakoitzean gutxienez)  eta  laugarren urtean zehatzago (hilabetean behin, 
adibidez),  bien  artean  honen  prestakuntza  nola  gauzatzen  ari  den  aztertu  eta, 
halakorik balego,  puntu ahulak zuzentzen saiatzeko,  hiru hilabeteko prestakuntza-
egonaldiak proposatzeko aukera izanez, hala behar balitz.

• Tutoreak prestakuntzaren eboluzioaren berri izateko oinarrizko dokumentua oraingo 
Programa da. Egoki da bere informazioa errotazioa egin duen zerbitzu bakoitzeko 
ospitale-tutorearekin elkarrizketa eginez osatzea.

• Egoiliarraren erreferente-mintzakidea izan eta beraz harrera, informazio-egitekoa du, 
gatazkak ebazten funtsezko elementua izan eta egoiliarren eskubideak defendatu.

• Egoiliarraren  irakaskuntza  eta  ikerkuntza-jarduera  sustatu  eta  asistentzia-lanean 
erantzukizun progresiboari lagundu.

• Egoiliarraren prestakuntza-ebaluazioan parte hartu eta baita egoiliarraren urteko eta 
amaierako batzordeetan ere, programaren ebaluazio-atalean jasotzen den moduan.

• Mediku  eta  Farmazeutiko  Espezialisten  Irakaskuntza  Batzordeak  eta  Ebaluazio 
Sistemak arautzen dituen 1995-6-22ko MOan adierazten den bezala, Osasun Etxeko 
egoiliarrek egindako irakaskuntza-jardueren urteko txostena gauzatzen lagundu, eta 
behin koordinatzaileak oiniritzia emanda, Aholkularitza Batzordeari igorri.

Hitz batean, tutoreak egoiliarraren prestakuntza-prozesua planifikatu, akuilatu, zuzendu, 
jarraitu eta ebaluatu beharra du.

Tutoreentzako eskaintza

Beharrezkoa da Administrazioak tutoreen lana bermatu eta erraztea; horretarako, hiru 
interbentzio-ardatz nagusi dago:

A.- Tutoreen prestakuntza-kliniko eta irakaskuntza-metodologia gaitasunak mantendu 
eta hobetu. Tutoreei prestakuntza jarraitu espezifikorako sarbidea erraztu egin behar 
zaie,  bere  irakaskuntza-gaitasun  maila  mantendu  dezaten.  Prestakuntza  hau, 
prestakuntza klinikoaren osagarria, honen ingurukoa izango da batez ere:
- Heziketa-metodoen ezaguera eta ikaskuntzarekin loturiko aspektuak
- Motibazio, ikuskatze eta ebaluazio-teknikak
- Lanbidearen balioak eta alderdi etikoak

Irakaskuntza  Unitateetan  tutoreei  zuzenduriko  gaitasunak  mantentzeko  programa 
espezifikoak garatu behar dira, hauek alorreko prestakuntza-programarekin eta egoiliarren 
prestakuntza-programarekin bateragarri eginez.



B.- Asistentzia- eta irakaskuntza-baldintza ezin hobeak:
-  Asistentzia-presio  erregulatua,  eguneko  30  pazientetik  gorako  presioa 
izatea  ez  da  gomendagarria,  ezta  asistentzian  bost  ordu  baino  gehiago 
ematea.
- Irakaskuntzarako denbora espezifikoa.
- Irakaskuntza-egituraren sostengua.

C.-  Motibazioa  mantentzeko  jarduerak.  Tutoreen  prestakuntza  jarraitua  errazteaz 
gainera, pizgarriak aintzat hartzea beharrezkoa da. Kreditatu eta birkreditatzen diren tutoreek, 
eta  beraz  kalitatezko  irakaskuntza  bermatzen  dutenek,  Administrazioaren  aitorpena  jaso 
behar dute curriculumari dagokionez, adibidez etorkizuneko karrera profesional baterako, eta 
lan hau egiteak dakarren ahalegina berdintzeko nolabaiteko pizgarriren bat aintzat hartu ere 
(ekonomikoa, lanekoa, prestakuntzakoa, etab.).
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7.2. IRAKASKUNTZA UNITATEA. KOORDINATZAILEA. IRAKASKUNTZA LAGUNTZAKO 
TEKNIKARIA. OSPITALEKO TUTOREA.

FETAKM  IRAKASKUNTZA  UNITATEKO  KOORDINATZAILEA:  FUNTZIOAK  ETA 
EGITEKOAK

Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  Irakaskuntza  Unitate  bakoitzean 
Irakaskuntza  Unitateko  Koordinatzaile  bat  egon  beharko  da,  Familia  eta  Komunitateko 
Medikuntzako Espezialista tituluduna.

Lanpostu  honetara  sartzeko  merituak  hartuko  dira  kontuan  eta  karrera 
profesionalarekin lotuta joango da. Koordinatzailea hautatzean garrantzi erabakigarria izango 
du  Irakaskuntza  Unitateko  bertako  Aholkularitza  Batzordeak.  Irakaskuntza  Unitateko 
Koordinatzailearen funtzioa betetzen gutxieneko egonkortasun bat bermatu beharko da.

Profesional honek zenbait meritu bildu beharko ditu, hiru alderdi beteko dituztenak: 
asistentziala,  irakaskuntzari  loturikoa  eta  ikerkuntzari  loturikoa.  Meritu  horien  artean, 
honakoak hartuko dira kontuan:

• Esperientzia klinikoa, Familiako Mediku gisa jardun profesional-urteek bermatuta.
• FetaKMko BAME.
• Irakaskuntza-metodologia trebetasunak.
• Irakaskuntza-esperientzia eta egoiliarren tutorizazioan.
• Ikerkuntza-metodologiari buruzko trebetasunak.
• Doktoretza eta egindako ikerkuntza-jarduerak.
• Alorreko, autonomiako edo estatuko batzorde edo lan-taldeetako kide izan.
• Esperientzia prestakuntza-programan parte hartzen duten eragile ezberdinen arteko 

negoziazioan, bitartekaritzan eta komunikazioan.
• Esperientzia baliabideak planifikatu, antolatu eta kudeatzen.

Koordinatzailearen funtzioak honako ataletan bildu daitezke:
• Zuzendaritza eta kudeaketa.
• Planifikazioa eta antolaketa.
• Ebaluazioa/kontrola.
• Asistentzia.
• Irakaskuntza.
• Ikerkuntza.

ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA

Familia eta Medikuntzako Espezialitateko Irakaskuntza Programarekin loturiko 
jarduerak eta baliabideak zuzendu eta kudeatu.

• Esleitutako aurrekontuaren kudeaketa.
• Irakaskuntza Unitateari atxikitako giza-baliabideen zuzendaritza.
• Horien hautapen-prozesuetan parte hartu.
• Zentro  (ospitale  eta  Lehen  Mailako  Arretako)  eta  tutoreen  kreditatze-prozesuetan 

parte hartu.
• Tutoreen kreditatze-batzordeko lehendakari izan.
• Unitateari  esleitutako  baliabide  materialen  kudeaketa.  Beharren  urteko  plana 

gauzatu, gerentzia ezberdinen protokoloen arabera.
• Lehen  Mailako  Arretako  tutoreen  irakaskuntza-jardueren  zuzendaritza  eta 

koordinazioa.
• Ospitaleko  irakaskuntza-jardueren  zuzendaritza,  koordinazioa  eta  ikuskatzea, 

Familiako Medikuntza espezialitatean ospitale bakoitzerako ezarriko den errotazio-
programaren aplikazio praktikoaren arabera.

• Unitateari atxikitako eta egoiliarren lizentzien eta baimenen kudeaketa.
• Kanpo-errotazio eskaeren kudeaketa.



• Aholkularitza Batzordeko lehendakari izan eta bere botoaz adostasunak hitzartzean 
sor daitezkeen berdinketak desegin.

• Unitatearen erreferentzia-ospitaletako Irakaskuntza Unitateetan kide gisa parte hartu.
• Urteko eta amaierako Ebaluazio Batzordeetako lehendakari izan eta bere botoaz sor 

litezkeen berdinketak desegin.
• Urteko eta amaierako Ebaluazio Aktak kudeatu eta egoki gauzatu eta Osasun eta 

Kontsumo Ministeriora denbora eta forman bidaltzen direla bermatu.
• Irakaskuntza  Unitatearekin  eta  Espezialitatearen  programarekin  loturiko  jarduera, 

baliabide eta bestelako gaiei buruz eskatzen diren edo egoki irizten zaien txostenak 
egin.

• Unitateko egoiliarrekin aldian behin bilerak egin.
• Irakaskuntza  Unitateko  erabaki-hartzean  harekin  lotura  duten  profesional  guztien 

parte-hartze mekanismoak sustatu.
• Irakaskuntza Unitatea Instituzio, erakunde eta komunikabideen aurrean ordezkatu.

PLANIFIKAZIOA ETA ANTOLAKUNTZA

Espezialitatearen  irakaskuntza-programarekin  loturiko  jarduera  eta  baliabide 
guztiak planifikatu eta antolatu.

• Urtero errotazio-egutegia planifikatu eta antolatu, eskura diren baliabideen, atxikitako 
egoiliarren  kopuruaren  eta  prestakuntza-urtearen  arabera  eta  ondoren  gauzatzen 
dela  eta  ospitaleko,  anbulategietako  eta  osasun  etxeetako  zerbitzuek  praktikan 
jartzen dituztela ikuskatu.

• Ospitaletako  eta  Lehen  Mailako  Arretako  guardiak  planifikatu  eta  antolatu, 
prestakuntza-aldi  ezberdinetan  eta  ondoren  gauzatu  eta  arduradunek  egoiliarrei 
esleitu izana ikuskatu, baita hitzartutako terminoetan bete dela ere.

• Behar,  denbora  eta  eskura  diren  baliabideen  arabera  espezialitatearen  programa 
ofizialak proposatzen dituen ikastaro eta mintegiak planifikatu eta antolatu, baita bere 
kalitatea ikuskatu  ere.  Familiako Medikuntzako espezialitatean trebetasun praktiko 
erabilgarriak garatzeko interesgarriak izan daitezkeen bestelako ikastaro, mintegi edo 
tailerrak antolatu.

• Unitate jakin bati dagozkion irakaskuntza-plazen eskaintza planifikatu eta erabakitzen 
parte hartzen duten Erakundeekiko Koordinazioa.

• Ospitaleko  eta  Lehen  Mailako  Arretako  tutoreekiko,  egoiliarrekiko  eta 
espezialitatearen  garapenerako  eta  bere  irakaskuntza-antolaketarako  onura  ekar 
dezaketen bestelako pertsonekiko bilera espezifikoak planifikatu eta antolatu.

• Unitatearen administrazio-antolaketa ikuskatu eta koordinatu.

EBALUAZIOA ETA KONTROLA

Etengabeko  hobekuntzarako  ebaluazioaren  metodologia  espezialitatearen 
irakaskuntza-programarekin loturiko jarduera eta baliabide guztietan aplikatu.

• Ofizialki  ezarritako  ebaluazio  jarraiturako  prozedura  behar  bezala  gauzatzeko 
sostengua  eta  motibazioa  eman  (errotazioaren  ebaluazio-orria),  ospitaletako  eta 
Lehen Mailako Arretako tutoreak lan honetan inplikatuz.

• Irakaskuntza-alor  ezberdinetan  errotazio-aldi  bakoitza  amaitu  bezain  laster 
ebaluazioak egitea sustatu.

• Egoiliartza amaitzean inkestak egitea sustatu, bere errotazioen alor eta eduki guztiak 
jasoz, baita modu irekian adierazi nahi dituzten iruzkinak ere.

• Egindako  ebaluazioen  txosten  orokorrak  egin,  tutorearen  edo  errotazio-tokiaren 
araberako ezberdintasun nabarmenak hautemateko modua emango dutenak, baita 
negatiboki ebaluatutako aspektuak hobetzeko zuzenketa-neurriak iradoki ere.

• Ikastaro  eta  mintegi  ezberdinetan  irakasle  eta  ikasleen  ebaluazioa  sistematizatu, 
ebaluazio-orri protokolizatuak erabiliz.

• Programan jasotako ikastaro eta mintegietara joatea ebaluatu.
• Unitatearen urteko memoria egin.

ASISTENTZIALAK



1995ko  Ekainaren  22ko  AGINDUAREN  lehendabiziko  xedapen  gehigarriak, 
“Medikuen  dedikazioa  prestakuntza  espezializatu-jardueretan”  atalean  zera  dio,  osasun-
etxeetako zuzendaritza-organoek, Aholkularitza Batzordea entzunda, Irakaskuntza Unitateko 
Koordinatzaile  kargua  betetzen  duten  medikuek  bere  funtzioak  eraginkortasunez  bete 
ditzaten beharrezkoak diren neurriak hartuko dituztela.

Ezinbestekoa  da  Unitatearen  erabateko  arduraldia,  atal  honetan  jasotako 
funtzioetarako,  guztira  50  egoiliar  baino  gutxiago  dituzten  Unitateetan  izan  ezik;  horietan 
asistentzia-jardueraren bat mantentzea komeni da, alor eta Irakaskuntza Unitate bakoitzean 
diren baldintzetara egokitu beharko delarik.

IRAKASKUNTZAKOAK

Espezialitatearen  progamari  dagozkion  irakaskuntza-funtzioak  onartu  eta  garatu, 
ikusmolde orokor eta integratzaile batetik, Irakaskuntza Unitatearen jarduera eta baliabideen 
arabera,  irakaskuntza-jarduerak  egoiliarrekin,  tutoreekin  eta  Familiako  Medikuntzan  bere 
irakaskuntza-parte hartzea eska dakiekeen pertsona guztiekin partekatuz.

• Ikastaroak eta mintegi espezifikoak eman.
• Tutoreekin  bilera  espezifikoak  sustatu,  edukiak,  materiala  eta  irakaskuntza-

esperientzien analisia egiteko.
• Irakaskuntza metodologian aholkua eman.
• Irakaskuntza-edukiei buruzko bilbliografia espezifikoa sistematikoki berrikusi.
• Egoiliarrek edota tutoreek eskainitako irakaskuntza-saioetara periodikotasunez joan, 

bere jarduna ikuskatuz eta sostengua eta orientazioa emanez.
• Irakaskuntzarekin  eta  espezialitatearen  bestelako  edukiekin  loturiko  prestakuntza 

jarraituko ikastaroetara joan, urtero 50 orduz gutxienez.
• Tutoreekin adostuta Unitatean aplikatu beharreko “irakaskuntza-eredua” definitu eta 

bere egokitasuna sistematikoki berrikusi.
• Beste Irakaskuntza Unitateekiko kontaktuari lagundu.

IKERKUNTZA

Ikerkuntza-jarduera  propioak  edo,  irakaskuntza-egituratik,  Lehen  Mailako 
Arretan ikerkuntza lan-taldeak sortuz eta sostengatuz, sustatu eta garatu.

• Irakaskuntza  Unitatearen  ikerkuntza-ildoen  definizioa,  inguruaren  beharren  eta 
emaitzen aplikagarritasun praktikoaren arabera.

• Ikerkuntza-metodologiari buruzko ikastaroen urteko garapenari lagundu.
• Egoiliar  guztiek,  egoiliartzan  zehar,  ikerkuntza-lan  bat  gutxienez  egin  dezaten 

sustatu.
• Tutoreen parte-hartzea sustatu ikerkuntza lan-taldeetan.
• Jarduera hau tutoreak kreditatu eta birkreditatzeko baldintza bezala sustatu.
• Urtean ikerkuntza-lan bat egin, gutxienez.
• Gerentzien laguntza eskatu eta baliabideak eta denbora eskaini ikerkuntza-jarduerak 

garatzeko.
• Erakunde ezberdinei finantziazioa eskatu proiektuak garatzeko.



IRAKASKUNTZA LAGUNTZA-TEKNIKARIA.  (LEHEN MAILAKO  ARRETAKO  OSASUN-
TEKNIKARIA).

Irakaskuntza Unitate guztiek, programa behar bezala garatu ahal izateko, osasun-
teknikariak izango dituzte. Teknikari kopurua eta Unitatearekiko arduraldia prestatzen ari diren 
Egoiliarren kopuruaren eta Irakaskuntza Unitatearen berezitasunen araberakoak izango dira 
(geografia-dispertsioa, atxikitako Zentroak, programatutako jarduerak, etab.).

Teknikariak  merezimendu-lehiaketa  bidez  hautatuko  dira,  Irakaskuntza  Unitateko 
koordinatzaileak proposatuta Aholkularitza Batzordea entzun eta gero.

Postuan jarduteko merezimenduak balioestean honakoa hartuko da kontuan:
1.-  Prestakuntza  Espezializatua:  Teknikariak  honako  titulazioetakoren  bat  izan 
beharko du:

• Familia eta Komunitateko espezialista izan, postu honetan jarduteko lehentasunezko 
profila izanik.

• Prebentzio  Medikuntza  eta  Osasun  Publiko  espezialista  edo  Osasun  Publikoko 
Masterra izan.
2.- Balioesteko merezimenduak:

• Familia eta Komunitateko Espezialitateko Programaren ezagupen integrala.
• Prestakuntza espezialitateko programan jasotako alorretan.
• Ikerkuntza-jarduerak.
• Irakaskuntza-jarduerak.
• MIR bidezko prestakuntza espezializatua.

Osasun Teknikariak Irakaskuntza Unitateko Koordinatuak agindutako egitekoak burutu 
egin  beharko  ditu,  espezialitatearen  programa  teoriko-praktikoa  gauzatzeko  bideratuak, 
Unitatean eta Osasun Etxeetan garatuko diren prestakuntza- eta ikerkuntza-jardueretan parte 
hartuz, egoiliarren eta bere tutoreen prestakuntzaren hobekuntza helburu izanik beti ere.

Funtsean,  Osasun  Teknikariek  garatu  beharko  funtzioak,  Irakaskuntza  Unitateko 
Koordinatzailearen zuzendaritzapean, honakoak izango dira:

* Gradu-ondoko prestakuntza espezializatua:
• FetaKMko  irakaskuntza  Programaren  planifikazioa  dagokion  unitatean,  haren 

ezaugarri propioetara moldatuz.
• Programan  jasotzen  diren  ikastaro  eta  moduluak  eskaini,  baita  egoiliarren 

prestakuntza betetzeko beharrekoak irizten diren izaera teknikoko guztiak.

* Tutoreen prestakuntza:
• Tutoreen prestakuntza pedagogikoan hobekuntzarako aukerak hauteman.
• Egoiliar bakoitzak betetzen dituen jarduera guztiei buruzko informazio xehea, tutore 

bakoitzari txosten pertsonalizatuetan helaraziz.
• Tutorizazio-plan pertsonalizatuak burutzen lagundu.

* Mediku egoiliarren ikerkuntza:
• Mediku  egoiliarrek  bere  prestakuntza-aldiak  dirauen  artean  egiten  dituzten 

ikerkuntza-lan ezberdinetan parte hartu eta tutorizatu.
• Egoiliartza-amaierako ikerkuntza lana gauzatzen laguntza metodologikoa eman.

* Mediku egoiliarren ebaluazioa
• Egoiliar  bakoitzaren  Prestatzen  ari  den  Espezialistaren  Liburuaren  analisia  eta 

jarraipena.
• Jarduera ezberdinetako irakaskuntza-edukien ebaluazio-sistemen proposamena.
• Ebaluazio Batzordean parte hartu.

* Kalitatearen Kudeaketa Irakaskuntza Unitatean:
• Irakaskuntza Unitateko Kalitatea Kudeatzeko programa bat burutu.
• Unitatearen irakaskuntza-gida bat burutu.
• Irakaskuntza  Unitateko  erabaki-hartzeetan  hari  lotutako  profesional  guztien  parte-

hartzeko mekanismoak sustatu.



• Aholkularitza Batzordean parte hartu.

*BAMEaren prestakuntzaren jarraipen indibidualizatua: Tutorizazioaren laguntza.
• Saio kliniko, bibliografikoak burutzen lagundu eta ikuskatu.
• Egoiliarraren tutoreari lagundu, egoiliarraren prestakuntza-plan pertsonala gauzatzen.
• Prestatzen ari den Espezialistaren Liburuan ezarritako helburuak aztertu eta betetzen 

lagundu.

* BAME programaren zentro eta tutoreen kreditatzea:
• Osasun-etxeen kreditatze-eskaera txostena egiten parte hartu.
• Tutoreen kreditatze-eskaera txostena egiteko laguntza teknikoa.

* Irakaskuntza osasun-etxeetan monitorizazioa eta laguntza teknikoa:
• Irakaskuntza osasun-etxeetan prestakuntza-eskasiak hauteman eta aztertu.
• Zentro  bakoitzeko  irakaskuntza-antolaketaren  hobekuntza-neurrien  proposamena: 

plan indibidualizatua.
• Zentro bakoitzeko irakaskuntzan aurkitutako alde indartsuen errefortzua.
• Osasun  Etxeko  saio  kliniko  eta  bibliografiko  edo  beste  edozein  motako  saioak 

prestatzen lagundu.
• Egoiliarraren parte-hartzea sustatu eta akuilatu LMTaren jardueretan.
• LMTen osasun-programen ezarpenean aholkua eman eta ikuskatu.
• Espezialitatearen programako tutoreen lanari sostengua eta akuilua eman.
• Osasun-etxeetan ikerkuntza akuilatu eta sostengatu.

* Ikerkuntza-ildo irmoak eta denboran jarraituak sortu, talde bakoitzaren eta osasun-alorraren 
behar propioen barnean, osasun-plan orokorren arabera.

* Ospitaleko irakaskuntza-esparruan monitorizatu eta laguntza teknikoa eman:
• Ospitalean prestakuntza-eskasiak hauteman eta aztertu, Familia eta Komunitateko 

Medikuntzaren inguruan.
• Ospitaleko irakaskuntza-antolakuntzan hobekuntza-neurriak proposatu.
• Espezialitateko ospitale-tutoreei laguntza eman.
• Ospitale-alorrean  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  egoiliarren  Guardia 

Programak burutzen parte hartu.
• Egoiliar bakoitzarentzako errotazio indibidualizazio-planak gauzatu.

* Unibertsitatearekin lan egin: Gradu Aurreko Prestakuntza.
• Irakaskuntza Osasun Etxeetan ikasleen errotazioa koordinatu.
• Unibertsitatearekin  batera  ikasleak  Osasun  Etxeetako  egitekoetan  egin  beharreko 

jarduerak garatu.



OSPITALE-TUTOREA

Tutorea  ospitaleko  Gerentziak  edo  Zuzendaritza  Medikoak  izendatuko  du, 
Irakaskuntza  Unitateko  Koordinatzaileak  proposatuta,  behin  ospitaleko  Irakaskuntza 
Batzordea entzunda, erakundeko medikuen artean. Egingarria baldin bada, ospitale-tutorea, 
ahal dela, Familia eta Komunitateko Medikuntzako espezialista izango da. Honakoak izango 
ditu egitekoak:

* FetaKMko Irakaskuntza Unitateko Aholkularitza Batzordean parte hartu.
*  Ospitalean  Irakaskuntza  Programaren  exekuzioa  koordinatu  eta  ikuskatu,  Irakaskuntza 
Unitateko koordinatzailearekin batera, bere alor guztietan: guardiak, errotazioak, etab.
*  FetaKMko  Irakaskuntza  Unitateko  Koordinatzaileari  aholkua  eman,  Mediku  Egoiliarren 
ospitaleko prestakuntzarekin loturiko guztian.
* Egoiliarren Ebaluazio Batzordean parte hartu.
* Irakaskuntza Unitateko urteko Txostena idazten lagundu.
* Ospitaleko irakaskuntza-alorrean monitorizatu eta laguntza teknikoa eman:

• Ospitalean prestakuntza-eskasiak hauteman eta aztertu, Familia eta Komunitateko 
Medikuntzari dagokionez.

• Ospitaleko irakaskuntza-antolaketaren hobekuntza-ekintzen proposamena.
• Ospitale-alorrean  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  egoiliarren  Guardia 

Programak burutzen parte hartu.
• Ospitaleko irakasleei informazioa eta prestakuntza eman Familia eta Komunitateko 

Medikuntzako programan bete beharreko helburuei buruz.
• Mediku Egoiliar bakoitzarentzako errotazio-plan indibidualizatuak egiten parte hartu.

Beharrezkoa da,  halaber,  Administrazioak ospitale-tutoreen lana bermatu eta erraztea, 
tutoreen  prestakuntza  kliniko  eta  irakaskuntza-metodologia  gaitasuna  mantendu  eta 
hobetzera  zuzendutako  ekintzak  burutuz.  Tutoreei  prestakuntza  jarraitu  espezifikorako 
sarbidea  erraztu  behar  zaie,  bere  irakaskuntza-gaitasun  maila  mantentze  aldera. 
Prestakuntza hau, prestakuntza klinikoaren osagarri,  honakoen ingurukoa izango da batez 
ere:

- Heziketa-metodoen ezaguera eta ikaskuntzari loturiko aspektuak
- Kalitatearen komunikazio, kontrol eta hobekuntza-teknikak
- Motibazio, ikuskatze eta ebaluazio-teknikak
- Lanbidearen balio eta alderdi etikoak



7.3.  FAMILIA  ETA  KOMUNITATEKO  MEDIKUNTZAKO  IRAKASKUNTZA-UNITATEKO 
AHOLKULARITZA BATZORDEA

Irakaskuntza  Programa  betetzen  dela  bermatzeko  Irakaskuntza  Unitatearen 
Aholkularitza  Batzorde  bat  eratuko  da,  Unitateko  Koordinatzaileak  deituko  duena,  hiru 
hilabetean behin gutxienez. Halaber, Batzorde hau bere kideen %50ak eskatuta deitu ahal 
izango da.

Aholkularitza Batzordeko kidei zango dira:
• Irakaskuntza Unitateko Koordinatzailea, Batzordeko Lehendakari izango dena.
• Irakaskuntza Osasun Etxe bakoitzean irakasteko kreditatutako tutoreen ordezkari bat.
• Irakaskuntza Unitateari atxikitako ospitale bakoitzeko FetaKMko ospitale-tutore bana.
• Unitateko osasun publiko/ irakaskuntza-laguntza teknikarien ordezkari bat.
• Irakaskuntza Unitatea atxikita dagoen Zuzendaritzaren ordezkari bat.
• Irakaskuntza-urte bakoitzeko prestatzen ari diren espezialisten ordezkari bana.
• Batzordeko  idazkari  bat,  hitzarekin  baina  botorik  gabe,  dagokion  Lehen  Mailako 

Arretako gerentziari atxikitako administrari laguntzaileen artean.

Irakaskuntza Unitateko beste  kide batzuk ere  deitu  ahal  izango dira,  hitzarekin  baina 
botorik gabe, hala egoki irizten bada.

Aholkularitza Batzordeari honako funtzioak dagozkio:

a) Prestatzen ari diren espezialisten prestakuntzari dagozkion jarduerak antolatu eta kudeatu 
eta bere prestakuntza-programa osatzen duten helburuak betetzen direla kontrolatu.
b) Prestakuntzaren aplikazio praktikoa eta asistentzia-jardueran, arruntean eta larrialdikoetan, 
integratzen dela ikuskatu.
c) Irakaskuntza Unitatearen prestakuntza-jardueren urteko programazioa.
d) Unitateko prestakuntza espezializatuko postuen urteko proposamenari buruzko gerentzia 
edo zentroko zuzendaritzarako txostena.
e)  Agintari  administratiboentzako  txostenak  igorri,  prestakuntza  espezializatuari  buruzko 
indarrean diren xedapenak urratu direla antzematen denean.
f) Agintari administratiboentzako txostenak igorri, Irakaskuntza Unitateko koordinatzailearen 
kargu-uzte edo izendapenaren aurrean, txosten hori erabaki-hartzeetan kontuan hartua izan 
beharko delarik.
g) Unitatean irakaskuntza-auditoriak egitea eskatu, baldintzek hala eskatzen dutenean.
h) Hezkuntza, Kultura eta Kirol eta Osasun eta Kontsumo Ministerioek eskatutako txostenak 
egin.
i) Urteko prestakuntza-jardueren Urteko Txostena burutu eta onartu, Aholkularitza Batzordeak 
egindako jarduerak ere jasoz.
j)  127/1984  eta  2708/1982  Errege  Dekretuetan  Aholkularitza/Irakaskuntza  Batzordeei 
esleitutako beste edozein egiteko.

Lehen  Mailako  Arretako  Gerentziak  Aholkularitza  Batzordeari  dagozkion  funtzioak 
behar bezala gauzatzeko baliabide material eta giza-baliabideak erraztuko ditu.



7.4.  IRAKASKUNTZA  UNITATEEN,  ZENTROEN,  TUTOREEN  KREDITATZEA  ETA 
BIRKREDITATZEA.

Egoiliarren  prestakuntzaren  kalitatea  bermatzeko  ezinbestekoa  da  irakaskuntza-
unitateak, osasun-etxeak, ospitaleak eta tutoreak kreditatu eta birkreditatzea.

Irakaskuntza-unitateek,  ospitaleek  (Familiako  Medikuntzako  irakaskuntzakoek)  eta 
osasun-etxeek  ezarritako  mekanismo  bat  dute.  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako 
Espezialitateko Batzorde Nazionalera (EBN) datu guztiak jasotzen dituen galdetegi bat bidali 
behar da, Espezialitate Medikoen Kontseilu Nazionalaren Idazkaritza, 6. solairua, Osasun eta 
Kontsumo Ministerioa, Paseo del Prado 18-20, 28071 Madril. EBNak ondoren ezartzen diren 
irizpideen  arabera  balioetsiko  du,  eta  txosten  bat  igorri.  Baiezkoa  bada,  Osasun  eta 
Kontsumo  Ministerioko  Ordenazio  Profesional  Azpizuzendaritza  Nagusira  pasako  da,  eta 
honek Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari bidaliko dio. Ezezkoa baldin bada, zentroari 
bueltan  itzuliko  zaio,  zergatiak  azalduz,  etorkizunean  berriro  eskatu  nahi  izanez  gero 
zuzenduak izan daitezen.

Tutoreen  kreditatze  eta  birkreditatzeari  dagokionez,  EBNak irizpide  orokor  batzuk 
ezartzen  ditu,  Autonomia  Erkidego  bakoitzean  zabaltzen  direnak.  Irakaskuntza  Unitateko 
Aholkularitza  Batzordea  da  kreditatze-eskaerak  ebaluatzen  dituena,  baita  tutoreen 
birkreditatzea abian jarri behar duena ere.

Programa  honen  helburuetako  bat  den  irakaskuntza-inguruak  zabaltzea  bermatze 
aldera, Laguntza Unitate bezala kreditatzeko modua izango dute Aholkularitza Batzordeak 
egoki  irizten  dituenak:  osasun  mentaleko  unitateak,  drogamendekoen  arreta-zentroak, 
etorkinen arreta-zentroak, nerabeen arreta-zentroak, gizarte-zerbitzuak eta sozio-sanitarioak, 
landa-inguruko osasun-etxeak errotazio labur eta guardietarako, etab.

IRAKASKUNTZA UNITATEEN KREDITAZIOA ETA BIRKREDITAZIOA

1. IRAKASKUNTZA UNITATEAREN KOORDINAZIOAZ.

Giza-baliabideak:

Irakaskuntza Unitateak espezialitatearen Irakaskuntza Programa bere osotasunean 
garatu ahal izateko beharrezkoak diren giza-baliabideak izan beharko ditu.

• Irakaskuntza  Unitateko  Koordinatzailea  egotea,  harekiko  arduraldi  nahikoaz 
(erabateko arduraldia ezinbestekoa da,  guztira 50 egoiliar baino gutxiago dituzten 
unitateetan izan ezik; horietan asistentzia-jardueraren bat mantentzea komeni da) eta 
Familia eta Komunitateko Medikuntzako Espezialista tituluduna.

• Lehen Mailako Arretako Osasun Teknikariak.
• Beharrezkoak diren laguntzaile eta administrari laguntzaileak.

Baliabide materialak:
Espezialitatearen  Programa  betetzeko  beharrezkoak  direnak,  testu  eta  aldizkari 

eguneratuak  eta  Interneterako  sarbidea  eta  behar  adinako  informatika-hornidura  izango 
dituen liburutegia barne.

Irakaskuntza-jarduerak:
Espezialitatearen Programak zehazten dituenak.

Zientzia eta Ikerkuntza Jarduerak:
Espezialitatearen Programan jasotakoak.

Unitatearen antolaketaz:
• Unitatearen Urteko Txostena egotea, eredu ofizialari jarraiki.
• Urteko programazio idatzia egotea.
• Egoiliarren guardien antolaketa, espezialitatearen Programak ezarritakoaren arabera.

Prestakuntza-programa betetzearen kontrola:



• Ebaluazio-arau propioak egotea.
• Egoiliarraren Urteko Zertifikazioa luzatzeko arau idatziak egotea.
• Arauak aplikatzen diren egiaztatze idatzia.
• Egoiliarraren Liburua.

2. OSPITALE-ZENTROAZ.

Alor fisikoa:
Liburutegia egotea, Espezialitateari buruzko testu eta aldizkari eguneratuekin (ikus I 

eranskina), Interneterako sarbide eta guzti.

Giza-baliabideak:
• Ospitale Tutore bat egotea.
• Errotazio  Zerbitzu  ezberdinetan  irakaskuntza-arduradunak  egotea,  dagozkien 

zerbitzuek proposatuta.

Espezialitatea garatzeko Zentroen betekizun espezifikoak:
• Barne Medikuntza eta Espezialitate Medikoak, Dermatologia barne hartuta.
• Pediatria.
• Obstetrizia eta Ginekologia.
• Kirurgia Orokorra eta Digestio Aparatua.
• Traumatologia eta Kirurgia Ortopedikoa.
• O.R.L.
• Oftalmologia.
• Barne Medikuntza, Pediatria, Obstetrizia/Ginekologia, Kirurgia eta Traumatologiako 

Urgentziak.
• Osasun Mentaleko unitatea.

Ospitale-barrutian bertan halakorik ez balego, egoiliarren ikaskuntza bermatu beharko da, 
kreditatutako beste zerbitzu edo lotutako irakaskuntza-unitateetan.

Asistentzia Jarduera:
Espezialitatearen Irakaskuntza Programan jasotzen dena.

Irakaskuntza Jarduerak:
Errotazio-alor  bakoitzean  irakaskuntza-saio  eta  jarduerak  egotea,  egoiliarrentzako 

erabilgarri.

3. OSASUN ETXEAZ.

ERAIKINA ETA EKIPAMENDU OROKORRAK.
Funtzionamendu-denbora:

Taldeak urte bete eramango du jardunean gutxienez kreditatzea eskatu ahal izateko, 
aldi baterako salbuespen dokumentatuak salbu.

Kontsultak:
• Zentroak Familiako Mediku, Pediatra eta Erizainentzako kontsultak izango ditu.
• Baita gizarte-langilearentzako kontsulta ere, kasuan kasu.
• Egoiliarrentzako kontsulta espezifikoak egotea komeni da.

Espazio erabilgarriak:
• Harrera-alorra  zabala  eta  sartzeko  erraza  izango  da.  Itxaron-gelak  erosoak  izan 

behar dute eta egonaldi erosoa eta pazienteentzako giro atsegina ahalbidetu.
• Urgentziek  espazio  fisiko  egokia  izango  dute,  eta  pazienteen  arreta  egokirako 

beharrezko materiala, baita sarbide erraza ere.
• Zentroak informatizatuta egon beharko du eta hala ez balitz artxibategi zentralizatua 

izan,  Historia  Klinikoetarako  eta  ikerkuntza-lanetarako  sarbidea  errazte  aldera. 



Halaber,  liburutegi,  irakaskuntza-gela  eta  taldearentzako  saio  edo  bilera-gela  ere 
izango ditu.

Ekipamendu espezifikoak:
• Kontsulta  bakoitzak  Familiako  Medikuaren,  Pediatraren  eta  Erizainen  lanerako 

beharrezkoak diren baliabideak izango ditu.
• Zentroak  elektrokardiografia,  oxigenoterapia,  aerosolterapia  eta  materialen 

esterilizaziorako  ekipamendua  izango  ditu;  biziki  gomendatzen  da  espirometroa, 
pulsioximetroa, sonicaid eta mikroskopioa ere izatea.

• Zentroa informatizatuta egotea komeni da, kontsultak barne.

Irakaskuntza-ekipamendua:
• Arbela  edo  antzekorik  izango  du,  fotokopiagailua,  erretroproiektagailua  eta 

diapositiba-proiektagailua eta inprimagailudun ordenagailua.
• TB monitore bat, bideo-kamera eta argazki-kamera egotea komeni da, eta ahal den 

neurrian, bideo-proiektagailu bat.

LANGILEAK.

Taldearen antolaketa:
• Araudi eta funtzionamendu-arauak ezarri behar dira.
• Aldez aurretik ezarritako egunetan bilera periodikoak egin behar dira.
• Zentroko Zuzendari edo Koordinatzaile bat egon behar da.

Lehen Mailako Arretako Taldearen Osaketa:
• Taldea  Familiako  Mediku,  Pediatra,  Erizain  eta  Langile  Laguntzaileek  (klinika-

laguntzaileak, administrari eta zelariak...) osatuko dute.
• Taldeak gizarte-langilearen, emaginaren eta fisioterapeutaren laguntza izango du.

Familiako Mediku-Biztanle erlazioa:
Familiako  Mediku  bakoitzeko  14  urtetik  gorako  1.500  biztanle  baino  gutxiagoko 

erlazioa gomendatzen da, eta Pediatra bakoitzeko 14 urtetik beherako 1.000 biztanle baino 
gutxiago.

Familiako Medikuen Kualifikazioa:
• Taldeak, gutxienez, Familia eta Komunitateko Medikuntzako bi Espezialista izango 

ditu.
• Familiako  Medikuen  %50  gutxienez  Familia  eta  Medikuntzako  Espezialista  izatea 

gomendatzen da.

ASISTENTZIA-DATUAK.

Pazienteen asistentziari buruzkoak:
• Zentroak mediku egoiliarrek ikasi beharreko alor eta egiteko bezala aintzat hartzen 

diren  jarduera  eta  zerbitzu  guztiak  eskaini  beharko  ditu,  irakaskuntza-helburuak 
lortzeko modua emanez, ezaguera, trebetasun eta jarrerei dagokionez.

ERREGISTRO SISTEMAK.

Lehen Mailako Arretako Historia Klinikoen Artxibategia (HCAP):
• Artatutako pertsonetako bakoitzak bere HCAP propioa izango du, Familia Historia 

erabiltzea gomendagarria izanik.
• Hura  osatzen  duten  dokumentuak  denboran  zehar  mantendu  egin  beharko  dira, 

Legeak  jasotzen  duen  moduan  eta  Etika  profesionalak  eskatzen  duen 
konfindentzialtasunaz.

• Edozein historia azkar aurkitzea erraztuko duen identifikazio- eta artxibatze-sistema 
erabili beharko da. Komeni da Zentroak bere historia klinikoak informatizatuak izatea.



• Esleitutako  biztanleen  %50ak,  gutxienez,  HCAP  izango  du  artxibategietan; 
portzentaje  horrek  gora  egin  beharko  du  Taldearen  funtzionamendu-denboraren 
arabera.

• HCAPak  oinarrizko  datuen  orria,  ibilbide  kliniko-orriak,  arazoen  zerrenda  eta 
monitorizazio-orriak izango ditu eta genogramarako orria gomendagarri.

Bestelako erregistro eta Kalitatearen Kontrolerako sistemak:
• CIAP kodetzea gomendatzen da osasun-arazoen sailkapenerako.
• Zentroko  dokumentazio  klinikoak  adin  eta  sexu-fitxategi  bat  eta  arrisku-taldeen 

erregistroa jasoko ditu.
• Zentroko asistentzia-jardueraren eta osasun-programen erregistro espezifiko-sistema 

bat egon behar du.
• Kalitate-bermeko jardueraren bat edo auditoria medikoren bat egin beharra dago.

ASISTENTZIA JARDUERA.

Osasun zerbitzuak eta asistentzia-jarduerak:
Osasun Etxean Familiako Mediku batek barneratu beharreko ezaguera, trebetasun 

eta jarrerekin loturiko zerbitzu eta jarduera guztiak eskaini  beharko dira,  espezialitatearen 
Programan eta egoiliarraren Liburuan jasotzen direnak.

Osasun-programak:
Zentroan Familiako Medikuaren egitekoen parte diren osasun-programak abian egon 

beharko  dira  eta,  gutxienez,  helduaren  arreta,  haurraren  arreta,  emakumearen  arreta, 
adindunaren  arreta,  gaixo  kroniko  eta  terminalen  arreta  eta  inmobilizatutako  pazienteen 
arreta-programak izango ditu, nerabearen, langileen eta gizarte- eta familia-arrisku egoeren 
arretakoak ere gomendagarri izanez.

Protokoloak:
Zentroan  gaixotasun  kronikorik  prebalenteenak  behintzat  protokolizatuta  egon 

beharko dute.

Komunitatearen ezaguera eta komunitatearen parte-hartzea:
• Eskualdeko osasun-egoeraren azterketa egin izango da.
• Osasun Etxeak denboran zehar mantenduko den komunitate-jardueren programa bat 

izan beharko du.



IRAKASKUNTZA ETA IKERKUNTZA.

Irakaskuntza:
• Osasun Etxean prestakuntza jarraituko programa bat egotea komeni da, helburuak, 

prestakuntza-jarduerak, irakaskuntza-metodologia eta ebaluazioa jasoko dituena.
• Taldeko  langileek  modu  aktiboan  parte  hartuko  dute  Prestakuntza  Jarraituko 

Programan, Osasun Etxean saio kliniko, bibliografiko, Komunitateko Medikuntzako, 
beste  espezialistekiko  saio,  birziklatze-ikastaro  eta  abarren  jarduera  erregularra 
mantenduz.

• Hilero egingo diren saioen gutxieneko kopurua ez da 8tik beherakoa izango, hilean 
behin, gutxienez, programatu beharko direlarik.

• Komeni  da Zentroak Medikuntza eta  Erizaintzako graduatu aurreko prestakuntzan 
laguntzea (eta gizarte-lanekoan, egoki bada).

Ikerkuntza:
• Osasun  Etxeak  behar  adinako  ikerkuntza-jarduera  izan  beharko  du,  ikerkuntza-

ildoak,  proiektuak,  lanak,  komunikazioak,  argitaratutako  artikuluak,  etab.  barne 
hartuz.

• Zentroak  ikerkuntza-lanen  tutorizazio  aktiboa  eskaini  beharko  du,  egoiliar/urte 
bakoitzerako bana gutxienez.

• Ikerkuntza-ildoak izatea komeni da.

LIBURUTEGIA:
• Zentroak  oinarrizko  liburu  eta  aldizkari-hornikuntza  izango  du,  I  Eranskinean 

zehazten direnak, baita erosotasun eta isolatze-bermea duen espazio espezifiko bat 
ere.

• Ezinbestekoa da Interneterako sarbidea izatea.
• Irakaskuntza  Unitatean  hobeto  hornitutako  liburutegi  baterako  sarbidea  izateko 

erraztasunak izango dira, bilaketa automatizatu eta erreprografia-zerbitzu eta guzti. 
Zentroan aipatutako aldizkarietakoren bat eskura ez badago, Irakaskuntza Unitatean 
eskura egon beharko dute.

4. FetaKMko TUTOREEN KREDITATZEA ETA BIRKREDITATZEA.

Tutoreak  Lehen  Mailako  Arretako  Alorreko  Gerentziak  izendatuko  ditu,  Osasun 
Etxeko Koordinatzaileak proposatuta (1995-6-22 Ministerio Ordena). Aurretik, Alor horretako 
Irakaskuntza Unitateko Aholkularitza Batzordeak tutore izateko hautagaia kreditatu beharko 
du, aldez aurretik ezarritako irizpideen arabera.

Tutoreen  kreditatze  eta  birkreditatze-prozesu  honek  barne  hartu  beharko  ditu 
kualifikazio altuko eta berme egiaztatuko klinika-,  irakaskuntza- eta ikerkuntza-profila duen 
profesionalaren ezaugarri bereizgarri guztiak. Kreditatzeak Familia eta Medikuntzako tutore 
izendatua  izateko  beharrezkoak  diren  curriculum  merezimenduen  gutxieneko  maila  edo 
oinarrizkoa definitzeko balio izango du eta birkreditatzeak, tutoreen egoiliarren esleipenerako 
erabilgarriak izan daitezkeen datu objektiboak lortzeko eta horien aurrerabide profesional eta 
curriculumari loturikoa akuilatzeko.

Familiako Medikuntzako tutore izateko  gutxieneko kreditatze-irizpideak honakoak 
dira:

• Familia eta Komunitateko Medikuntzako espezialista izan. 2008 arte betekizun hori 
gabe  tutore  izateko  modua  egongo  da,  hori  baita  1753/98  EDak  ezarritako 
homologazio-aldiaren  amaiera,  baina  Aholkularitza  Batzordearen  onespen 
espezifikoa beharrezkoa izango da.

• Irakaskuntzan interesa izatea; horretarako 4 urteko irakaskuntza-proiektua aurkeztu 
beharko da, egoiliarrarekin egin beharrekoa.

• Familiako  Mediku  gisa  esperientzia  izatea:  urte  beteko  lana,  gutxienez,  postu 
berdinean, irakaskuntza Osasun Etxean.



• Familiako Mediku ona izatea, horretarako gaitasunaren ebaluazio-sistemak ezarriko 
dira.

• Prestakuntza  jarraituko  jardueretan  parte  hartzea:  horiek  balioesteko  baremo  bat 
ezarriko da, bertan irakaskuntza-trebatzearekin loturikoak bereziki balioetsiz.

• Ikerkuntza-jarduerak egitea: horiek balioesteko ere baremo bat ezarriko da, bertan 
ikerkuntza-ildoetan parte hartzea bereziki balioetsiz.

• Kalitatearen hobekuntza-jardueretan parte hartzea.
• Kreditatutako  LMT  batean  jardun,  lan-baldintza  egokietan:  froga  osagarrietarako 

sarbide zabala, eguneko 30 pazienteko asistentzia-presioa, LMTko gainerako kideen 
laguntza.

• Dagokion Aholkularitza Batzordeak onestea.

Kreditatze-irizpideek  objektiboak,  sinpleak,  argiak,  malguak  eta  behar  aldagarrietara 
egokigarriak izan beharra dute. Tutoreak, hasiera batean, dagokion Irakaskuntza Unitatearen 
Aholkularitza  Batzordeak  ezarritako  irizpide  jakin  batzuei  jarraiki  kreditatuak  izango  dira; 
gutxieneko irizpideak eta Autonomia Erkidego mailan ezarritakoak kontuan hartuko dira, eta 
hautagaiaren  prestakuntza  jarraituko  jarduerak,  emandako  ikastaroak,  argitaratutako  lan 
zientifikoak, Kongresuetako komunikazioak, egungo ikerkuntza-ildo sendoak, aldez aurreko 
irakaskuntza-esperientzia,  irakaskuntza-arduradunaren  eta  Irakaskuntza  Unitateko 
Koordinatzailearen balioespena, etab. balioetsiko dira.

Tutoreen birkreditatzea ere ezinbestekoa da, bere gaitasun-maila mantentzen dela 
frogatu eta gutxieneko irakaskuntza egitekoak bete dituztela frogatzeko ere, eta irizpideak 
kreditatzeko  eskaturikoen oso antzekoak  izango  dira,  kontuan  hartuz;  gainera,  egoiliarrek 
egindako  ebaluazioa  funtsezko  faktore  bezala  aintzat  hartuko  da.  Ebaluazio  hori  Osasun 
Etxeko egoiliar guztiek batera egin beharko lukete, tutore-egoiliar harreman on edo txarretik 
eratorritako aspektu subjektiboak zehazteko.

Ebaluazioak  ikaskuntza  akuilatu  eta  irakasleen  klinika-  eta  irakaskuntza-jardunak  eta 
gaitasunak  hobetzen  laguntzea  izan  beharko  luke  helburu,  eta  ez  soilik  behar  adinako 
gaitasuna  ez  dutenak  identifikatzeko  metodoa  izan.  Edozein  kreditatze-metodo  azkeneko 
horiek identifikatzeko modua ematen badu bakarrik izango da sinesgarri, hala ere. Hori dela 
eta,  tutoreak  birkreditatze  hori  gaindituko  ez  balu,  haren  deskreditatzea  egin  beharko 
litzateke.



7.5. FAMILIA ETA KOMUNITATEKO MEDIKUNTZAKO ESPEZIALITATEAREN BATZORDE 
NAZIONALA.

FetaKMko EBNa Osasun eta Kontsumo eta Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioen aholku-
organoa da.  Espezialitate  mediko bakoitzeko Batzorde Nazional  bana dago,  Espezialitate 
Medikoen  Kontseilu  Nazionalean  integratuak  denak;  Batzorde  Nazional  guztietako 
lehendakariek  eta  alor  honetako  bi  Ministerioetako  ordezkariek  osatzen  dute,  eta  gradu-
ondoko prestakuntzari buruzko eskumenak dauzka.

Familia eta Komunitateko Medikuntzako Batzorde Nazionalaren Osaketa:

FetaKMko Batzorde Nazionala 11 kidek osatuko dute, denak ere FetaKMko espezialistak, 
egoiliarrak ezik, eta zenbait erakundetako ordezkari direnak:
- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak izendatutako hiru kide.
-  Osasun  eta  Kontsumo  Ministerioak  medikuen  artean  eta  kreditatutako  Irakaskuntza 
Unitateak dituzten Osasun Erakundeen artean hautatuak.
- Gehiengoa duten Elkarte zientifikoen ordezkari izango diren bi kide, horietako bat semFYC-
ekoa  (Espainiako  Familia  eta  Komunitateko  Medikuntzako  Elkartea)  eta  SEMERGEN-eko 
beste bat (Espainiako Landa Mediku eta Mediku Generalisten Elkartea).
- Medikuen Elkargoen Erakundearen ordezkari bat (OMC).

Kide guztiak lau urteko eperako aukeratuak izango dira,  talde bakoitzeko bana bi  urtean 
behin  berrituz,  OMCkoa  salbu,  laugarren  urtea  betetakoan  berrezarriko  dena.  Egoiliarren 
ordezkarien  kidetza  bi  urtean  behin  berritzen  da;  lurralde  nazional  osoko  egoiliarrek 
hauteskunde-bidez  aukeratuko  dituzte  modu  boluntarioan  bere  burua  aurkeztuko  duten 
bigarren urteko bi egoiliar.

Familia eta Komunitateko Medikuntzako Batzorde Nazionalaren funtzioak:

1. Gure espezialitateko programa proposatu  eta  Hezkuntza  eta  Osasun  Ministerioek 
onetsi dezaten aurkeztu. Haren eguneratzea, Familiako Mediku berrien prestakuntza 
azken  urteotan  Lehen  Mailako  Arretan  gertatutako  aldaketetara  eta  gizarteak 
eskatzen duen Familiako Medikuaren profilera egokitzeko.

2. Osasun Ministerioari Familia Medikuntzako BAME-postu kopuru egokia gomendatu 
urteko deialdian.

3. Familiako  Medikuntzako  irakaskuntza-prozesuari  loturiko  auzietan  modu ofizialean 
iritzia eman.

4. FetaKMko Irakaskuntza Unitateetako funtzionamenduaren koordinazioa:
a. Koordinatzaileek jarraitu beharreko gomendioak ezarri, Irakaskuntza Unitate 

bakoitzaren autonomia eta ezaugarri propioak mantenduz.
b. Irakaskuntza  Unitatean  sorturiko  edozein  arazo  ebazten  lagundu,  hura 

Aholkularitza  Batzordearekin  eztabaidatu  eta  gero,  Irakaskuntza  Unitate 
bakoitzeko erabaki-organo gorena denez.

c. Ministerioaren  menpeko  langileek  egindako  auditoriak.  Auditatuko  den 
Irakaskuntza  Unitatearen  hautapena  zoriz  egingo  da,  edo  haren  kideren 
batek bere funtzionamenduan eskasiaren bat ematen dela salatuta. Auditoria 
hauen  emaitzek,  Unitateko  kide  diren  pertsonekiko  elkarrizketekin  batera, 
Irakaskuntza  Unitatea  irakasten  jarraitu,  eskasiak  konpondu  arte  aldi 
baterako kendu edo behin betiko deskreditatzea ekar dezakete.

5. Familiako  Medikuntzako  prestakuntza  eta  irakaskuntza  eskaintzeko  beharrezkoak 
diren baldintzak betetzen dituzten Osasun Zentroen kreditatzeari buruzko informazioa 
eman, ospitale, osasun etxe edo bestelakoak izan.

6. Egoiliarren ebaluazio-sistema proposatu, Ministerioek ezarritako arauen arabera.
7. Egoiliarraren amaierako ebaluazioa burutu, atxikita dagoen Irakaskuntza Unitateko 

Ebaluazio Batzordeak Ez Gaitzat hartua den kasuetan.
8. Prestakuntza-sistemako  kide  guztiek  banaka  egindako  eskaerei  erantzuna  eman, 

koordinatzaile, osasun-teknikari edo egoiliarrak izan.
9. Egoiliarrak  bakarrik  eskatutako  espezialitate-aldaketen  berri  eman,  baita 

prestakuntza-aldien baliozkotzearena ere.



10. Atzerriko  medikuen  espezialista-tituluaren  eskari-espedienteen  azterketa  eta 
txostena.

11. Familiako  Medikuntzako  irakaskuntzaren  alorrean  egindako  foro,  jardunaldi  eta 
argitalpenean modu aktiboan parte hartu.

12. Aipatu Ministerioei espezialitatearekin lotuta eskatzen duten guztian lagundu.

Batzorde  Nazionala  aldian  behin  bilduko  da,  hilabetean  edo  bi  hilabetetan  behin,  eta 
normalean Osasun eta Kontsumo Ministerioan kokatuko da.



7.6.  GRADU-AURREKO  PRESTAKUNTZARAKO  GOMENDIOAK.  GRADU-AURREKO 
IRAKASKUNTZA

Familia eta Komunitateko Irakaskuntza Unitateek eta Osasun Etxeek koordinatu egin 
beharra dute, Familiako Medikuaren irakaskuntza-prozesuaren jarraitutasuna eta koherentzia 
bermatzeko,  gradu-aurrekoan  hasi,  gradu-ondokoan  espezializatu  eta  bere  gaitasun 
profesionala mantentzen.

Medikuntzako  Fakultateen  eginbeharra  da  gizarteak  une  bakoitzean  dituen 
prestakuntza-beharrei  erantzutea.  Ikasketa-planak  alor  profesionalean  gaitasuna  izango 
duten medikuak prestatzeko helburuaz diseinatu behar dituzte, eta gizartearen adostasuna 
lagun  izanda.  Gainera,  Unibertsitatea  mediku  guztien  gradu-aurreko  prestakuntzaren 
arduraduna da,  etorkizunean ospitaleko espezialista  ala  Lehen Mailako Arretan Familiako 
Medikuntza  espezialista  modura  langile  izan.  Ospitaletako  mediku  gehienek,  bere  bizitza 
profesionalean zehar, familiako medikuekin elkarlanean jardun behar izango dute askotan, 
eta euren arteko koordinazio egokia ezinbestekoa da.

Medikuntzako  Fakultateek  Familiako  Medikuntza  lizentziaturan  sartu  behar  dute, 
arrazoi asko direla medio. Prestatzen dituzten medikuetako asko familiako mediku izango dira 
eta  BAMEan  espezialitatearen  hautapen  kontzientea  erraztu  behar  du,  gradu-aurreko 
ezagueraren bitartez, gainerako ospitale-espezialitateetan bezalatsu. Ekintza medikoen %90 
Lehen  Mailako  Arretan  egiten  dira.  Komunikazioa,  ziurgabetasun-inguruetan  erabakiak 
hartzea  Familiako  Medikuak  irakas  ditzakeen  trebetasunak  dira  eta  ikasketa-planetan 
zokoratuta agertzen dira.

Akademikoki,  familako  medikuek  ekarpena  garrantzitsuak  egiten  dituzte 
Medikuntzako Fakultateetan, Familiako Medikuntzak berezkoak dituen ezaguera, trebetasun 
eta  jarreretan  (pazientearekiko  harremana,  abordatze  biopsikosoziala,  prebentzioa  eta 
osasunaren  sustatzea,  arreta  integrala,  familiaren  arreta,  zainketen  jarraitutasuna, 
pazientearen  ezaguera  bere  familia-  eta  komunitate-inguruan,  etab.),  edozein  medikuren 
prestakuntza osatzeko ezinbestekoak direnak, edozein espezialitate aukeratuta ere.

Familiako  medikuek  medikuntzako  ikasleei  eskaini  ahal  dieten  ikaskuntza-aukera 
anitzetan,  honakoak  nabarmendu  genitzake:  lizentziaturako  beste  ikasgaietan  hartutako 
ezaguera  azpi-espezializatuak  osasunaren  eta  pazientearen  ikuspegi  global  batez 
integratzeko  aukera;  pazienteen  ezaguera  bere  benetako  inguruan  (familia, 
sozioekonomikoa, kulturala, lanekoa, etab.), pazienteak osotasun bat eratzen duten pertsona 
gisa hartuz eta euren abordatzea organo edo aparatu ezberdinen gehiketa baino gehiago 
dela aintzat hartuz, eta hori guztia ospitale batean egoteak suposatzen duen egoera berezitik 
at;  ospitalean  oinarrituriko,  gaixotasunean  eta  eredu  biologikoan  zentratutako  paradigma 
baten  eta  komunitatera  zuzendutako,  pazientean  eta  eredu  biopsikosozial  batean 
oinarritutako beste baten arteko irakaskuntza- eta asistentzia-oreka.

Familiako Medikuak ikasleari igor diezazkiokeen trebetasunik garrantzitsuenen artean 
azpimarra  ditzakegu:  pazientearekiko  eta  familiarekiko  harremana  abordatzea,  entzuteko, 
behatzeko, miatzeko eta ematen dioten informazioa interpretatzeko gai izan behar du, eta aldi 
berean  bere  ondorioak  eta  aholkuak  komunikatu,  diagnosi-,  terapia-  edo  laguntza-emate 
harreman  batean;  Osasuneko  Lehen  Mailako  Arretaren  (OLM)  alorrean  ezaugarri 
espezifikoak  eta  garrantzi  handikoak  hartzen  dituen  ziurgabetasun-baldintzetan  erabakiak 
hartu. OLMn, arazo eta eskarien parte handi bat  ez dator bat eskuliburu eta medikuntza-
tratatuetako deskribapenekin; areago, eskari horietako askok ez dute interbentzio eraginkor 
edo sendabiderik, beste batzuek eredu kliniko zorrotzen arabera definitzen zaila den jatorri 
fisiopatologikoa  dute  eta,  azkenik,  froga  diagnostikoek  eta  irizpide  pronostiko  eta 
terapeutikoek  errendimendu  ezberdina  dute.  Familiako  kontsultan  prozesuetako  asko 
eboluzio kroniko edo arintzailekoak dira,  eta ospitaleko arretak ezer  gutxi  eskaintzen die; 
Familiako  Medikuak  esku  hartzeko  egoera  hobea  du,  sostengu  mediko  eta  pertsonala 
eskainiz. Halaber, arazo psikosozialak oso ohikoak dira, hasiera batean ustezko gaixotasun 
edo  egonezin  bezala  aurkez  daitezkeenak,  definitzen  zailak  direnak  eta,  azkenerako, 
sistemarako sarbide direnez, azkenean ospitalera deribatzen diren arazoak ere artatzen dira.



Garrantzitsua  da  medikuntzako  ikasleek  ikasi,  eta  familiako  medikuek  irakastea, 
Osasun  Etxe  batean  familiako  medikuek  ospitale  batean  baino  modu  eraginkor  eta 
efizienteagoan igorri, ikasi eta praktikatzen dituzten medikuntzaren aspektuak. Lehen Mailako 
Arretan  ikasleek  osasun-zerbitzuen  benetako  asistentzia-,  irakaskuntza-  eta  ikerkutnza-
jardueraren oso parte garrantzitsuarekin harreman indartsua ezartzen dute, eta eduki guztiak 
bereganatu  ditzakete.  Osasun  Etxe  batean,  eta  Familiako  Mediku  batekin,  ikasleek 
populazioa Lehen Mailako Arretan nola artatzen den behatu dezakete, baita zuzenean parte 
hartu ere, ikasleek ezaguerak, trebetasunak eta osasunaren arretaren teoria eta praktikako 
jarrerak barneratzeko modua emanez,  arazoak ikusmolde globalizatzaile,  humanizatu  eta, 
hala behar denean, espezializatu batetik abordatzen diren eredu integratu batean.

Irakaskuntzarako  eskura  diren  baliabideak  anitzak  dira.  Familiako  Medikuntzako 
Unitate Didaktikoak eta Irakaskuntza Osasun Etxeek irakasleak, pazienteak,  irakaskuntza-
inguruak, irakaskuntza-metodologia tradizionalak eta berritzaileak (klase magistralak, klase 
parte-hartzaileak, eztabaida-saioak, mintegiak, arazoak ebazteko saioak, tailerrak edo saio 
praktikoak,  benetako  kasuekin  edo  simulatutakoekin  –role-playing-,  auto-ikaskuntzaren 
zuzendaritzaz gain). Familiako Medikuntzaren irakaskuntza tutorearengan eta ikaslearengan 
zentratzen da, eta haien prestakuntza-beharretan, irakaslearengan zentratutakoaren aldean; 
modelatzea  eta  arazoak  ebaztea  ditu  oinarri,  informazioaren  igorpen  hutsaren  aldean; 
diziplinak integratzen ditu, maila bakoitzean edo ezberdinetan zenbait  ikasgai koordinatuz; 
berezko entitate gisa existitzeaz gain, curriculuma maila ezberdinetan busti dezake; familia 
eta  komunitatea  ditu  oinarri;  ikasleari  errealitate  berehalakoagoa  eta  komunitatearen 
benetako  behar  eta  arazoengandik  gertuago  dagoena azaltzen  dio;  multiprofesionala  da, 
Osasun Etxeko ikasleak talde-lana bizi du, bere abantailak eta zailtasunak.

Laburbilduz:

• Familiako Medikuntza ez da espezialitatea bakarri, diziplina akademikoa ere bada. 
Hala aitortzeak inpaktu ezaguna du Familiako Medikuntzako espezialitatea bokazioz 
aukeratzean, eta gradu-aurrekoan bereganatu beharreko ezaguerak berreskuratzen 
ematen den denbora-galerak saihestuko luke.

• Familiako  Medikuntzak  ikaslearen  prestakuntza  osatu  egiten  du,  pazientean 
zentratutako  eredu  baten  ekarpena  egiten  du,  arazoen  ebazpenean  oinarritua, 
komunitatera  eta  alor  biopsikosozialera  zuzendua;  eduki  teoriko-praktikoen, 
metodologien eta kalitatezko egitura eta irakaskuntza-inguru baten ekarpena egiten 
du.

• Familiako  Medikuntzak  Unibertsitateko  ezaguera-alor  gisa  aitortu  izan  behar  du, 
inguruko herrialdeetan bezala.

• Familiako Medikuntza gradu-aurreko ikasketetan ikasgai tronkal gisa barneratu egin 
behar da eta unibertsitateek hori posible egiteko beharrezko egitura sortu behar dute.

• Etorkizunean, EEBB, Kanada eta Europako herrialde gehienetan bezala, Familiako 
Medikuntzako  Departamenduak  sortu  beharko  lirateke,  gradu-aurreko  eta  ondoko 
prestakuntza integratuz eta doktoretza-programa propioekin.



1. ERANSKINA: GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA

Irakaskuntza unitate  bat  kreditatzeko, honakoa behar izango da:  oinarrizko aldizkariak, 
gomendatutako aldizkarien %75 gutxienez, Interneterako konexioa, erreprografia-sistema eta 
aipatutako oinarrizko liburuak.

Osasun-etxe  bat  kreditatzeko,  honakoa  behar  izango  da:  oinarrizko  aldizkariak, 
Interneterako  konexioa,  gainerako  aldizkarietarako  sarbidea  Irakaskuntza  Unitatean, 
erreprografia-sistema eta guzti, eta aipatutako oinarrizko liburuak.

Ospitale bat kreditatzeko, honakoa behar izango da: oinarrizko aldizkariak, Interneterako 
konexioa,  gomendatutako  aldizkarien  %50  gutxienez,  erreprografia-sistema  eta  guzti,  eta 
aipatutako oinarrizko liburuak.

A. ALDIZKARIAK:

1.- OINARRIZKOAK (Ospitalean, Irakaskuntza Unitateko liburutegian eta Osasun Etxeetan 
eskura egon beharko dute):
1. Atención Primaria.
2. MEDIFAM.
3. Formación Médica Continuada (FMC).
4. Centro de Atención Primaria – c@p
5. Dimensión Humana.
6. Tribuna Docente.

2.- GOMENDAGARRIAK (Irakaskuntza Unitateko liburutegian eta ospitalean eskura egon 
behar dute):

7. American Family Phsician
8. British Journal of General Practice.
9. British Medical Journal
10. Canadian Family Phisician.
11. Clinical Evidence.
12. Cuadernos de Gestión para el profesional de Atención Primaria.
13. Evidence-Based Medicine.
14. European Journal of General Practice
15. Family Practice.
16. Journal of American Board of Family Practice
17. Journal of Family Practice.
18. Medical Experience Medicine.
19. Medicina Clínica.
20. Postgraduate Medicine, edición española.
21. Primary Care.
22. New England Journal of Medicine
23. Journal Watch

B. FAMILIAKO MEDIKUNTZAKO OINARRIZKO LIBURUAK

Osasun  Etxeko  eguneroko  jardunean  erabili  ditzakegun  oinarrizko  liburuen  sorta 
izatea  dute  helburu.  Bestalde,  ez  du  zehatza  izateko  helbururik.  Seguruenik  egongo  da 
zerrenda  propio  batean  sartzeko  adinako  garantiza  duten  liburu  asko,  eta  Zentroko 
liburutegian egon daitezkeenak.



Ondoren agertzen den zerrendako liburuak egoiliarrentzako eskura eta azken argitalpenetan 
egotea gomendatzen da.

. semFYC. Guía de Actuación en Atención Primaria de la semFYC (2ª Ed). Bartzelona: 
SemFYC,
2002.
. Martín Zurro A, Cano JF. Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica. 
(4ª Ed)
Bartzelona: Harcourt-Brace, 1999.
. Taylor R. Medicina de Familia. Principios y práctica. Bartzelona: Springer-Verlag 
Ibérica, 2001.
. Rakel R. Textbook of Family Practice. Saunders. Evidencia clínica. SemFYC, 
Cochrane, BMJ. 2002
. McWhinney. I. La Medicina de Familia. Bartzelona: Doyma, 1995.
. Ruiz de Adana R. Manual de diagnóstico y terapéutica médica en Atención Primaria. 3ª 
Edición.
Madril: Díaz de Santos, 2001.
. Gallo Vallejo F. Manual del Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Madril: 
semFYC, 1997.
. Balint M. El médico, su paciente y la enfermedad. Buenos Aires: Libros Básicos, 1971.
. Borrell F. Manual de Entrevista Clínica. Bartzelona: Doyma. 1994
. Neighbour R. La Consulta Interior. Bartzelona: SemFYC, 1998.
. Tizón. Componentes psicológicos de la práctica médica: una perspectiva desde la 
Atención Primaria.
Bartzelona: Doyma 1998.
. semFYC. Guía de Uso de Medicamentos en Atención Primaria. Madril: Ministerio de 
Sanidad y
Consumo, 1994.
. Arribas JM . Manual de Cirugía Menor y otros Procedimientos en la Consulta del 
Médico de Familia.
Madril: Jarpyo Editores. 2000.
. WONCA. Clasificación Internacional Atención Primaria (CIAP-2). Bartzelona: Masson, 
S.A.
1999.
. Argimón JM, Jimenez J. Métodos de Investigación Clínica y Epidemiológica (2ª Ed.). 
Bartzelona: Ed. .
Harcourt SsA,2000.
. Libro Básico de Garantía de Calidad.
Adib.: Comissió de millora de la qualitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i 
comunitaria.
Guía práctica. Implantación de un plan de mejora en un EAP. Bartzelona: Edide. 1994
. Libro Básico de Gestión Clínica.
Adib.: Temes JL, Parra B. Gestión Clínica. Madril: Mc Graw Hill-Interamericana.
. Libro básico de Medicina Basada en la Evidencia.
Adib.: Sacket DL, Richardson WS, Rosenberg WS, Haynes RB. Medicina basada en la 
evidencia.
Cómo ejercer y enseñar MBE. Madril: Harcout Brace de España SA, 2000.
. Libro Básico de Epidemiología.
Adib.: Jenicek M. Epidemiología: la lógica de la medicina moderna. Bartzelona: Masson SA, 
1996.
Adib.: Rothman K. Epidemiología Moderna. Madril: Díaz de Santos, 1987.
Adib.: Sackett DL. Epidemiología Clínica: una Ciencia Básica para la Medicina Clínica. 
Madril: Díaz de
Santos.
. Libro Básico de Estadística Aplicada.
Adib.: Hulley SB, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Bartzelona: Ediciones 
Doyma, S.A.
1993



Adib.: Silvia Aycaguer LC. Cultura estadística e investigacion científica en el campo de la 
salud: una mirada crítica. Madril: Diaz de Santos, 1997.
. Libro Básico de Atención a la Familia.
Adib.: Mc Daniel S, Campbell L, Seaburn D. Orientación Familiar en Atención Primaria.
Adib.: Guía práctica para los profesionales de la salud. Bartzelona: Springer-Verlag. 1998
Adib.: De la Revilla L. Bases para la práctica familiar en la consulta. Vol. I y II.
Granada: Fundación para el estudio de la Atención a la Familia. 1999
. Libro Básico de Atención a la Comunidad.
Adib.: Turabián JL y Pérez Franco B. Actividades Comunitarias en Medicina de Familia y 
Atención Primaria. Madril: Díaz de Santos, 2001
. Libro básico de Medicina Interna.
Adib.: Harrison, Farreras, Cecil, Stein, etab.
. Libro básico de Reumatología.
. Libro básico de Farmacología.
. Libro básico de Geriatría.
. Libro básico de Radiología.
. Libro básico de Electrocardiografía.
. Libro básico de Dermatología.
. Libro básico de Pediatría.
. Libro básico de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
. Libro básico de Otorrinolaringología.
. Libro básico de Oftalmología.
. Libro básico de Psiquiatría.
. Libro básico de Urgencias.
Adib.:Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de Urgencias: Guía diagnóstica y 
protocolos de actuación. (2ªed). Bartzelona:Harcourt. 2000.



2. ERANSKINA. INTERNETEKO BALIABIDEAK FAMILIAKO MEDIKUARENTZAKO

1. Interneteko baliabide orokorren hautapena
Learnthenet
http://www.learnthenet.com/spanish/
Gazteleraz
On-line  tutorial  bikaina,  Interneten  erabileran  ohitu  eta  oinarrizko  kontzeptuak 
ikasteko.

Yahoo
http://es.yahoo.com/
Gazteleraz
Helbideen  aurkibide  edo  direktoriorik  ezagun  eta  ospetsuena,  mota  guztietako 
zerbitzuen atari bilakatu zena.

Google
http://www.google.com/
Ingelesez/Gazteleraz
Interneteko bilatzailerik indartsu eta erabilgarriena.

Ixquick.com/
http://ixquick.com/
Ingelesez/Gazteleraz
Metabilatzailea  edo  bilaketa  zehatzagoa  eta  osoagoa  egiteko  zenbait  bilatzaile 
erabiltzen dituen Interneteko helbideen bilatzailea.

Scirus
http://www.scirus.com/
Ingelesez
Interneteko bilatzailea,  informazio  zientifikora  zuzendua,  beste  bilatzaile  batzuetan 
eskura ez dagoen materialerako loturak ere jasotzen ditu.

Using the Internet to Find Health Information
http://www.hsl.unc.edu/lm/Healthinternet/Frontpage.htm
Medikuei  zuzenduriko tutoriala,  ikasteko eta Interneteko bilaketa-tresnei  probetxua 
ateratzeko modua ematen duena.

2. Lehen Mailako Arretarako atariak eta Interneteko bilaketa-tresnak

• Atariak

Internetek hain berea duen termino honek Interneterako nabigaziorako sarbide izatea 
helburu duen web gune bat definitu nahi du. Atari orokorren hasierako arrakasta dela eta 
atari  espezializatuak  garatzen  hasi  dira,  horien  artean  osasun-arlokoak.  Osasunari 
eskainitako  atariak  profesionalei  edo  populazio  orokorrari  zuzenduak  izan  daitezke. 
Ondoren  profesionalei  zuzendutako  osasun-atari  sorta  bat  ageri  da,  Lehen  Mailako 
Arretarekin lotuak eta gazteleraz. Web gune Hajek esteka-zerrenda ordenatu hutsak izan 
daitezke,  edo  eduki  eta  zerbitzu  propioak  dituzten  orrialdeak  izan,  tartean  imajina 
daitezkeen aldagai guztiekin.

Fisterra
http://www.fisterra.com
Gazteleraz

Zalantzarik gabe Familiako Medikuarentzako orrialderik erabilgarri eta osatuenetako 
bat da. Atari egitura du, eta balio erantsi handiko dokumentu esklusiboen iturri ere bilakatu 
da.  Esteka-atalik  nabarmenenak  “Recursos  en  la  red”  du  izena  eta  esteka-hautapen  bat 
aurkezten du, literatura medikoa eta bilaketa bibliografikoa azpimarratuz.

Edukien  atala  “Material  para  la  consulta”  atalak  ordezkatzen  du,  eguneroko 
kontsultan  beharrezko  den  materialaren  esteka  eta  dokumentuekin,  dietetatik  hasi  eta 



pazienteentzako aholku eta informazioraino.  Access-en garatutako aplikazio bat  ere badu, 
Lehen  Mailako  Arretako kontsultan ohikoenak diren  kalkulu  matematikoak  egiteko modua 
ematen duena (arrisku faktoreak, dosifikazioa, diagnosi-eskalak, etab.). Oso erabilgarria da, 
halaber, “Guías clínicas” izeneko atala; gai-sorta zabala jasotzen du, Lehen Mailako Arretako 
osasun-arazorik  prebalenteenei  buruz,  familiako  medikuek  eta  beste  espezialista  batzuek 
Egina.  Gai  horiek  garatzeko  modua  berrikuspen  labur  eta  jardun-protokolo  baten  arteko 
erdibidea  da.  Praktika  klinikoko  gida  klasiko  baten  eskema jarraitzen  ez badute  ere,  eta 
kalitatea aldagarria izanagatik, interes eta erabilgarritasun handiko kontsulta eta prestakuntza 
jarraiturako tresna dira.

Azkenik,  “El  lado  Humano  de  la  Medicina”  atala  nabarmendu  daiteke;  bertan 
medikuntzak beste arte batzuetan, literaturan eta zineman, besteak beste, duen presentziari 
buruzko iruzkin eta saiakera egokiak jasotzen dira.

Rafabravo web gunea
http://www.infodoctor.org/rafabravo/
Gazteleraz

Rafael Bravo Toledo Doktoreak egina, Madrileko 10. alorreko “III Sektorea” Osasun 
Etxeko medikuak.

Familiako  Medikuak  periodikoki  bisita  egin  beharreko  gunea;  bertan,  oinarrian, 
honakoa aurki daiteke:

• Ebidentzian  oinarritutako  medikuntzari  buruzko  kalitate  handiko  dokumentu  eta 
bestelako baliabideetarako sarbidea.

• Familiako Medikuarentzako nabarmenak diren artikuluei buruzko alerta bibliografikoa
• Familiako Medikuarentzako interesgarria diren web guneetarako esteka.

Atheneum. Club Virtual de Atención Primaria
http://www.atheneum.doyma.es
Gazteleraz

Doyma argitaletxeak burututako ataria, “Colecciones” atalaren azpian alor tematikoen 
arabera  sailkatutako  eta  bere  funtsa  editorialeko  aldizkarietan  argitaratutako  material, 
dokumentu  (klinikoak  ala  ez)  sorta  jasotzen  du.  Material  honetara  eta  Lehen  Mailako 
Arretarekin loturiko aldizkarien gainerako artikuluetara ApLine izeneko bilatzaile baten bitartez 
ere sar daiteke.

Bere atari-bokazioa osatzeko,  kasu klinikoen atalak,  bilatzailea eta kanpo-esteken 
hautaketa jasotzen du, berriak, irudi-galeria eta auto-ebaluazio testa.

Family Practice
http://www.familypractice.com/intro.htm
Ingelesez
The Board of  Family  Practice-k,  Estatu  Batuetako  familiako  medikuen  elkarteetako batek 
egina, diseinu argi eta ongi ordenatutako ataria dugu, lau atal edo zentrotan banatua: bata 
prestakuntza jarraituari eskainia, beste bat, klinikoa, gida eta erabaki klinikoko algoritmoak 
bezain  baliabide erabilgarriak aurkitzeko modua ematen duena,  berri-zentro  edo atal  bat, 
JABFP aldizkariaren testu osorako sarrera ahalbidetzen duena.

• Direktorioak eta Bilatzaile Medikoak

Primary Care Guidelines
http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html
Ingelesez

Kaliforniako  Unibertsitateetan  aloxatutako  web  gunea,  Unibertsitate  hartako 
Medikuntzako Departamenduko kideetako batek mantendua. Aurkibide edo direktorio bat da, 
Interneten presente dauden praktika klinikoko gidetarako esteken zerrenda jasotzen duena, 
aparatu  eta  gaixotasunetan  oinarritutako  kategorietan  sailkatuta,  ordena  alfabetikoan  eta 
horiek  egiten  dituzten  erakundeei  erreparatuta.  Zerrendaz  gain,  barne-bilaketa  motor  bat 
dakar,  interesatzen zaigun gaiaren inguruko gidak azkar topatzeko modua ematen duena, 
termino  egokiak  idatzita  besterik  ez.  Baliabide  horiek  indizatzeko  beste  modu bat  Estatu 
Batuetako Familiako Medikuntzako kontsultetako ikasketetan aurkitutako diagnostiko “cluster” 
ohikoenen araberako sailkapena da.



Direktorio  honetako  baliabideak  hautatzeko  ikuspegia  ebidentzian  oinarritutako 
medikuntzaren irizpideak ditu oinarri, eta horien berrikuspen aski ongi  dokumentatua egiten 
du.

Baliabideen artean, berrikuspen klinikoetarako estekak, adostasun-konferentziak eta 
zehazki  praktika  klinikoko  giden  kontzeptuaren  barnean  ezin  sar  daitezkeen  bestelako 
dokumentua ere, interesgarriak denak. Giden direktorioarekin batera Interneteko beste esteka 
batzuk eta Lehen Mailako Arretako oinarrizko kontzeptuei buruzko laburpenak ere jasotzen 
dira.  Biltzen  duen informazio  kantitate  eskerga  dela  eta,  batzuetan nabigazioa konplikatu 
xamarra izan daiteke, baina arazo hori azkar gainditzen da, erabiliaren erabiliaz. Laburbilduz, 
orrialde bikaina  da Familiako  Medikuntzaren praktikarako informazio-iturri  orokorrak azkar 
bilatzeko.  Hautapen  zaindua  eta  egiaztatutako  informazioa  besterik  topatuko  ez  den 
segurtasuna  nabarmendu  daitezke,  zalantzarik  gabe  Interneteko  informazio  medikorako 
sarbide egokia dugu Familiako Medikuaren ikuspegitik.

Medical Student
http://www.medicalstudent.com/
Ingelesez

Baliabide medikoen aurkibidea, direktorio klasiko moduan egituratua, egiaztatutako 
eta hautatutako helbideak aurkitzeko modua ematen duena, medikuntzako baliabide nagusiei 
buruz, bere espezialitate guztietan.

Primary Care Internet Guide
http://www.uib.no/isf/guide/guide.htm
Ingelesez

Lehen Mailako Arretari buruzko baliabide-zerrenda, sobera eguneratu gabea, ordea. 
Banaketa-zerrenda  eta  nazioarteko  elkarte  zientifikoen  helbideak  biltzen  dituen  atala 
nabarmendu daiteke (http://www.uib.no/isf/guide/family.htm).

National Guidelines Clearinghouse
http://www.guidelines.gov/index.asp
Ingelesez

Praktika  klinikoko  gidek  literaturaren  parte  handi  baten  sintesia  izan  eta  praktika 
klinikoaren alderdirik interesgarrienei buruzko baieztapen labur eta argi-sorta moduan idatzita 
egotea  izaten  dute  ezaugarri.  Interneti  esker  gida  horietako  testu  osorako  sarbidea  izan 
daiteke,  orain  arte  eskura  ezinak  zirenak.  Oro  har,  aski  da  horiek  babesten  dituzten 
erakundeen web guneetara jotzea, lortu ahal izateko.

Hala ere, gida horien kopuruaren areagotzeak aurkitzen zailak egiten ditu batzuetan, 
baita kalitatearen arabera ebaluatzen zailak ere. Horregatik, eskertzekoak dira National Guide 
Clearinghouse  bezalako  baliabideak,  ebidentzian  oinarrituriko  praktika  klinikoko  giden  eta 
loturiko dokumentuen datu-basea, Agency for Health Care Policy and Research-ek ekoiztua, 
American Medical Association eta American Association of Health Plans-en laguntzarekin.

MEDLINEko MeSH hiztegitik  ateratako hitz gakoen edo egin dituen erakundearen 
arabera  ordenaturiko  giden  laburpenen bilduma jasotzen  du.  Laburpen  bakoitzak  gidaren 
testu osorako esteka bat du, hura Interneten eskura dagoenean. Giden zerrendaz gainera, 
artikuluak, bibliografiak eta gidekin loturiko dokumentuak ere badauzka, eta berrikuntzen atal 
bat.

Tripdatabase
http://www.tripdatabase.com/index.cfm
Ingelesez

Praktika  medikorako  nabarmenak  diren  dokumentuak  dauzkaten  gune  medikoen 
meta-bilatzaile bat da, ebidentzian oinarritutako medikuntzaren ereduari jarraiki. Hautatutako 
guneak ez dira asko eta denak Ingelesez ageri dira, baina hautapena egokia da, bigarren 
mailako  dokumentuak  dauzkaten  guneak  nagusituz,  literaturaren  laburpen  kritikoak  edo 
sintesi-dokumentuak adibidez, gida edo berrikuspen sistematikoak esaterako.

Bilatzaile honek hautatutako guneetan dauden dokumentu guztietako izenburuan eta 
testuan agertzen diren termino interesgarriak identifikatuz egiten ditu bilaketak. Emaitza bost 
ataletan banatuta azaltzen dira, aukeraturiko web guneak banatzen diren bost ataletako bati 



edo besteari dagozkion. Atalak, hauexek: EOM baliabideak, galdera eta erantzun-zerbitzuak, 
praktika  klinikoko  gidak,  medikuntza  orokorreko  liburu  elektronikoak  eta  aldizkari  mediko 
zientifikoak.

Bilatzaileaz  beraz  gainera,  gaiak  hilero  eguneratzen  diren  alor  klinikoen  arabera 
sailkatzen dira, eta Virtual Learning Centre izeneko prestakuntza mediko jarraituko ikastaro 
bat  sartzen  hasi  dira.  Zalantzarik  gabe,  erabili  beharreko  tresna  da  bigarren  mailako 
informazioa bilatzen denean eta garrantzi klinikoa duen gai bati buruzko ikuspegi azkarra izan 
nahi dugunean, iturri  zehatza baino kalitatezko baliabideen hautaketa dela kontuan izanda 
beti ere; bilaketak ez dira beti izango, beraz, gogobetegarriak.

3. Erakunde eta Elkarte Zientifikoak

SemFyC Espainiako Familia eta Komunitateko Medikuntzako Elkartea
http://www.semfyc.es
Gazteleraz

Elkarte Federatuak, SEMFyC
http://www.semfyc.es/Nueva/Federadas/Marco.htm
Gazteleraz

SEMERGEN
http://www.semergen.es/
Gazteleraz

American Academy of Family Physicians
http://www.aafp.org/
Ingelesez

Royal College of General Practitioners
http://www.rcgp.org.uk/
Ingelesez

Osasun eta Kontsumo Ministerioa
http://www.msc.es
Gazteleraz

Informazio administratiboa sarean
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=13025588

Atención  Primaria  aldizkarian  argitaratutako  artikulurako  esteka,  Interneteko 
informazio mediko administratiboarekin loturiko helbide-sorta jasotzen dizuena.

Osasunaren Mundu Erakundea
http://www.who.int
Ingelesez

CDC (Atlanta)
http://www.cdc.gov/spanish
Gazteleraz

Canadian eta US preventive Task Force
http://ahcpr.gov//pipp/
Talde hauen gomendioetarako doako sarbidea,  baita bestelako prebentzio-gida batzuetara 
ere.
Ingelesez



4. Familiako Medikuntzako Unibertsitate Departamenduak
http://www.cica.es/aliens/umfus

EUROPA
Aarhus (Danimarka)
Aberdeen (EB)
Belfast. Queen's U.
(EB)
Bergen (Noruega)
Berlin (Alemania)
Berlin Freie 
(Alemania)
Berna (Suitza)
Birmingham (EB)
Bonn (Alemania)
Bochum (Alemania)
Bristol (EB)
Burdeos (Frantzia)
Cambrdige (EB)
Cardiff (EB)
Cork (Irlanda)
Debreceni (Hungria)
Dublín (Irlanda)
Dublín - Trinity 
(Irlanda)
Dundee (EB)
Düsseldorf 
(Alemania)
Edimburgo (EB)
East Anglia (EB)
Exeter (EB)
Francfort (Alemania)
Friburgo (Alemania)
Gales-Cardiff (EB)
Glasgow (EB)
Gienssen (Alemania)
Gotinga (Alemania)
Gothenburg (Suedia)
Hamburgo (Alemania)
Hammersmith (EB)
Heidelberg 
(Alemania)
Helsinki (Finlandia)
Humboldt (Alemania)
Islandia (Islandia)
Kiel (Alemania)

EUROPA
Imperial College (EB)
Keele (EB)
King's College (EB)
Kuopio (Finlandia)
Leicester (EB)
Leipzig (Alemania)
Liverpool (EB)
Lunds (Suecia)
Marburgo (Alemania)
Mainz (Alemania)
Münster (Alemania)
Newcastle -Tyne (EB)
Nottingham (EB)
Oxford (EB)
Oslo (Noruega)
Paris-5 Ouest 
(Frantzia)
Queen Mary (EB)
Royal Free (EB)
Rusia (Rusia)
Southampton (EB)
Sheffield (EB)
St. George's (EB)
St Mary's (EB)
Tours (Francia)
Tampere (Finlandia)
Tromsø (Noruega)
Trondheim (Noruega)
Turku (Finlandia)
Ulm (Alemania)
Uppsala (Suedia)
Witten/HerdecKe
(Alemania)

ASIA
Hong Kong (Txina)
CuKurova (Turkia)
Arabiako Emiratoak
Malasia
Sackler (Israel)
Seúl (Korea)
Singapur
Sultan Qaboos 
(Oman)

AFRIKA
Pretoria (Hego Afrika)
Stellenbosch (Hego 
Afrika)
Witwatersrand
(Hego Afrika)

AUSTRALIA 
ETA
ZEELANDA 
BERRIA
Adelaide (Australia)
Melbourne (Australia)
Monash (Australia)
Otago (Zeelanda 
Berria)
Sydney (Australia)
Tasmania (Australia)
Western (Australia)

AMERIKA
Sabana (Kolonbia)
México-Auton. 
(Mexiko)
Buenos Aires
(Argentina)

EEBB
Arizona
Buffalo (New York)
California, Irvine
Case Western 
Reserve
Cincinnati
Colorado
Duke
Mendebaldeko 
Carolina
Ekialdeko Tennessee
Ekialdeko Virginia 
Finch
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas Health 
Sciences
Kansas (Kansas )
Kansas (Wichita)
Kentucky
Louisiana
Marshall
Massachusetts
Miami
Michigan
Minnesota - 
Minneapolis
Mississippi
Missouri (Columbia)
Nueva York - Stony
Brook
New York
Ipar-Karolina
Ipar-Dakota
Northwestern
Ohio
Oklahoma
Minnesota - Duluth
Oklahoma (Tulsa)
Oregon
Pennsylvania State
RuralNet (Marshall)

EEBB
Rochester (New York)
Rush
San Louis
Carolina del Sur
Dakota del Sur
Sur de Florida
California Occidental
Illinois Occidental
Tennessee (Memphis)
Tejas (Galveston)
Tejas (San Antonio)
Tejas Tech
Thomas Jefferson 
(Phil)
Tulane
Upstate (SUNY)
Utah
Vermont
Virginia
Virginia 
Commonwealth
Washington
Wayne
Virginia Oriental
Med College 
Wisconsin
Wisconsin
Wright State
Albert Einstein 
Yeshiva

KANADA
Alberta
British Columbia
Calgary
Dalhousie
Laval
McMaster
Ottawa
Kingston
Saskatchewan
Toronto
Western Ontario
Manitoba

5. Ikerkuntza eta Prestakuntza Jarraituko baliabideak

• Literatura medikoaren ikerkuntza eta ebaluazioa

TRIAGE The Trent Institute for Health Services Research's gateway
http://www.shef.ac.uk/~scharr/triage/
Ingelesez

Osasun-ikerkuntzarekin loturiko Interneteko helbideen direktorioa, web guneetarako 
esteka asko jasotzen ditu, iruzkin labur banarekin. Baliabiden hautaketa lehenesten da 
zehaztasunaren  gainetik,  izaera  orokorreko  baliabideak  nabarmenduz,  baina 
ikerkuntzaren alorrean behar izan daitekeen eta Interneten dagoen informazio ia guztia 
jasotzen  du,  artikuluetatik  hasi  eta  kalkulagailuen  gisako  tresnetaraino,  tutorialak  edo 
ikastaroak  ere  agertuz.  Helbideak  zenbait  kategoriaren  arabera  sailkatuta  daude  eta 
bilaketa azkarragoa errazteko bilatzaile bat ere dauka.

User´s guide to medical literature
http://www.usersguides.org/

Interneteko izen bereko liburuaren euskarri elektronikoa, 2001. urtean bi formatutan 
argitaratu  zutena  (sakelekoa  eta  eskuliburua).  Liburu  hauek  JAMA aldizkarian  serie 



bezala  argitaratutako  literatura  mediko-erabiltzaileen  giden  bertsio  berri  zuzendua eta 
zabaldua dira. Liburu horien testu osoa dakarte, eta zabalkuntza interaktiboak gehitzen 
zaizkie, ebaluazio kritikoan gehien erabiltzen diren neurrien kalkulagailuak adibidez, testu 
osoko artikuluetarako estekak, adibide-eszenatoki klinikoak, galdetegiak, etab.

Mount Sinai Ospitaleko Centre for Evidence based medicine
http://www.cebm.utoronto.ca/
Ingelesez

Egun  Torontoko  Unibertsitatean  aloxatuta  dagoen  web  gune  honek  EOMaren 
praktikan eta irakaskuntzan erabilgarriak izan daitezkeen baliabide ezberdinen garapena, 
hedapena  eta  ebaluazioa  du  helburu,  gradu-aurreko  eta  ondoko  prestakuntzan  eta 
espezialitate  mediko  gehienetako  osasunaren  profesionalen  prestakuntza  jarraituan. 
Helburu  osagarria  da  Sackett  eta  laguntzaileen  Evidence-based  Medicine:  How  to 
practice  and  teach  EBM  liburuaren  bigarren  edizioaren  eguneratze  eta  multimedia-
euskarri  izatea.  Liburua  beste  hizkuntzatan  ere  argitaratua  izan  bada  ere,  gaztelera 
horien artean, gune honek ingelera besterik ez du erabiltzen.

Fisterra- metodología de la investigación
http://www.fisterra.com/material/investiga/indice.htm
Gazteleraz

Fisterra portalaren atala, ikerkuntzaren metodologia-prestakuntzari buruzko atal sorta 
luzea jasotzen duena; alor horretan prestatzeko beharrezko ezagueraren ekarpena egiten 
du.

• Datu-baseak

MEDLINE – PubMed
MEDLINE Estatu Batuetako “National Library of Medicine” (Medikuntzako Liburutegi 

Nazionala)  erakundeak  sorturiko  datu  bibliografikoen  basea  da.  1966  urteaz  geroztik 
4000 bat aldizkaritan argitaratutako artikuluen erreferentzia bibliografikoak jasotzen ditu 
eta aurreko inprimaturiko hiru indizeren bertsio automatizatua da. MEDLINEk artikuluen 
erreferentzia bibliografikoak dauzka,  bestelako informazioarekin batera, berreskuratzen 
(hitz  gakoen  eremuan,  adibidez)  lagundu  edo  artikuluaren  gaia  ezagutzeko  modua 
ematen duena (laburpen eremuan agertzen dena).

PubMed,  Entrez  izeneko sistemaren osagaia da, datu-base ezberdinetatik datorren 
informazioa integratu eta lotzen duena. Beraz, elkarri lotuta dauden datu-baseetan bilatu 
eta berreskuratzeko interfazea da, world wide web teknologia erabiltzen du eta Internet 
sarearen bitartez sar daiteke.

Askotan uste izaten denaren aurka, PubMed ez da MEDLINE datu-basean bilaketak 
egiteko  programa  bakarrik;  Entrez  sistemako  bibliografia  datu-baseetan  bilatzeko 
interfazea da. Horrela, gaur egun jatorrizko MEDLINEren parte ez diren datu-baseetako 
bibliografia-erregistroak bilatzeko modua ematen du. PubMed-en orrialde nagusian, limits 
aukera hautatuta,  Subsets  atalean, PubMed-en bitartez eskura diren baseak eta datu-
baseen azpi-taldeak ikusteko aukera ematen du.

PubMed-en  ezaugarririk  nabarmengarrienak  bilaketak  modu  erdi-automatikoan 
optimizatzea  ahalbidetzen  dutenak  dira,  erabiltzaileak  ezer  egin  edo  bere 
funtzionamendua ezagutu beharrik gabe. Hona ezaugarri horietako batzuk:
• Bilaketen muga
• Loturiko bilaketak
• Bilaketa
• Single Citation Matcher
• Cubby

Cochrane Library
http://www.update-software.com/
http://www.infodoctor.org/rafabravo/cochrane.html
Ingelesez eta gazteleraz

Cochrane  liburutegia  (“Cochrane  Library”)  Cochrane  Kolaborazioak  sorturiko 
informazio  elektroniko-iturri  bat  da;  modu azkar  eta  sinplean  praktika  klinikoan  erabakiak 



hartzeko  beharrezkoak  diren  eta  osasun-arretaren  efektu  onuragarri  edo  kaltegarrien 
ebidentziarik onenak eskaintzea du helburu. 
Bertsio elektronikoak besterik ez da argitaratzen, CD-ROMean, eta Internet bidez egin eta 
banatzen duen Update software informatika-konpainiaren web gunearen bitartez. Sartzeko 
urteko bazkidetza-kuota bat ordaindu beharra dago. Beste batzuetan, eta beste datu-base 
batzuetan  gertatzen  den  moduan,  ekoizleek  web  bidezko  bilaketa  eta  berreskurapen-
aplikazioak  erabiltzen  dituzten  beste  banatzaile  batzuei  saltzen  dizkiete,  erabiltzaileek 
baliabide  hori  erabiltzeko  modua  izan  dezaten.  Horixe  da  Knowledge  Finder  edo  Ovid 
banatzailearen  kasua:  Evidence  based  Medicine  Reviews izeneko  produktuaren  barnean 
jasotzen da.

Cochrane  Library-k  egitura  eta  jatorri  ezberdineko  datu-baseak  dauzka,  baita 
bestelako informazio osagarria ere:

• Berrikuspen  sistematikoen  Cochrane  datu-basea  (The  Cochrane  Database  of 
Systematic Reviews)

• Efektibotasunaren ebaluazio-berrikuspenen laburpenen datu-basea (The Database of 
Abstracts of Reviews of Effectiveness)

• Saiakera kliniko kontrolatuen Cochrane erregistroa (The Cochrane Controlled Trials 
Register)

• Berrikuspen sistematikoei buruzko metodologia datu-basea (The Cochrane Review 
Methodology Database)

• Osasun-teknologien  ebaluazioaren  datu-baseak  (Health  Technology  Assessment 
Database)

• Britainiako  Osasun  Sistema  Nazionalaren  ebaluazio  ekonomikoetako  datu-basea 
(NHS-Economic Evaluation Database)

• Bestelako dokumentuak

Hasieran aipaturiko helbidea orrialde propio bati dagokio; bertan Cochrane Library-rekin 
loturiko helbiderik nabarmenenak jasotzen dira, harpidetza bidezko sarrera-orrialdetik hasi eta 
liburutegi honetako datu-base nagusian doan laburpenetan doan bilatzeko aukera arte, baita 
gaztelerazko bertsioaren helbidea ere, Cochrane Library Plus izenekoa.

• Aldizkariak eta liburu medikoak
Doyma Argitaletxea
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/home.home
Gazteleraz

Doyma argitaletxearen web gunean 80 aldizkari baino gehiago dago. Horietako asko 
elkarte  medikoen  argitalpen  ofizialak  dira,  baita  nazioarteko  aldizkari  ospetsu  asko  ere, 
gaztelerazko bertsioan, eta osasun publikoaren alorrean babestutako publikazioak. Hauetan 
gure  herrialdean  argitaratzen  diren  Lehen  Mailako  Arretari  buruzko  aldizkaririk 
garrantzitsuenak jasotzen dira.

Aldizkari medikoen direktorioa
http://www.infodoctor.org/rafabravo/hojear.htm

Interneten diren aldizkari medikoen helbideak topatzea errazteko gunea. Direktorio 
alfabetiko  bat  du  eta  biomedikuntzarekin  loturiko  aldizkari  zientifiko  gehienak  presente 
dauden datu-base baterako esteka duen bilatzaile bat.  Aldizkari  eta medikuntza-literaturari 
buruzko baliabideen hautapena ere badu eta aldizkari generalista eta Lehen Mailako Arretari 
buruzkoetarako esteka zuzenak.

My Morning Journal
http://www.mymorningjournal.com/
Ingelesez

Kanadako familiako mediku bateko sortutako gune bizia, aldizkari-gordetzeko birtuala 
bailitzan  aldizkari  mediko  ezberdinen  hautapena  aurkezten  duena.  Berrikuntzarik 
nabarmenena, estekaren kolorea aldatu egiten dela aldizkariaren zenbaki berri  bat sarean 
eskura  dagoenean;  horrela  azken  zenbaki  horiek  noiz  ikus  ditzakegun  jakin  dezakegu, 
aldizkari horietako orrialdeetara zuzenean joan gabe.

Freebooks4doctors
http://www.freebooks4doctors.com/

http://www.freebooks4doctors.com/


Ingelesez
Interneten  diren  liburu  biomedikoetarako  estekak  dituen  web  gunea  eta  batere 

kosturik  gabe  erabilgarriak  direnak.  Argitalpen-hizkuntza  eta  espezialitatearen  arabera 
sailkatuak.

Bandolier / Bandolera
http://www.jr2.ox.ac.uk:80/Bandolier
http://www.infodoctor.org/bandolera/
Ingelesez/Gazteleraz

Bandolier  1994az  geroztik  hilero  Erresuma  Batuko  Osasun  Sistema  Nazionaleko 
Oxford Anglia osasun-eskualdean argitaratzen den aldizkaria da.  Ebidentzian oinarritutako 
medikuntzaren  mugimendu  ospetsuaren  babespean  sorturiko  beste  informazio-iturri 
batzuekin batera, jatorrizko egitekoa erabakiak hartu behar dituztenei laguntza ematea du. 
Informazio hori berrikuspen sistematiko, saio kliniko eta ebaluazio-txostenen laburpen gisara 
ematen da: erredaktoreek efektibotasun “munizioa” esaten diete.

Bere edukien kalitatea, informazioaren erabilgarritasuna eta umore (britainiarra) dela 
eta,  erreferentzia-iturri  eta  irakurketa  atsegin  bilakatu  da  edonolako  osasun-
profesionalentzako.  Tratamenduarekin  (farmakologikoa  izan  ala  ez),  diagnosi-frogekin, 
osasun-zerbitzuekin eta osasunaren kudeaketarekin loturiko gaiak berrikustera zuzentzen da 
batez  ere.  Bandolier-erako  Internet  bidezko  sarbidea  doakoa  da,  inprimaturiko  bertsioa 
harpidetza  bidezkoa  da,  zenbaki  atzeratuak  formatu  elektroniko  eta  inprimatuan  lortzeko 
aukera  izanez.  65.  zenbakiaz  geroztik  jatorrizko  aldizkariak  argitaratzen  dituen  artikulu 
guztien gaztelerazko bertsioa dago, Bandolera izena duena.

6. Denetarik

Family Doctor
http://www.familydoctor.org/
Ingelesez/Gazteleraz

Pazienteentzako  informazio  web-baliabidea,  medikuek  eta  hezkuntzaren 
profesionalek egina eta Amerikako Familiako Medikuen Akademiak sustatua. Informazioaren 
kalitatea eta argitasuna azpimarra daiteke, ikuspegi zehatz eta sinpleaz. Hainbat atal dauzka, 
nagusiena  Akademiako  aldizkariak  aldian  behin  argitaratzen  dituen  pazienteentzako 
informazio-orrietatik abiatuta egindako materialek osatzen dute; askok gaztelerazko bertsioa 
dute,  web  honetan  jasotzen  direnak.  Beste  atal  garrantzitsu  batzuk,  USPk  eskainitako 
medikamenduei  buruzko  monografia  errazak,  botiken  arteko  interakzioen  datu-basea,  eta 
publizitate-espezialitateei  buruzko informazio  eta  medikuntza alternatiboak deitzen zaienei 
buruzkoa; denak ere pazienteei zuzenduak.

NOAH.New York Online Access to Health
http://www.noah-health.org
Ingelesez/Gazteleraz

MedlinePlus
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
Ingelesez/Gazteleraz

• Botikei buruzko informazioa
Portal Farma
http://www.portalfarma.com/
Gazteleraz

Farmazia  Elkargoen  Erakundeak  zuzenduriko  ataria,  bere  kideei  zuzenduriko 
informazio garrantzitsua jasotzen du;  nabarmengarri,  botiken datu-basea, Espainian salgai 
diren botikei  buruzko informazio-iturririk  osatuenetako bat  seguruenik,  eta oso erabilgarria 
preskripzioaren unean.

Botikei buruzko informazioa Interneten
http://www.infodoctor.org/rafabravo/medicamentos.html
Gazteleraz

Atención Primaria aldizkarian (Aten. Primaria 2001; 27: 116-22) argitaratutako artikulu 



batean oinarritutako web gunea. Mediku preskribatzailearen ikuspuntutik beharrezkoak diren 
botiken informazioari buruzko Interneteko helbideak jasotzen ditu.

• Tresnak

Infosalud Fundazioa
http://www.fundacioninfosalud.org/cardio/cv_scalas.htm
Gazteleraz

Internet  bidez  eskura  diren  arrisku  kardiobaskularraren  eskala  eta  kalkulagailuen 
bilduma, konektatuta egon gabe ere erabiltzeko aplikazio propio deskargagarri eta guzti.

Medcal 3000
http://calc.med.edu/
Ingelesez

MedCalc  3000k  formula  matematiko  kliniko,  medikuntzan  usu  erabiltzen  diren 
diagnosi-irizpide eta erabaki-zuhaitz asko eta asko jasotzen ditu. Web gune interaktibo 
modura jarrita, pazienteari dagozkion datuak sartu besterik ez dago. Konektatuta egon 
beharra dago, baina nahiko azkarra eta erabiltzen erraza da.

MedSlides
http://www.medslides.com/
Ingelesez

Power  Point  formatuko  diapositiba-bilduma,  egileek  doan  emanak  eta  zuzenean 
ikusiak izan edo beranduago erabiltzeko ordenagailura jaisteko modua ematen dutenak.

• Interneteko bestelako helbide erabilgarriak
Komunikazioa eta Osasuna
http://www.pcm.northwestern.edu/
Etika biomedikoa
http://www.izew.uni-tuebingen.de/bme/
Medikuntza-hiztegia
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=15898&rd=1
Nutrizioa
http://www.amedeo.com/medicine/nut/NUTRREV.HTM


