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DIGESTIO-APARATUKO ESPEZIALITATEAREN PRESTAKUNTZA-
IBILBIDEAREN EREDUA 

 
Espezialitatearen izena: Digestio-aparatua 
Iraupena: 4 urte 
Aurretiko unibertsitate-titulua: Medikuntza 
 
1. SARRERA. ESPEZIALITATEAREN HISTORIA 
Digestio-aparatuarekin lotutako gaixotasunek garrantzi handia dute medikuntzaren 
esparruan, horien prebalentzia-maila orokorra, gutxi gorabehera, gure herrialdeko 
ospitaleetan ospitaleratutako pazienteen % 20koa baita. 
 
Digestio-aparatuaren espezialitatea konplexua da, organo asko hartzen baititu barne 
(hestegorria, urdaila, heste meharra, heste lodia, ondestearen eta uzkiaren eremua, pankrea, 
gibela, behazun-hodiak eta peritoneoa), eta organo horietako bakoitzak gaixotasun 
espezifikoak ditu, batzuk aipatzearren: kolon-ondesteko minbizia, gibeleko minbizia, 
gaixotasun peptikoa, heste minberaren sindromea, litiasi biliarra eta horren konplikazioak, 
pankreatitis akutua eta kronikoa,pankreako tumore onberak eta gaiztoak, hepatitis akutua, 
hepatitis kronikoa, gibeleko zirrosia, hesteetako gaixotasun inflamatorioa, koloneko 
dibertikulu-gaixotasuna eta ondesteko patologia espezifikoa. 
 
Digestio-aparatuko gaixotasun askoren tratamendua neurri batean kirurgikoa da; horregatik, 
espezialista honek digestio-aparatuko gaixotasunen fisiopatologia, diagnostikoak, 
pronostikoa, prebentzioa eta tratamendua ezagutzeaz gain, kirurgia-tratamendua noiz egin 
behar den jakin behar du; adibidez, gibeleko transplantea aholkatzen da hainbat 
gaixotasunekin: gibel-gutxiegitasun akutu larria, gibeleko zirrosia, hesteetako gaixotasun 
inflamatorioa, etab. 
 
Digestio-aparatuko gaixotasunen esparruan aurrerapen zientifiko handiak egin dira, 
hainbestekoak ezen gaur egun espezialitatearen arlo ugaritan azpi espezializatutako edo 
trebakuntza espezifikoko arloak baitaude. 
 
Horixe gertatzen da hepatologiarekin, haren konplexutasuna agerian jartzen baita gibeleko 
gutxiegitasun akutua edo kronikoa duten pazienteen tratamenduan, portako hipertentsio 
eragindako digestio-bideetako hemorragia duten pazienten maneiuan, gibeleko minbiziaren 
diagnostikoan, prebentzioan eta tratamenduan, B eta C hepatitisaren birusak eragindako 
infekzio kronikoetarako antibiralen erabileran eta, batez ere, gibeleko transplantea izan duten 
pazienteen maneiuan, ebakuntza aurreko eta ondorengo berehalako aldian eta epe luzera. 
Hepatologiaren potentzial handiak eraginda, Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan, adibidez, 
azpi-espezialitate medikoa da digestio-aparatuaren espezialitatearen barruan, eta gaur egun 
dagoeneko horri buruzko azpi-espezializazioko arloak daude, horiek maneiatzeaz arduratzen 
diren berariazko profesionalekin. 
 
Endoskopia digestiboaren arloak ere garapen handia hartu du espezialitatean; hala, 
askotariko endoskopiako prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak daude, zeinak ezin diren 
osorik landu digestio-aparatuko espezialistaren prestakuntza orokorreko aldian. Horregatik, 
digestio-aparatuko gaixotasunen nazioarteko elkarte gehienek, konplexutasun handiko 
endoskopia azpi-espezialitate modura garatzearen alde egiten dute, ezertan eragotzi gabe 
teknika horiek gainerako irudizko digestio-miaketekin izan beharreko lotura, esaterako, 
ekografia digestiboarekin eta ekoendoskopiarekin. 
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Bestalde, hesteetako gaixotasun inflamatorioak bilakaera oso bizkorra izan du azken 
urteotan; hori dela-eta, osasun-langileekin (medikuak eta erizainak) unitate espezifikoak 
sortu behar izan dira eta, beraz, egoiliarren ikaskuntzaren funtsezko alderdi bihurtu dira. 
 
Era berean, beste arlo batzuen garapen teorikoa eta praktikoa konplexutasun teoriko eta 
praktiko handia hartzen ari da; hauek dira gaixotasun horiek, besteak beste: onkologia 
digestiboa eta behazun-hodiko eta pankreako gaixotasunak. Hori ikusita, aurreikus daiteke 
etorkizunean trebakuntza espezifikoko azpi-espezialitateak edo arloak garatuko direla. 
 
 
Espezialitate honen prestakuntzaren konplexutasuna ikusirik, prestakuntza-aldia 4 urtekoa 
izango da. Arau orokor gisa, honela banatuko da prestakuntza-ahalegina: ¼ prestakuntza 
mediko orokorrari, ½ prestakuntza espezifiko klinikoari eta digestio-aparatuari lotutako 
jarduerei eta ¼ espezialitatearen berezko prestakuntza teknologikoari (endoskopia, proba 
funtzionalak, etab.). 
 
 
2.- ESPEZIALITATEAREN DEFINIZIOA ETA JARDUERA-EREMUA 
 
Digestio-aparatuaren espezialitatea medikuntzaren atal bat da, zeina digestio-hodiaz eta 
lotutako organoez arduratzen den (esofagoa, urdaila, heste meharra, kolona, ondestea, uzkia, 
gibela, behazun-hodiak eta pankrea), bai eta digestio-aparatuko gaixotasunek giza 
organismoaren beste ataletan dituen eraginez eta, alderantziz, organismoaren gainerako 
ataletako gaixotasunek digestio-sisteman dituzten ondorioez ere. 
 
 Ageriko lotura dago digestio-aparatuaren eta organismoaren beste atalen artean, alor 
anatomo-fisiologikoari eta patofisiologikoari dagokienez; horregatik, digestio-aparatuko 
espezialistak barne-medikuntzako eta beste espezialitate mediko batzuetako ezagutzak 
eskuratu behar ditu. Halaber, digestio-aparatuarekin oso lotutako beste diziplina batzuetako 
ezagutzak eskuratu eta horietako profesionalekin hertsiki lan egin behar du. 
 
Erabiltzen diren metodo diagnostiko eta terapeutiko asko beste espezialitate mediko 
batzuetan erabiltzen diren berberak dira. Hala ere, badaude espezialitatearenak berarenak 
diren metodo diagnostiko eta terapeutikoak: biopsia perkutaneoen edo prozedura 
endoskopikoen bidez ehunak lortzea, ekografia eta endoskopia digestibo diagnostiko eta 
terapeutikoa, hestegorriko manometria eta pHmetria, uzkiko manometria, gibeleko 
hemodinamika eta digestio-funtzioko probak. 
 
Digestio-aparatuaren espezialitateak aukera ematen du espezialista digestio-patologia 
duten pazienteak osoki ebaluatzen eta maneiatzen trebatzeko, garrantzi berezia emanez 
erabaki diagnostikoak eta terapeutikoak hartzeari.  
 
Era berean, sakon ezagutu behar ditu digestio-aparatuko patologiaren aukera prebentiboak, 
diagnostikoak eta terapeutikoak, eta etengabe eguneratu behar da teknika diagnostiko eta 
terapeutiko berriei dagokienez. 
 
Ikerketa-proiektuetan parte hartu eta bikaintasuneko ikerkuntzaren kultura sustatu behar du, 
eztabaida zientifikoa eta ikerketa-ildo berritzaileak sustatzen lagunduko duen espiritua 
erakutsiz, espezialitatearekiko duen konpromisoaren erakusgarri; halaber, bere lan-
metodologia eskuratu beharko du, eta eguneroko praktika klinikora eraman. 
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Gainera, talde-lanaren sistematika eskuratu eta egokiro komunikatzen jakin beharko du, 
familien eta pazienteen araberako hizkuntza erabiliz; halaber, gainerako osasun-langileen eta 
osasunekoak ez direnen araberako hizkuntza erabili beharko du, profesional ona izateko 
ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak eskuratzeko. 
 
Eskariaren hazkundea eta baliabide mugatuak dauden ingurunean, ezinbestekoa da 
kudeaketako tresnei buruzko prestakuntza ematea, baliabideak optimizatzeko eta etengabeko 
hobekuntzako estrategia sustatzeko, pazienteen eta familien premien inguruan antolatuta. 
 
 
Laburbilduz, hau da digestio-aparatuko espezialitatearen programaren xedea: egoiliar-
aldiaren amaieran, prestatutako medikuak gai izatea espezialitatean aritzeko eta beren 
ezagutzak prestakuntza jarraituaren bidez eguneratzeko. Era berean, eskuratutako gaitasunei 
esker prestakuntza-esparru espezializatuagoetan gaitasun osoz sar daitezen lortu nahi da. 
 
Digestio-aparatuko gaixotasunekin lotutako arlo teorikoetan eta praktikoetan gertatutako 
aldaketa handiek bidezko egiten dute prestakuntza-programa hau, zeinak, halaber, oinarriak 
ezarri nahi dituen etorkizunean digestio-aparatuko espezialista Lanbide Sanitarioen 
Antolamenduari buruzko legeak finkatutako ildoetan integratzeko, ardaztasunari eta 
trebakuntza espezifikoko arloei dagokienez. 
 
 
3.– PROGRAMAREN DEFINIZIOA ETA OINARRIZKO PRINTZIPIOAK. 
 
Prestakuntza-programa honako printzipio hauetan oinarritzen da: 
 

 Irakaskuntza ikaslearengan oinarritu behar da. 
 Gaitasun kliniko egokia eskuratzea, hots, gai izatea bere lanbidearekin lotutako 

ezagutzak, trebetasunak, jarrerak eta sen ona erabiltzeko, zertarako eta bere 
jardueran gerta daitezkeen egoerei aurre egiteko eta irtenbide egokia emateko. 

 Ezagutzak, trebetasunak eta ardurak modu jarraituan eskuratzearen printzipioa. 
 Jarrera positiboak eskuratzea prestakuntza jarraituari, ikerkuntzari, jokabide etikoak 

izateari eta gaixoarekin eta haren inguruarekin harreman egokia izateari dagokienez. 
 Egoiliarrak arduraldi osoa eskaintzea bere prestakuntzari. 

 
Digestio-aparatuko espezialistak, profesional modura, hainbat ardura ditu pazienteekiko eta 
gizartearekiko; horregatik, medikuntzako jardunbide egokiei jarraitu behar die bere lanean. 
 
Espezialitatearen prestakuntza-aldi osoan, digestio-aparatuko espezialistak bere jarduera 
profesionalean bereziki aplikatzen diren jarrerak eta balioak ikasi beharko ditu: 
 

 Bere kargu dituen pazienteei osasunari buruzko prebentzio-mezuak ematea. 
 Osasun-arlokoak diren eta ez diren lankideekiko errespetua izatea. 
 Enpatiazko jarrera agertzea. 
 Talde-lanean integratzen jakitea. 
 Ingurunera egokitzean moldakortasuna agertzea. 
 Norberaren mugak onartzen jakitea. 
 Autoikasketako teknikak garatzea. 

 
4.- ESPEZIALITATEAREN PRESTAKUNTZA-PLANAREN EGITURA  
Digestio-aparatuaren espezialista-titulua lortzeko, 4 urteko prestakuntza-aldia egin beharko 
da. 
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Prestakuntza-aldi horretan, osasun-zientzietako beste espezialitate batzuek ere badituzten 
gaitasun orokorrak edo zeharkakoak eskuratu eta garatu beharko ditu. 
 
Egoiliar-aldiko lehen urtean, egoiliarrak prestakuntza zientifikoa lortu beharko du medikuntza 
klinikoan eta espezialitateetan, eta ospitaleko lan kliniko-asistentzialaren antolamenduaren 
sistematikan. Digestio-aparatuko prestakuntza espezifikoaren aldian (bigarren, hirugarren eta 
laugarren urteak), mediku egoiliarrak zuzeneko erantzukizun jarraitua, tutoretzapekoa eta 
plantillako mediku laguntzailearekin partekatua eskuratu behar du, ospitaleratutako 
pazienteei eta anbulatoriokoei arreta espezializatua emateko, hala lehenengo bisitetan nola 
ondorengoetan, eta zerbitzuko unitate funtzional guztietan txandak egin behar ditu.  
 
Ikerketa-proiektuen garapenean lankidetzan aritu eta horietako lan-metodologia ezagutu 
behar du. Gure irakaskuntzako zentroan gauzatzen diren arreta jarraituko programetan edo 
prestakuntza-ikastaroetan sartuko da. Halaber, prestakuntzaren parte modura, guardiak 
egingo ditu gure zentroan, hala ospitaleko larrialdietako zerbitzuan nola ospitaleratutako 
pazienteen arretan.  
 
5.- ESPEZIALITATEAREN PRESTAKUNTZA-ALDI OSOAN ESKURATU BEHARREKO 
GAITASUNAK: 
 
Ospitaleratze-eremuekin lotutako prestakuntza-esparrua. 
Egoiliar-aldiaren oinarrizko arloetako bat da, baina baita garrantzitsuenetakoa ere, non 
prestatzen ari den espezialista arazo diagnostiko eta terapeutiko konplexuak dituzten 
pazienteekin jarriko den harremanetan.  
 
Esparru honetan, egoiliarrak arian-arian eskuratuko ditu beharrezko gaitasunak pazientearen 
alderdi klinikoak ebaluatzeko eta beharrezko baliabide diagnostikoak eta terapeutikoak modu 
autonomoan (trebakuntza jarraitua) eta bere kabuz erabiltzeko, kasu kliniko bakoitza 
ebazteko. 
 
Ospitaleratze-eremuko prestakuntza egokia izan dadin, ospitaleratutako 20 paziente 
gutxienez gomendatzen dira, egoiliarra gai izan dadin bere egoiliar-aldian digestio-aparatuko 
patologia mota guztiak maneiatzeko, baina baldintza honek ez du murriztu beharko haren 
ikaskuntza. 
 
Ospitaleratzeko unitatean, mediku egoiliarrak bere prestakuntza-aldia amaitzen duenerako, 
beharrezko gaitasunak eskuratuko ditu digestio-aparatuari lotutako edozein patologia duten 
pazienteak maneiatzeko, bai eta beste espezialitate mediko batzuetako beste entitate 
batzuetan jarduteko ere. 
 
Prozesu-unitateekin lotutako prestakuntza-esparrua: 
 
Era berean, gaur egun digestio-aparatuko espezialitatean azpi-espezialitateak sortzen ari 
direnez, mediku egoiliarrak horietan guztietan egingo ditu txandak (Hepatologiako eta 
gibeleko transplanteetako unitatea, hesteetako gaixotasun inflamatorioaren unitatea), eta 
oinarrizko maneiurako beharrezko trebetasuna eskuratuko du. 
 
Digestio-aparatuko miaketekin lotutako prestakuntza-esparruak. 
 
1 Endoskopia digestiboaren Unitatea: endoskopia digestiboa miaketarik garrantzitsuena da 
digestio-aparatuko gaixotasunak diagnostikatzeko. Lesioa zuzenean ikustea eskatzen duten 
maniobra terapeutikoetan laguntzeko prozedura modura ere erabiltzen dira. Prestakuntza 
honetako espezialistak behar besteko ezagutzak eta trebetasunak eskuratu beharko ditu 
endoskopia digestibo diagnostiko eta terapeutiko estandarrak egiteko (esofagoskopia, 
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gastroskopia, kolonoskopia, hestegorriko barizeen eta ultzera peptiko hemorragikoen 
tratamendu endoskopikoa, polipektomia). Halaber, oinarrizko informazioa eskuratu behar du 
konplexutasun handiko endoskopia digestiboari buruz (enteroskopia, kapsula endoskopikoa, 
protesi digestiboak ezartzea, atzeranzko kolangiografia endoskopikoa, papilotomia, behazun-
harriak ateratzea, koledoskopia, ekoendoskopia, endomikroskopia fokukidea eta 
kromoendoskopia- eta magnifikazio-teknikak). 
 
 
2 Ekografia digestiboaren Unitatea: ekografia digestiboa errutinazko irudi-teknika da, 
funtsezkoa eta ezinbestekoa digestio-aparatuko gaixotasunak diagnostikatzeko. Egoiliarrak 
behar besteko ezagutzak eta trebetasunak eskuratu behar ditu ekografia digestiboa bere 
jarduera profesionalean egin ahal izateko, betiere laguntzaile espezialista baten 
tutoretzapean. Halaber, funtsezko irudizko euskarria da diagnostiko histologikorako 
beharrezkoak diren biopsiak edo orratz meheko puntzioak egiteko eta gaixotasun 
digestiboetako prozedura terapeutikoetarako. 
 
Era berean, duela gutxi kontrastedun ekografia sartu da hesteetako gaixotasun 
inflamatorioaren diagnostikoaren eta jarraipenaren esparruan eta, horregatik, beharrezkotzat 
jotzen da egoiliarrek entitate horren erabilgarritasunaren eta maneiuaren oinarrizko ezagutza 
eskuratzea, betiere laguntzaile espezialista baten tutoretzapean. 
 
 
Manometriako, pHmetriako eta digestio-aparatuko proba funtzionaletako 3 Unitate: 
Hestegorriko manometria funtsezkoa da digestio-aparatuko prebalentzia handiko asaldurak 
diagnostikatzeko (errefluxu gastroesofagikoagatiko gaixotasuna, hestegorriko asaldura motor 
espezifikoa eta ez-espezifikoa) eta hainbat entitateren diagnostiko diferentziala egiteko 
(jatorri kardiakoa ez duen bularraldeko mina, eztul kronikoa...). Egoiliar-aldian, mediku 
egoiliarrak beharrezko gaitasunak eskuratuko ditu teknika horiek gauzatzeko eta 
interpretatzeko eta pazientearen koadro klinikoan integratzeko, arian-arian gai izateko 
paziente bakoitzarentzako banakako plan terapeutikoa prestatzeko. 
 
Ospitaleko kanpoko kontsultekin lotutako prestakuntza-esparrua 
Duten prebalentzia handiagatik eta konplexutasunagatik garrantzitsuak diren digestio-
aparatuko gaixotasun asko nagusiki kanpoko kontsultetan diagnostikatzen eta tratatzen dira 
(hepatitis kroniko birala, esteatohepatitis ez alkoholikoa, heste minberaren sindromea, 
dispepsia altu funtzionala, errefluxuagatiko gaixotasuna, mugimenduaren asaldura 
esofagikoak, elikadura-intolerantziak, Helicobacter pylori bakteriarekin lotutako gaixotasunak, 
pankreatitis kronikoak). Bestalde, gaixotasun larriak (gibeleko zirrosia, hesteetako gaixotasun 
inflamatorioa) dituzten pazienteen kontrol gehiena anbulatorioetan egiten da. 
Horregatik; ezinbestekoa da digestio-aparatuko egoiliarrak bere prestakuntza-aldia ospitalean 
egiteaz gain anbulatorioko pazientea artatzeko antolamenduetan egitea; hain zuzen ere, 
egoiliar-aldiaren hasieratik hasi beharko luke horretan, betiere laguntzaile espezialista baten 
tutoretzapean, patologia mota horiek maneiatzeko ezagutzak arian-arian hartzeko eta, 
horrela, pazientea anbulatorioan maneiatzeko aukera dagoenean ez ospitaleratu behar 
izateko. 
 
 
 
 
 
Teknika diagnostikoak eta terapeutikoak 
 
1 Digestio-aparatuaren gaixotasunekin lotutako teknika diagnostikoak: digestio-aparatuko 
espezialitatean egokiro jarduteko, beharrezkoa da espezialista guztiek ezagutu behar dituzten 
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teknika diagnostikoak erabiltzea, interpretatzen jakitea eta, egoiliar-aldia aurrera doan 
heinean, bere kabuz honako hauek gauzatzen jakitea, zenbaitetan tutoretzapeko 
ikuskapenarekin: 
 
1.1 Teknika ez-inbaditzaileak: 

 Erradiologia digestibo konbentzionala, kontrastearekin eta gabe. 
 Tomografia konputerizatua, erresonantzia magnetiko nuklearra eta positroi-

igorpenezko tomografia (zentroaren arabera). 
 Digestio-aparatuko organoetan fibrosia neurtzeko prozedurak. 
 Arteriografia konbentzionala eta digitala. 
 Abdomeneko ekografia, kontrastearekin eta gabe. 
 Hatsaren proba digestio-aparatuko gaixotasunetan. 
 Digestioaren eta xurgapenaren probak. 
 Elektrogastrografia perkutaneoa. 
 Heste-igarotzea zehaztea. 
 Birusek eragindako gibeleko gaixotasunetan birus-markatzaileek duten esanahia 

interpretatzea. 
 
1.2  Teknika inbaditzaileak: 

 Parazentesi diagnostikoa. 
 Biopsia-puntzioa eta orratz meheko puntzioa digestio-aparatuko organoetan, irudi 

bidezko kontrolarekin. 
 Gibeleko biopsia transjugularra. 
 Esofagoskopia, gastroskopia, enteroskopia, kolonoskopia eta errektoskopia. 
 Kapsula endoskopikoa. 
 Atzeranzko kolangiopankreatografia endoskopikoa eta koledoskopia. 
 Kolangiografia transparietohepatikoa. 
 Ekoendoskopia. 
 Endomikroskopia fokukidea eta kromoendoskopia- eta magnifikazio-teknikak 

(zentroetako baliabideen arabera). 
 Teknika manometriko digestiboak, pHmetria eta inpedantziometria. 
 Elikadura-intolerantzien testa 
 Duodenoko zundaketa. 
 Gibeleko hemodinamika. 

 
2 Digestio-aparatuaren espezialitatearekin lotutako teknika terapeutikoak: 
 
Digestio-aparatuko espezialistak honako prozedura terapeutiko espezializatu hauek ezagutu 
eta horien jarraibideak jakin behar ditu: 
 

 Parazentesi hustutzailea.  
 Abzesu abdominalen drainatzeak, irudizko teknikekin gidatuta. 
 Digestio-aparatuko tumoreen eta gaiztotu aurreko lesioen tratamendu endoskopikoak. 
 Lehenengo eta bigarren mailako teknika endoskopiko hemostatikoak. 
 Protesi endodigestiboak jartzea. 
 Estenosi endoluminalak dilatatzea. 
 Esfinterotomia endoskopikoa. 
 Tumorearen erauzketa, irudizko teknikekin gidatuta. 
 Tumoreen enbolizazioa eta kimioenbolizazioa. 
 j) Gastrotomia endoskopikoa. 
 k) Porta eta kaba zainen gibel barneko deribazio perkutaneo transjugularra. 
 l) Prozesu patologikoen tratamendu intraluminala. 
 m) Behazun-deribazio endoskopikoak eta perkutaneoak, irudi bidezko teknikekin 

gidatuta. 
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 n) Pelbis-zorua errehabilitatzeko teknikak. 
 o) Gongoil zeliakoak blokeatzea, irudi bidezko teknikekin gidatuta. 

 
3. Prestakuntzako zeharkako edukiak 
Gomendagarria da Irakaskuntza Batzordeak antolatzea atal honetako informazioa, dauden 
espezialitateetako egoiliar guztientzat. Ezinezkoa denean, ikastaroen, bileren eta berariazko 
bilkuren bidez antolatuko da. 
 
4. Ikerketaren metodologia. 
Prestakuntzan zehar, digestio-aparatuko egoiliarra gai izan beharko da metodo zientifikoaren 
kontzeptu nagusiak ulertzeko eta aplikatzeko, besteak beste: hipotesiak egitea, errore 
estatistikoak, laginen tamaina kalkulatzea eta hipotesiak erkatzearekin lotutako estatistikako 
metodoak. 
 
Digestio-aparatuko espezialistak beharrezko ezagutzak eskuratu beharko ditu ikerlan bat 
egiteko, hala behaketakoa nola esperimentala. Halaber, osasun-zientziei buruzko literatura 
zientifikoa kritikoki ebaluatzen jakin beharko du, eta gai izan beharko da azterlan bat 
diseinatzeko, landa-lana egiteko, datuak biltzeko eta estatistikak aztertzeko, bai eta 
ondorioak eztabaidatzeko eta prestatzeko ere; gainera, azken horiek komunikazio edo 
argitalpen batean aurkezten jakin beharko du. 
Digestio-aparatuko espezialistaren prestakuntza, etorkizuneko ikertzaile modura, 
espezialitate-urteetako heltze-prozesua aurrera doan heinean egin behar da, ezertan eragotzi 
gabe prestakuntza osagarria egitea egoiliar-aldia amaitzen duenean, ikerkuntzako arlo zehatz 
batean trebatzeko. 
 
 
5. Bioetika. 
Digestio-aparatuko egoiliarrek ongi ezagutu behar dituzte bioetikako printzipioak eta horiei 
eta horien ondorioei buruz eztabaidatzeko moduak, halako moldez non balioak erabaki 
klinikoak hartzeko prozesuetan txertatu ahalko baitira, gertakari biologikoekin batera. 
 
 Medikuen eta gaixoen arteko harremana. 

 Baimen informatua. 
 Konfidentzialtasuna, sekretu profesionala eta egiazkotasuna. 

 Alderdi instituzionalak. 
 Etika, deontologia eta batzorde deontologikoak. 
 Ikerketa klinikoko eta laguntzaren etikako batzorde etikoak.  

 
6. Kudeaketa klinikoa. 

 Alderdi orokorrak. 
 Zerbitzu-zorroa. 
 Digestio-aparatuko espezialistaren gaitasunak. 
 Laguntzako postuaren eginkizunak. 
 Digestio-aparatuko zerbitzuaren antolamendu funtzionala. 
 Oinarrizko ekipamendua eta giza baliabideak. 
 Jarduera-adierazleak. 
 Estatuko eta nazioarteko gomendioak. 

 
 Laguntza emateko jardueraren kudeaketa. 

 Zerbitzuen eta prozesuen ekoizpenaren neurketa. 
 Pazienteak sailkatzeko sistemak. 
 Tratamenduen konplexutasun-mailak eta haien proiekzio klinikoa. 

 
 Kalitatea. 
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 Kalitatearen kontzeptua osasunaren esparruan. 
 Koordinazioaren garrantzia. 
 Laguntzaren kalitatea: kontrola eta hobekuntza. 
 Kalitate-adierazleak, -irizpideak eta -estandarrak. 
 Pazientearen segurtasuna laguntza emateko jardueran (praxi mediko ona). 
 Digestio-aparatuko prozesuen kanpoko ebaluazioa. 
 Praktika klinikoko gidak. 
 Bermeari eta kalitate-kontrolei buruzko programak. 
 Osasun-tekniken ebaluazio ekonomikoa, kostua/etekina, 

kostua/eraginkortasuna eta kostua/erabilgarritasuna harremanen azterketa.  
  

 
7. Komunikazio-trebetasunak: 
Pazientearekin, beste profesional batzuekin eta zuzendaritzako erakunde eta organoekin 
komunikatzeko trebetasunak berariazko ikaskuntza jarraituaren xede izan behar dira, 
harreman kliniko ezin hobea lortzeko beharrezko baliabidetzat jotzen baitira. 
 
8. Digestio-aparatuaren espezialitatearen berariazko edukiak: ezagutzak 
Lanbide-gaitasuna da profesionalak, dagokion gaitasuna lortzeko, eskuratu behar dituen 
ezagutzen, trebetasunen eta jarreren multzoak osatzen duten osotasuna; horregatik, ikuspegi 
didaktikotik soilik eta ikaskuntzaren antolamendua eta gainbegiratzea errazteko, programa 
honen gaitasunak hiru ataletan banatu ditugu: 
 

- Ezagutzak: jakin behar duena (8. atala). 

- Trebetasunak: egiten jakin behar duena (9. atala). 

- Jarrerak: nola egin behar den eta nolakoa izan behar den (10. eta 11. atalak). 
 

8.1 Digestio-aparatuaren klinikarekin eta fisiopatologiarekin lotutako ezagutzak. 
Digestio-aparatuko egoiliarrak, literatura zientifikoa irakurriz eta tutoreak ikuskatutako eta 
zuzendutako ikerketaren bidez, ezagutza teoriko sakonak eskuratu behar ditu, erabaki 
klinikoak hartzean oinarritzat hartuko dituenak. 
 
 
Horretarako, gai izan beharko da honako hauek egiteko: 

- Digestio-aparatuaren anatomia eta fisiologia ezagutzea, digestio-hodiaren erregulazio 
neurologikoa eta hormona peptidikoen eta beste mezulari kimiko batzuen arteko 
elkarrekintza barne.  

- Honako hauek ulertzea: abdomeneko minaren mekanismoak, erantzun immunitarioa 
eta hesteen barrunbean dauden elikagai-eta bakterio-antigenoen aurreko hesteetako 
barreraren kontzeptua. 

- Erantzun inflamatorioko eta ehunen lesioetako eta konponketako mekanismoak 
ulertzea. 

- Digestio-mukosen sistema immunitarioaren oinarriak ulertzea. 

- Hesteetan ura eta elektrolitoak nola garraiatzen diren, eta hesteetako jariatzearen eta 
xurgapenaren erregulazio neuro-humorala ulertzea. 

 
 

- Hesteetako floraren fisiologia, flora ostalariaren elkarrekintza eta mantenugaien 
digestioa ulertzea. 

- Zelulen proliferazioaren erregulazioa eta onkogenesiaren mekanismoak ulertzea. 

- Ezagutza sakona eskuratzea etiologiari, patogeniari, fisiopatologiari, anatomia 
patologikoari, epidemiologiari eta horren zeinu klinikoei buruz. 
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- Hauek egiten jakitea: diagnostikoa, diagnostiko diferentziala, historia naturala, 
konplikazioak, ordezko aukera terapeutikoak, pronostikoa, eragin sozial eta 
ekonomikoa eta har daitezkeen prebentzio-neurriak. 

-  
Gaitasun horiek jarraian zerrendatutako eta deskribatuko entitate nosologikoei eta sindromeei 
dagokienez eskuratu behar dira: 
 
1. Digestio-hodiko gaixotasun onberak. 

- Digestio-hodiaren garapen enbriologikoaren anomaliak. Aho-mukosako gaixotasunak, 
digestio-aparatuko gaixotasunen larruazaleko zeinuak. Hestegorriko gaixotasunak. 
Hestegorriko, urdaileko eta duodenoko dibertikuluak. Disfagia mekaniko intra eta 
estraluminala. Odinofagia, barne hartuta esofagitis kimikoak, aktinikoak, infekziosoak, 
peptikoak eta neoplasikoak eragindakoak. Traumatismo mekanikoak eragindako 
hestegorriko lesioak. Boerhaave-ren sindromea eta Mallory-Weiss-en sindromea. 
Hernia diafragmatikoak, abdomeneko herniak: iztondokoak eta kruralak, beste hernia 
batzuk, barnekoak, bentralak, pelbikoak eta perineokoak. Urdail eta duodenoko 
bolbulua. Jariatze azido-peptikoaren asaldurarekin lotutako gaixotasunak. Errefluxu 
gastroesofagikoak eragindako gaixotasunak eta horien konplikazioak, Barrett-en 
sindromea barne. Urdail eta duodenoko ultzera eta horren konplikazioak, gastritisa, 
beste gastropatia batzuk, duodenitisa, Zollinger-Ellison-en sindromea eta beste 
hipersekrezioko egoera batzuk. Helicobacter pylori bakterioak eragindako infekzioaren 
rola digestio-aparatuko gaixotasunetan. Urdail-hesteetako odoljarioa. Beherakoaren 
sindrome akutu eta kronikoa. Beherako infekzioso bakterianoa eta birala, hesteetako 
tuberkulosia. Antibiotikoen erabilerarekin eta Clostridium difficile bakterioak 
eragindako infekzioarekin lotutako beherakoa. Protozooek eta heste-helmintoek 
eragindako infestazioa. Digestio-hodiaren asaldura eosinofilikoak. Digestio txarraren 
eta malabsortzioaren kontzeptuak. Bakterioen gehiegizko hazkuntza. Malabsortzioaren 
sindromea eta beherako tropikala. Gaixotasun zeliakoa. Heste laburraren sindromea. 
Whipple-ren gaixotasuna. Gastroenteropatia «proteina-galarazlea». Heste meharreko 
eta lodiko ultzerak. Apendizitisa. Koloneko dibertikulu-gaixotasuna, kolitis 
mikroskopikoa: kolagenoa eta linfozitikoa, endometriosia. Hesteetako iskemia. 
Digestio-asaldurak paziente immunodeprimituetan, hartutako immunoeskasiaren 
sindromearekin (HIES) lotura dutenak eta ez dutenak. Paziente immunodeprimituen 
berezko infekzioak goiko digestio-hodian.  Beherakoaren hainbat kausa paziente 
immunodeprimituetan. Pankreako gaixotasun infekziosoak, toxikoak eta neoplasikoak, 
paziente immunodeprimituen bilakaeran gertatzen direnak. Hesteetako iskemia. 
Diafragmako, peritoneoko, mesenterioko eta epiploiko gaixotasunak. Abdomeneko 
abzesuak eta digestio-aparatuko fistulak. Uzkiko eta ondesteko gaixotasun onberak. 
Hemorroideak. Uzkiko fisura, uzkiko abzesuak eta fistulak. Uzkiko minbizia. Kondiloma 
akuminatuak, uzkiko estenosia. Hesteetako gaixotasun inflamatorioa eta horren 
hesteetako eta hesteez kanpoko konplikazioak. 

 
2. Neurogastroenterologia. Asaldura funtzionalak. Digestio-aparatuaren higikortasunaren 
asaldurak. 

- Disfagia motorra, barne hartuta aho-eztarriko disfagia, lehen asaldura neuromuskular 
esofagikoek eragindako disfagia eta kolagenoaren gaixotasunak eta jatorri 
parasitariokoak eragindakoak. Disfagia zentralak eta digestio-patologia batek 
eragindakoak bereiztea. Goiko digestio-bideko funtzio motorraren asaldurak. «Garuna-
hesteak ardatza» kontzeptua eta gorakoa kontrolatzeko mekanismoak. Gastroparesia 
eta dispepsia ez-ultzeraduna. Mugikortasun-azterketen jarraibideak eta mugak. 
Dispepsia funtzionalaren maneiuaren tratamendu farmakologikoa eta tratamendu 
kognitiboaren eta jokabideei buruzko tratamenduaren printzipioak. Digestio-asaldurak 
dituzten pazienteei eragiten dieten oinarri psikosozialak, erraietako sentipenaren 
atalaseak. Hesteetako nerbio-sistemaren neurobiologian estresak eragindako 



 

 

 

PIEG – DIGESTIO-APARATUA 

aldaketak. Heste meharraren eta lodiaren funtzio sentsitiboa eta motorra. Heste 
meharraren mugikortasunaren azterketa eta hesteen disfuntzio motorraren zainketa 
terapeutikoa. Heste minberaren sindromea. Hesteetako pseudo-buxadura akutua eta 
kronikoa. Kolon katartikoa, koloneko inertzia, sabel-hustearen patologia, asaldura 
morfologikoak eta sabel-husteari eragiten dioten uzki-ondesteko eta pelbiseko 
funtzioen asaldurak. Ondesteko espasmoa. Urdail-hesteetako sentikortasuna eta 
higikortasuna modulatzen duten agente farmakologikoak. 
 

- Behazun-hodiaren higikortasuna, Oddi-ren esfinterraren disfuntzioa, behazun-
diskinesia. Digestio-mugikortasunaren sortzetiko eta hartutako asaldurak, honako 
hauek eragindakoak: diabetesa, esklerodermia, gaixotasun tiroideoa, kirurgia ondoko 
prozesuak, hesteetako pseudo-buxadura eta jatorri neurologikoko asaldurak, 
disautonomiaren sindromea barne. Kolonaren higikortasunaren asaldurak. 
 
 

3. Digestio-hodiko tumoreak. 

- Homeostasi zelular normala. Apoptosia, zelulen ugaritzearen erregulazioa. 
Onkogenesia. Metastasiaren prozesua. Biopsia endoskopikoen eta perkutaneoen 
laginen interpretazio patologikoa, lesio displasikoak ezagutzea eta maneiatzea. 
Kimioterapiaren eta erradioterapiaren printzipioak, digestio-hodiko tumore 
aurreratuetan. Hestegorriko tumore onberak. Hestegorriko minbizia. Hestegorriko 
minbizia eragiten duten histologia motak, ezaugarri epidemiologikoak, arrisku-
faktoreak, eta oinarri biologikoak eta genetikoak. Tratamenduaren estadifikazioa eta 
aukeraketa. Urdaileko tumore onberak, urdaileko minbizia. Digestio-linfomak. Heste 
meharreko tumoreak. Digestio-aparatuko tumore kartzinoidea. Koloneko polipoak. 
Hesteetako poliposia eta familia-poliposia. Adenoma-kartzinoma hipotesia. Kolon-
ondesteko minbiziaren baheketa egitea arrisku ertaina eta handia duen biztanlerian. 
Kolon-ondesteko minbizi hereditarioaren azterketa genetikoa. Aholku genetikoa. 
Kolon-ondesteko minbizia izateko arrisku-faktoreak. Koloneko polipoen irizpide 
terapeutikoak. Polipektomia osteko zaintza. Kolon-ondesteko minbiziaren 
estadifikazioa. Irizpide terapeutikoak. Kolon-ondesteko minbiziaren kirurgia. Kirurgia 
ondoko sindromeak. Deribazioak eragindako kolitisa. Digestio-aparatuko estromako 
tumoreak. Pankreako eta digestio-hodiko tumore endokrinoak. Urdail-hesteetako 
minbiziaren diagnostikoa, barne hartuta prozedura endoskopikoak, erradiologikoak eta 
medikuntza nuklearra. Azterketa genetikoak. 
 

4. Hesteetako gaixotasun inflamatorio kronikoa. 

- Bereizketa klinikoa eta morfologikoa kolitis ultzeradunaren eta Crohn-en 
gaixotasunaren artean, eta beste entitate batzuen artean, esaterako kolitis sailkaezina 
eta kolitis mikroskopikoa. Diagnostiko diferentziala egitea beherako kronikoarekin 
batera gerta daitezkeen beste entitate batzuekin, esaterako, AIEEengatiko 
enteropatiak, kolitis aktinikoa, Whipple-ren gaixotasuna, deribazio-kolitisa edo 
ondesteko ultzera bakartia. Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren eta 
haurdunaldiaren arteko elkarrekintza. Medikazio immunoezabatzailearen eta 
biologikoaren maneiua. Hesteetako gaixotasun inflamatorioa diagnostikatzeko 
prozedura erradiologikoak, endoskopikoak, serologikoak eta/edo genetikoak 
aukeratzea. Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren konplikazioak, Hesteetako 
gaixotasun inflamatorioaren kaltea uzkian eta ondestean, barne hartuta fisurak, 
fistulak eta abzesuak. Hesteen eredu fibroestenosatzaileak, odoljarioak, abdomen 
barruko abzesuak edo Crohn-en gaixotasunaren berezko fistula enterikoak.  
 
 
Megakolon toxikoa kolitis ultzeraduna duten pazienteengan. Hesteetako gaixotasun 
inflamatorioaren hestez kanpoko zeinuak, barne hartuta begietakoak, larruazalekoak, 
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gibelekoak eta behazunekoak eta gernubideetakoak. Hesteetako gaixotasun 
inflamatorioarekin lotutako mutazio genetikoen ondorioak, aholku genetikoa. 
Hesteetako gaixotasun inflamatorioan kolon-ondesteko minbiziaren baheketa kostu-
eraginkorra eta kolitis ultzeraduneko displasiaren irizpide diagnostikoak.  
 Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren hedapenaren eta larritasunaren eta 
pazientearen egoeraren araberako plan terapeutikoa, hauen erabilera: agente 
antikolinergikoak; antidiarreikoak; behazun-azidoen bahitzaileak; aminosalizilato 
topikoak eta aho bidezkoak; ondeste bidetiko, bide parenteraleko eta ahotiko 
esteroideak; immunodepresoreak; antibiotikoak eta probiotikoak; eta antigorputz 
monoklonalak. Nutrizio-euskarri enterala. Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren 
tratamendu kirurgikoaren jarraibideak, kirurgia ondoko konplikazioak kolitis 
ultzeradunean (ileon-uzkiko anastomosiaren ondorengo erreserboritisa). Ileostomia, 
kolostomia eta erreserborioak. Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren osagai 
biologiko-psikosozialari buruzko ezagutzak. Bizi-kalitatea, ondorio sozialak, 
psikologikoak eta lanaren alorrekoak. 
 
 

5. Behazuneko eta pankreako gaixotasunak. 

- Gibel barruko eta kanpoko behazun-hodien eta besikularen sortzetiko anomaliak. 
Behazun-jariatzea, behazunaren zirkuitu entero-hepatikoa. Kolelitiasia. Kolezistitisa. 
Kolezistitis alitiasikoa, kolesterolisia, adenomiomatosia eta polipoak.  

-  Kolangitis piogenoa. Behazun-hodiaren parasito-infestazioa. Infekzio oportunistak. 
Sindrome ohikoenen ebaluazioa eta tratamendua, hauena, esaterako: buxadurazko 
kolestasia, behazun-kolikoa; behazuneko kirurgiaren printzipioak, erabilgarritasuna 
eta konplikazioak. Besikularen eta behazun-hodien asaldura motorrak, esaterako, 
behazun-diskinesia eta Oddi-ren esfinterraren disfuntzioa. Besikulako eta behazun-
hodietako minbizia. Vater-en anpoilako tumoreak. Irudizko prozedura diagnostikoen 
aukeraketa, esaterako: abdomeneko erradiografia arrunta, kolezistografia, ekografia, 
ordenagailu bidezko tomografia axiala, erresonantzia magnetikoa. Kolangiografia 
transparietohepatikoaren eta atzeranzko kolangiografia endoskopikoaren jarraibideak, 
kontraindikazioak eta gerta daitezkeen kontraindikazioak. Aurkikuntzak eta aukera 
diagnostikoak eta terapeutikoak interpretatzea. Pankreako gaixotasunak. Horren 
garapeneko asaldurak. Pankrea-jariatzea eta horren azterketa. Pankreako 
gaixotasunen diagnostikoa eta oinarri genetiko molekularrak, bereziki nabarmenduz 
pankreatitis hereditarioa eta fibrosi kistikoa. Prozedura diagnostiko eta terapeutiko 
endoskopikoak eta erradiologikoak, pankreako gaixotasunetan. Test diagnostikoak 
interpretatzea, pankreako gaixotasunen azterketan. Pankreatitis akutuaren azterketa 
etiologikoa, larritasunaren ebaluazioa, maneiu terapeutikoa, euskarri 
hemodinamikoko, oreka hidroelektrolitikoko eta minaren kontroleko neurriak, nutrizio-
euskarria.  
 
 

- Konplikazioen diagnostikoa, pankrearen nekrosia, infektatutako nekrosia, abdomen 
barneko abzesu likidoak, pseudo-kisteak. Kirurgiaren indikazioa. Pankreatitis 
kronikoaren azterketa etiologikoa. Pankreako minaren eta gutxiegitasun pankreatiko 
endokrinoaren maneiu terapeutikoa. Konplikazioak identifikatzea eta tratatzea, 
pseudo-kisteak, aszitisa, duodenoaren buxadura, kolestasia, pseudo-aneurismak, 
ardatz esplenorrenaleko tronbosia. Nutrizio-euskarriaren printzipioak, pankreatitis 
kronikoa duten pazienteengan. Pankreako gaixotasunen diagnostiko erradiologikoa. 
Pankreako kartzinoma. Neoplasia kistiko muzinosoak. Estadifikazioa. Tratamendu 
kirurgikoa. Kimioterapia eta erradioterapia. 

 
6. Gibeleko gaixotasunak: 
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- Hepatitis akutua (birikoa, autoimmunea, farmakoak, toxikoak, etab.), diagnostiko 
biokimikoa, serologikoa eta histologikoa. Gibel-gutxiegitasun akutu larriaren maneiua, 
barne hartuta garuneko edemaren, koagulopatiaren eta lotutako beste konplikazio 
batzuen maneiua. Hepatitis biriko kronikoak, diagnostiko biokimikoa, serologikoa eta 
histologikoa. Hepatologia kroniko ez birikoak, esaterako, alkoholikoa, gantz-
hepatologia ez alkoholikoa, hepatitis autoimmunea, hemokromatosia, Wilson-en 
gaixotasuna eta alfa-1-antitripsina urritasuna. Haurdunaldiarekin lotutako gibeleko eta 
behazuneko asaldurak. Farmako antibiralak eta immunoezabatzaileak, askotariko 
hepatopatiak eta hepatopatia kolestasikoak tratatzeko, barne hartuta sortzetiko 
kolestasia, behazun-zirrosi primarioa, kolangitis esklerosatzailea, kolangitis 
autoimmunea. Gibeleko zirrosia, konplikazioak prebenitzea. Zirrosiaren fase 
aurreratuetako konplikazioak maneiatzea: aszitisa eta/edo gibel-giltzurrunetako 
sindromea, gibeleko hidrotoraxa, entzefalopatia portosistemikoa, portako 
hipertentsioaren ondoriozko digestio-odoljarioa, gibel-biriketako sindromeak. Zirrosia 
dutenak infekzioak hartzera daramatzaten faktoreak ezagutzea, bereziki berezko 
peritonitis bakterianoa, horren maneiu terapeutikoa. Hepatokartzinoma. Zirrosia 
dutenen baheketaren garrantzia.  

 

- Aukera terapeutikoak. Gaixotasun sistemikoekin eta haurdunaldiarekin lotutako 
gibeleko gaixotasunak. Hepatopatia kronikoa duten pazienteen ebakuntza aurretiko 
eta ondorengo ebaluazioa. Gibelari eragiten dioten entitate ohikoenen interpretazio 
anatomikoa eta patologikoa. Irudi bidezko metodo diagnostiko nagusiak aholkatzea 
eta interpretatzea, barne hartuta ekografia, portaren azterketa hemodinamikoa, 
ordenagailu bidezko tomografia axiala, erresonantzia magnetikoa eta angiografia. 
Erradiologia baskular interbentzionistaren prozedurak erabiltzea. Gibel-behazuneko 
gaixotasun pediatrikoak eta sortzetikoak. Hepatopatia kronikoarekin lotutako nutrizio-
arazoak. 
 

7. Gibeleko transplantea. 

- Gibeleko transplantearen itxarote-zerrendan dauden pazienteen azterketaren 
aukeraketa, jarraipena eta protokolizazioa. Farmako immunoezabatzaileen erabilera 
ezagutzea. Pazientearen transplante ondorengo zainketak, barne hartuta errefus 
akutua, injertuan gaixotasuna errepikatzea, errefusaren diagnostiko klinikoa eta 
anatomopatologikoa, horren maneiu terapeutikoa. Immunoezabatzaileak erabiltzearen 
konplikazio infekziosoak eta onkologikoak. Gibeleko transplantearen beste konplikazio 
batzuk hautematea, esaterako, behazun-hodiko lesioak eta arazo baskularrak. 
Gibeleko transplantearen epe ertaineko arazoak, barne hartuta gaixotasun 
kardiobaskularra, obesitatea, giltzurrun-gutxiegitasuna. Gibeleko transplantearen 
hainbat egoeratako kontsiderazio etikoak. 

 
8. Endoskopia. 

- Digestio-aparatuko endoskopiaren oinarri teknikoak. Digestio Endoskopien Unitatearen 
antolamendua eta kudeaketa. Gastroskopia diagnostikoa eta terapeutikoa. Hemostasia 
endoskopikoko teknikak. Kolonoskopia. Polipektomia. Atzeranzko 
kolangiopankreatografia endoskopikoa. Enteroskopia. Kapsuloendoskopia. Ekografia 
endoskopikoaren oinarriak. Digestio-endoskopiaren arriskuen prebentzioa. Digestio-
endoskopiaren konplikazioen maneiua. Kromoendoskopia. Irudi bidezko teknika 
berriak. 

 
     8.1 Teknika diagnostikoekin eta terapeutikoekin lotutako ezagutzak. 
 

- Digestio-aparatuko mediku egoiliarrak dauden prozedura diagnostikoen eta 
terapeutikoen oinarriak, metodologia, jarraibideak, sentikortasuna, espezifikotasuna, 
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arriskuak, gerta daitezkeen konplikazioak, eta kostua eta errentagarritasuna ezagutu 
behar ditu eta trebetasunez jarduten ikasi behar du. 
 

     8.2 Oinarrizko eta zeharkako gaiekin eta gai funtzionalekin lotutako ezagutzak. 
 

- 8.2.1 Digestio-aparatuaren espezialitateko egoiliarrak oinarrizko ezagutzak eskuratu 
behar ditu honako diziplina hauei buruz: 
Farmakologia, immunologia, anatomia patologikoa, biologia zelularra eta molekularra, 
psikologia, informatika medikoa eta pediatria, azken hori haurren digestio-
gaixotasunen diagnostiko eta tratamendu egokia errazteko. 
 

     8.3. Digestio-aparatuaren espezialitateko egoiliarrak ezagutza sakonak eskuratu behar 
ditu honako hauei buruz:   
             

 

-  Digestio-sistemaren eta horren azterketa-metodoen oinarri fisiologikoak, barne 
hartuta elikagaiek eragindako integrazio neuro-endokrinoaren fisiologia. Digestio-
aparatuaren erregulazio neurologikoa. 
 

- Digestio-mukosaren immunologia eta inflamazio-mekanismoak. 

- Neoplasia digestiboen mekanismo molekularrak. 

- Abdomeneko minaren fisiologia eta ezaugarriak. Diagnostiko diferentziala eta maneiu 
terapeutikoa. 

- Nutrizioa eta nutrizio-egoeraren ebaluazioa. Nutrizioari buruzko laguntza. Elikadura-
jokabidearen nahasmenduak, anorexia, bulimia, obesitatea. Janari-alergiak. 

- Gaixotasun orokorren, erreumatologikoen, onkologikoen, giltzurrunekoen, 
neurologikoen, kardiobaskularren eta hormonalen zeinu digestiboak. 

- Haurdunaldiaren digestio-aparatuko eta gibeleko asaldurak.  

- Paziente kritikoei laguntzeko prestakuntza teorikoa eta teknikoa, bai eta larrialdietan 
laguntzeko ere, digestio-aparatuko gaixotasunen konplikazio larrien intzidentzia 
handiagatik. 

- Konplikazio kirurgikoak eta ez-kirurgikoak ezagutzea, bereziki nabarmenduz digestio-
bideetako odoljarioa, oso maiz gertatzen baita urdaileko, hesteetako eta gibeleko 
gaixotasunak daudenean. 
 

9. Digestio-aparatuaren espezialitatearen berariazko edukiak: trebetasunak 
 
      9.1 Erantzukizun-mailekin lotutako trebetasunak. 

 

- Egoiliarrak ekintza mediko, instrumental eta kirurgiko jakin batzuk egiteko 
eskuratutako trebetasuna hiru mailatan sailkatzen da: 
 

- 1. maila: egoiliarrak zuzenean egindako jarduerak, zuzeneko tutoretzarik behar izan 
gabe. Egoiliarrak gauzatzen du eta, ondoren, horren berri ematen du. 
 

- 2. maila: egoiliarrak zuzenean egindako jarduerak, zuzeneko tutoretzarekin. 
Egoiliarrak ezagutza zabala du, baina ez du behar besteko esperientzia teknika edo 
tratamendu osoa bere kabuz egiteko. 
 

- 3. maila: zentroko osasun-langileek egindako eta/edo egoiliarrak lagundutako 
jarduerak dira. 
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- Aurretik aipatutako erantzukizun-mailek ez dute kentzen otsailaren 8ko 183/2008 
Errege Dekretuaren 15. artikuluan (egoiliarraren erantzukizun progresiboari buruzkoa) 
jasotakoa, bereziki lehen urteko egoiliarren aurrez aurreko gainbegiratzeari buruz, 
esku hartzen duten jardueretan eta laguntza-dokumentuen onarpenean. 

 
10. Erantzukizunak bere gain hartzea 
Prestakuntza amaitzean, digestio-aparatuko mediku egoiliarrak trebetasuneko eta 
gaitasuneko maila egokia agertu behar du: 
 

- Digestio-aparatuko lesio ohikoenen interpretazio makroskopikoa eta histopatologikoa 
egiten; horretarako, digestio-hodi osoaren mukosaren normaltasun histologikoa 
ezagutu behar du, bai eta pankrearena eta gibelarena ere. 

 

- Laginak azterketa histopatologikorako prestatzeko tekniketan eta prozeduretan. 
 

- Inflamazioaren, displasien, minbiziaren berezko patroien eta digestio-gaixotasun 
ohikoenen bilakaera-ezaugarrien ezagutzan; horretarako, aurkikuntza histologikoak 
eta pazientearen klinika lotzen jakin behar du, bai eta biopsiaren muga diagnostikoak 
ezagutu ere. 
 

- Trebea izan behar da erradiologiako probak egitean, hala urdail-hesteetako 
gaixotasunak ebaluatzekoetan nola behazun-pankreako eta gibeleko probetan, barne 
hartuta kontrastedun erradiologia, ultrasoinuak, ordenagailu bidezko tomografia 
axiala, erresonantzia magnetikoa eta medikuntza nuklearra. 
 

- Egiturako akatsak eta higikortasunaren anomaliak bereiztean; horretarako, azterketa 
erradiologikoen ordena logikoari buruzko irizpideak eskuratu behar ditu, kontuan 
hartuz arriskua-onura eta kostua-eraginkortasuna. 
 

- Teknika inbaditzaileen kontraindikazioak eta arriskuak balioztatzea. 
 

- Zauri txikiko kirurgiaren prozedurak ezagutzea, barne hartuta laparoskopia eta 
erradiologia baskular interbentzionistaren teknikak, bai eta enbolizazio arterialaren 
praktika ere, honako hauetan: digestio-aparatuko odol-galera edo gibeleko tumoreak 
tratatzean, portaren azterketa hemodinamikoetan, gibel barneko shunt-a ezartzean, 
eta bide transjugularretik egindako prozedura diagnostikoetan eta terapeutikoetan eta 
behazun-hodiko edo digestio-hodiko buxaduraren tratamenduan. 
 

- Digestio-asaldurak dituzten pazienteei eragiten dieten oinarri psikosozialei eta 
erraietako sentipenaren atalaseei buruzko ezagutzak bere jardunbide profesionalean 
aplikatzen jakitea.  

 

- Medikuntzaren alderdi sozialak, bereziki pazienteekin, familiarekin eta haren ingurune 
sozialarekin komunikatzeari dagokionez. 
 

- Medikuntza prebentiboko eta osasun publikoko berezko metodoei buruzko ezagutzak 
bere jardunbide profesionalean aplikatzen jakitea; horretarako, gai izan behar da 
parte hartzeko osasun publikoko plangintzan, programazioan eta ebaluazioan, bai eta 
pazientearen laguntzaren kalitatearen eta segurtasun-estrategien ebaluazioan ere. 
 

- Informazio klinikoko eta biomedikoko teknologia berriak eta informazio-iturriak 
kritikoki baloratzea eta erabiltzen jakitea, informazio klinikoa, zientifikoa eta osasunari 
buruzkoa lortzeko, antolatzeko, interpretatzeko eta komunikatzeko eta medikuntzan 
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ohikoak diren azterketa estatistikoak diseinatzeko eta egiteko; horretarako, emaitzak 
interpretatzen eta estatistikaren eta horren esanahi klinikoaren analisi kritikoa egiten 
jakin behar du. 

 
11. Digestio-aparatuaren espezialitatearen berariazko edukiak: jarrerak 
 
Egoiliarraren prestakuntza integralerako jarrera positiboak garatu behar ditu honako alderdi 
hauetan: 
 

a) Jarduera profesionalaren etikako eta legezko printzipioen aurreko sentikortasuna, 
bere pazienteen ongizate fisikoa, mentala eta soziala beste guztiaren gainetik 
jartzen jakin dezan. 
 

b)  Medikuaren eta pazientearen arteko harremana eta gaixoaren laguntza osoa eta 
integratua zaintzea, lanbidean aritzean une oro aplikatuz balio profesional hauek: 
bikaintasuna, altruismoa, betebeharraren zentzua, erantzukizuna, zuzentasuna eta 
zintzotasuna. Inoiz ez ahaztea gure lana pazienteengatik eta pazienteentzako dela, 
ezarritako beste helburu batzuk gorabehera. 
 

 
c) Erabilitako prozeduren eraginkortasunari eta kostuari eta onurei eta arriskuei buruzko 

jarrera kritikoa garatzea, eta zintzoki ematea horren berri pazienteei. 
 

d)  Irizpide objektiboetan eta frogagarrietan oinarritutako erabakiak hartzeko gaitasuna, 
kontuan hartuta bere prestakuntzaren oinarritzat hartu dituen egileen eta testuen 
hierarkia eta prestigioa. 
 

e) Osasun-arloko baliabideak kudeaketa kliniko onaren bidean erabiltzeko beharraz 
jabetzea. 
 

f) Beste espezialista eta osasun-profesional batzuekin lankidetzan aritzea, eta gai izatea 
erabakiak jarrera kritikoarekin eta eskuratutako ezagutzen arabera hartzeko. 
 

g) Norberaren esperientziarekiko autokritika egiteko gaitasuna izatea, eta gai izatea 
besteen ebidentzia onartzeko. 
 

h) Medikuntza prebentiboaren eta osasun-heziketaren garrantzia balioestea. 
 

i)  Autoikaskuntzarekiko eta prestakuntza jarraituarekiko interesa agertzea.  
 

 
6. Txandaketak. 
 
Bi egoitzak digestio-aparatuko zerbitzuan batu dituztenez, berrantolatu behar izan dira eta 
hainbat aldaketa egon dira:  
Azken urtean, ospitaleko solairua Txagorritxuko egoitzan bateratu dute, eta endoskopiak bi 
egoitzetan egin dituzte (Santiagon, endoskopia anbulatorioa eta atzeranzko 
kolangiopankreatografia endoskopikoa soilik, astelehen eta asteazkenetan; gainerako 
endoskopia aurreratua eta ospitaleratutako pazienteak, Txagorritxuko egoitzan). Digestio-
aparatuko ekografia egiteko egunak ugaritu dira Txagorritxuko egoitzako endoskopia-
unitatean; gainera, astean bitan egiten dituzte ekografia eta fibroscan-a, kanpoko kontsulten 
eraikinean. Manometrien unitateari dagokionez, bereizmen handiko manometria esofagikoa 
txertatu dute eta hurrengo urte honetan inpedantziometriak ere egingo dituzte. 
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Aldaketa berri horiek guztiek asko hobetzen dute egoiliarraren txandaketen kalitatea; izan 
ere, txandaketa zabalagoa eta uniformeagoa egiten dute digestio-aparatuko solairuan eta 
patologia konplexuagoa duten paziente gehiago baloratzen dituzte. Endoskopiei dagokienez, 
gero eta teknika konplexuagoak erabiltzen dituzte, eta horien ikaskuntza laugarren egoiliar-
urtean egiten dute. Halaber, ekografia-digestiboko eta proba funtzionalen unitateko 
txandaketetan hobekuntza handia egon da. 
Jarraian, egoiliarren txandaketak xehatuko ditugu. 
 
 
Digestio-aparatuko unitateko R1a txandaketa:    
Ekainetik abuztura, 3 hilabete; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan 
Irailetik abendura, 4 hilabete; barne-medikuntza  
Urtarrila, hilabete; Nefrologia, Txagorritxuko egoitzan 
Otsaila, hilabete; Onkologia, Txagorritxuko egoitzan 
Martxotik maiatzera, 3 hilabete; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan  
 
Digestio-aparatuko unitateko R1b txandaketa: 
Ekainetik abuztura, 3 hilabete; Solairuan, Txagorritxuko egoitzan 
Iraila, hilabete; Nefrologia, Txagorritxuko egoitzan 
Urria, hilabete; Onkologia, Txagorritxuko egoitzan 
Azarotik otsailera, 4 hilabete; barne-medikuntza  
Martxotik maiatzera, 3 hilabete; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan 
 
Digestio-aparatuko unitateko R2 txandaketa (Clara) 
Ekainetik irailera, 4 hilabete; Endoskopiak, Santiagon 
Urria, hilabete; Erradiologia  
Azarotik otsailera, 4 hilabete; Solairuan, Txagorritxuko egoitzan 
Martxoa, hilabete; kanpoko kontsultak 
Apiriletik maiatzera, bi hilabete; ZIU 
 
R3 txandaketa (Patricia) 
Ekainetik urrira, 5 hilabete; Solairuan, Txagorritxuko egoitzan 
Azaroa, hilabete; TOH Gurutzeta 
Abendutik maiatzera, 6 hilabete; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan  
 
R4 txandaketa (Arantza)                                                                  
Ekaina eta uztaila; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan 
Abuztua eta iraila; ekografia, Cádizen 
Urritik martxora, 2016; endoskopia+aurreratua 
Apiriletik maiatzera; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan 
 
R4 txandaketa (Jon) 
Ekainetik irailera; endoskopia+aurreratua 
Urritik azarora; eko, Paz 
Abendua eta urtarrila; endoskopia+aurreratua 
Otsailetik maiatzera; Digestio Aparatuko solairua, Txagorritxuko egoitzan  
 
1. ERANSKINA 
KONTSULTA OROKORREKO TXANDAKETA 
Zeregin horretarako, hilabeteko txandaketa ezartzen da, R2 aldian. Kontsulta orokorrean 
txandakatzeko aukera izan ez duten egoiliar nagusiagoei plan pertsonalizatua egingo zaie, 
kontsultara joan daitezkeen egunekin. Letra lodiz nabarmendu ditugu kontsultarik 
egonkorrenak. 
Kontsultako organigrama: 
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Astelehena: adg 1, adg 2 adg 3 
Asteartea: adg1, adg2, adg 5, adg 3 
Asteazkena: adg1, adg3,adg4 
Osteguna: adg1, adg3, adg 2,adg5,adg4, 
Ostirala: adg4, adg2,adg1 
 
 
 
 
 
2. ERANSKINA 
ENDOSKOPIA AURRERATUKO TXANDAKETA 
Endoskopia aurreratuko unitatean txandakatzen diren egoiliarrak endoskopia orokorrean, 
atzeranzko kolangiopankreatografia endoskopikoan eta ekoendoskopian txandakatuko dira. 
Astelehen eta asteazkenetan atzeranzko kolangiopankreatografia endoskopikoa egingo da 
Santiagoko egoitzan, eta ostegunetan Txagorritxuko egoitzan. 
Astearte eta ostiraletan ekoendoskopia egingo da Txagorritxuko egoitzan. 
Asteazkenetan, mukosektomia konplexuak, PEG, dilatazioak eta kontrolik behar ez duten 
protesi digestiboen ezarketak egingo dira, Txagorritxuko egoitzako endoskopien unitatean. 
 
3. ERANSKINA  
EKOGRAFIAKO TXANDAKETAK 
Ekografiako txandaketa R3 eta R4 aldian egingo da, endoskopiako txandaketan. Egoiliarra 
astean behin joango da Txagorritxuko egoitzako 7D solairuan dagoen ekografia-aretora edo 
kanpoko kontsulten eraikinera. Egoiliar bakoitzari egun bat esleituko zaio, aldi berean joan ez 
daitezen. 
 
4. ERANSKINA 
HEPATOLOGIAKO ETA INFLAMATORIOKO KANPOKO KONTSULTETAKO 
TXANDAKETAK 
Hepatologiako eta inflamatorioko kanpoko kontsultetako txandaketen iraupena hilabetekoa 
izango da eta R4 aldian egingo da. 
 
Lehenengo hamabostaldian egingo da, asteartetik ostiralera, hepatologiako kontsultan.  
Asteartea: Irazabal dk. 
Asteazkena: Eraña dk. 
Osteguna: Marcaide dk. 
Ostirala: Hijona dk. 
 
Astelehenetan bereizmen handiko kontsultan egingo da txandaketa (Enciso dk.). 
 
Bigarren hamabostaldian, inflamatorioko kontsultan egingo da txandaketa, asteartetik 
ostegunera. 
Astelehena: Romero dk. 
Asteartea: Ogueta dk. 
Asteazkena: Molina dk. 
Osteguna: Spikacova dk. 
 
Ostegunean pankreako kontsultan egingo da txandaketa: Alvarez dk. 
 
5. ERANSKINA 
PRESTAKUNTZA: ZERBITZUKO BILKURAK 
Astelehenetan, bi egoitzen baterako bilkura egingo da kanpoko kontsulten eraikinean. Bilkura 
horietan, baterako protokoloak aurkeztuko dituzte eta gai baten eguneraketa egingo dute. 
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Egoiliarrek nahitaez joan beharko dute.  
Bilkuren plangintza abuztu amaieran emango diete bi egoitzetako egoiliarrei eta laguntzaileei. 
 
Asteazkenetan, bilkura bibliografikoak egingo dituzte Txagorritxuko egoitzan, bi egoitzetako 
laguntzaileei eta egoiliarrei zuzenduta. Abuztu amaieran emango diete plangintza egoiliarrei 
eta laguntzaileei. Egoiliarrek nahitaez joan beharko dute. 
 
6. ERANSKINA 
IKASTAROAK ETA BILTZARRAK 
EGOILIARRENTZAKO NAHITAEZKO IKASTAROAK 
Ikastaro hauek nahitaezkoak direnez, tutoreak aurretiaz finantzaketa bilatzeaz arduratuko 
gara. 
R1-R2 Digestio-aparatuko larrialdiak, Huesca. 
R3-R4 Egoiliarrentzako hepatologia-ikastaroa. 
R4 gaixotasun inflamatorioei buruzko ikastaroa, Geteccu. 
R3 Egoiliarrentzako ekografia-ikastaroa, Madril. 
R4 endoskopia aurreratuko ikastaroa, Valdecilla Unibertsitate Ospitalea. 
 
BILTZARRAK 
Egoiliarrak salbuespenik gabe bertaratuko dira posterra edo ahozko komunikazioa aurkezten 
duten biltzarretara.  
Ezer aurkeztu behar ez duten biltzarretarako sarbidea mugatua izango da, arazo 
ekonomikoak direla medio. Arau modura ezarri da prestakuntza-aldia amaitu aurretik behin 
joan behar direla digestio-aparatuko Euskadiko eta Nafarroako biltzarrera, digestio-aparatuko 
biltzar nazionalera eta endoskopiako biltzar nazionalera. 
 
7. ERANSKINA. ALDAKETAK 
Aldaketak, oporraldiak eta norberaren gauzetarako egunak tutoreari jakinaraziko dizkiote 
lehenik, eta hura arduratuko da arduradunei jakinarazteaz. 
Aldaketa guztiak zerbitzuko karpetan jarriko dira, egoiliarrentzako berariazko karpeta batean. 
 
2.- GUARDIAK: 
 
Egoiliarrek 3 eremutan egingo dituzte guardiak: 
 

1. Ospitaleko kanpoko larrialdi medikoen eremua. Ospitaleko Larrialdietako Zerbitzuko 
langileek gainbegiratuta, hala ibiltarien eremuan nola boxen eremuan. Lehenengo 
egoiliar-urtean, guardia gehienak ibiltarien eremuan egingo dituzte eta hurrengo 
urteetan, berriz, boxen eremuan. 
 

2. Ospitaleko barneko larrialdi medikoen guardia-zerbitzua. Bigarren urtetik aurrera, eta 
aurrekoekin txandakatuz, hileko guztira lau-bost guardia bete arte. Plantillako mediku 
batek gainbegiratuta, ospitaleko arlo mediko eta kirurgikoetan ospitaleratuta dauden 
pazienteen premiazko arazo medikoak artatuko ditu. 
 

3. Endoskopiako guardia lokalizatuak: azken egoiliar-urtean, R4ak larrialdiko 
endoskopietan lagunduko du eta egingo ditu, laguntzaile arduradunak gainbegiratuta 
(endoskopiako 4 guardia egingo ditu hileko). 
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3.- IRAKASKUNTZAKO BATERAKO HELBURUAK  

 
 

LEHENENGO URTEA. R1 
 
DIGESTIO-APARATUKO UNITATEKO TXANDAKETA 
 

Helburu orokorrak: 
 

Aldi horretan, hasierako kontaktua egiten du espezialitatearekin, eta ospitaleko laguntza 
ematen duten laguntza taldeetan sartzen da (2. maila). 
 
Ospitaleko eguneroko jardunean aktiboki parte hartzea, zerbitzuaren gainerako alorrekiko 
kontaktua eta harremana hasteko (2. maila). 

 
Bere jarduera pazienteen historia klinikoak eta eguneroko azterketak egitera bideratzea eta 
digestioari lotutako ikuspegia lortzea, historia orokor egokia egitearen kalterik gabe (2. 
maila). Digestio-hodiaren eta behazun-pankreako eremuaren oinarrizko anatomia ezagutzea. 
Trebetasunak eskuratzea digestio-aparatuko sindromeak dituzten pazienteak 
diagnostikatzeko: disfagia, errefluxuak eragindako gaixotasuna eta horren konplikazioak, 
gaixotasun ultzeraduna, beherakoaren sindrome akutu eta kronikoa, digestio-bideetako 
odoljarioa, digestio-hodiko neoplasiak, hesteetako gaixotasun inflamatorioa, behazun-hodiko 
eta pankreako patologia.   

 
Oinarrizko teknika diagnostikoak egitea (parazentesi diagnostikoa eta hustutzailea).  
 
Pazienteen hasierako balorazioan parte hartzea, bereziki diagnostikoa zehaztean eta 
diagnostiko diferentziala egitean. 

 
Gainerako zerbitzu-unitateekin harremanetan hastea, eta endoskopiako, kanpoko 
kontsultetako, ekografiako eta proba funtzionaletako unitateekiko elkarrekintza-prozesuak 
ezagutzea. 
 
Zerbitzuko bilkuretan parte hartzea. 

 
Hori guztia, helburu hauekin: 

• Zerbitzuak berak nola funtzionatzen duen jakitea. 
• Digestio-patologia duten pazienteen hasierako balorazioan eta diagnostikoan 
prestakuntza jasotzea. 
• Patologiaren bilakaeraren eguneroko balorazio egokia egiten ikastea. 

 
BARNE-MEDIKUNTZAKO TXANDAKETA (2. eta 3. mailak). 

 
Barne-medikuntzako eta espezialitate medikoetako txandaketa-aldian, digestio-aparatuko 
egoiliarrak honako hauek egin beharko ditu: 
 
Tutoretzapeko ikasketaren bidez, barne-medikuntzako eremuko gaixotasunik 
garrantzitsuenen ezagutzan sakontzea, bereziki digestio-aparatuko gaixotasunak dituzten 
pazienteek izan ohi dituztenetan. 
 
Askotariko gaixotasunak dituzten pazienteak zuzenean behatzeko eta maneiatzeko aukera 
izatea, bereziki gaixotasun hauek dituztenak: arnasketakoak, bihotzekoak eta zirkulaziokoak, 
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giltzurrunetakoak, endokrinoak, neurologikoak, metabolikoak, infekziosoak, hematologikoak, 
onkologikoak, eta prebalentzia handiko erreumatologikoak.  

 
 
Trebetasunak eskuratzea honako hauen identifikazioan eta maneiuan: bihotzeko patologia 
(bihotz-gutxiegitasuna, arritmiak, gaixotasun koronarioa, balbulopatiak, antikoagulazioa 
kardiopatia duten pazienteengan), giltzurruneko patologia (giltzurrun-gutxiegitasun akutu eta 
kronikoaren diagnostikoa eta tratamendua, hipertentsio arteriala, asaldura ionikoak), 
arnasketako patologia (arnas gutxiegitasuna, buxadurazko arnas gaixotasun kronikoa, 
arnasbideetako infekzioak, oinarrizko arnas euskarria), patologia infekziosoa (patologia 
infekzioso ohikoenaren eskema diagnostiko-terapeutikoa, antibiotikoen erabilera, GIBen 
bidezko infekzioa, infekzio bakarreko hepatitis birikoak eta GIBen bidez ere infektatuta 
daudenak), digestio-aparatuko patologia (digestio-bideetako odoljarioa duen pazientearen 
oinarrizko maneiua, beherakoaren sindromea, abdomeneko minaren diagnostiko diferentziala, 
behazuneko eta pankreako patologia, digestio-hodiko neoplasiak), patologia endokrinoak 
(diabetes mellitusaren eta horren konplikazioen maneiua, hipo eta hipertiroidismoa), 
patologia neurologikoak, erreumatologikoak, onkologikoak eta hematologikoak. Sistema 
anitzeko patologia ohikoenak ezagutzea eta maneiatzea. Faktore anitzeko patologien zeinu 
digestiboak ezagutzea eta fokuratzea. 

 
Elkarrizketa klinikoarekin eta historia klinikoa eta miaketa fisiko osoa eta zehatza egitearekin 
lotutako alderdietan sakontzea, eta gai izatea arazo klinikoak identifikatzeko eta horiek 
konpontzeko jarrera diagnostikoak eta terapeutikoak planifikatzeko. 

 
Gehien erabiltzen diren prozedura diagnostikoak eta horien jarraibideak, kontraindikazioak 
eta gerta daitezkeen konplikazioak ezagutzea, eta jakitea erraztasunez interpretatzen 
prozedura horien emaitzak. 
 
Jakitea nola jarraitu behar zaion pazienteen bilakaerari eta gaixotasunen historia naturalaren 
ezagutzan sakontzea. 

 
Beste pazienteekiko (adinekoak eta familiakoak barne) pertsonen arteko komunikazioko 
trebetasunak garatzea, halako moldez non lehenengo urtearen amaieran egoiliarra txosten 
kliniko osoak egiteko gai izan behar den. Aldi hori amaitzean, egoiliarrak gutxienez 300 
paziente ospitaleratu eduki behar izan ditu, zuzeneko tutoretzapean.  

 
NEFROLOGIAKO TXANDAKETA 
 
Giltzurruneko patologiarekin kontaktua izatea, nagusiki honako hauekin: kliniko akutua, 
giltzurrun-gutxiegitasun akutua, asaldura elektrolitikoak eta azido-base orekarena, eta 
arteria-hipertentsioa. 

 
Nefrologia klinikoaren berariazko edukiak, esaterako: giltzurrun-gutxiegitasun kronikoa, lehen 
mailako eta bigarren mailako glomerulonefritisak edo metabolikoak, dialisi bidezko ordezko 
tratamendua (hemodialisia eta dialisi peritoneala) eta giltzurruneko transplantea. 

 
Espezialitatearen eduki praktikoak ikasten hastea: gaixoaren balorazio klinikorako teknikak, 
miaketa funtzionaleko teknikak, teknika diagnostikoak eta teknika terapeutikoak (zainketa 
baskularrak, dialisia, giltzurrun-transplantea eta beste batzuk). 
 
 
ONKOLOGIA MEDIKOKO TXANDAKETA 
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Espezialitate medikoek barne hartzen dute Onkologia Medikoko zerbitzuko berariazko 
txandaketa bat, zeinak egoiliarrari aukera emango dion paziente onkologikoaren ikuspegi 
orokorraren hurbilketa egiteko; pazienteok sarritan Digestio Aparatuko zerbitzuan 
diagnostikatzen dituzte. Hala, digestio-patologiekin lotutako protokolo diagnostiko 
terapeutikoei buruzko ezagutzak eskuratuko ditu, bereziki hestegorriko, urdaileko, gibeleko, 
heste meharreko, pankreako eta kolon-ondesteko neoplasiei buruzkoak. Paziente horien 
maneiua ezagutzen hastea, ospitaleratzearen esparruan: paziente immunodeprimituen 
konplikazio infekziosoak, tratamenduen albo-ondorioak (kimioterapia eta erradioterapia).  
 

 
ESPEZIALITATEAREN BIGARREN URTEA BAME 2:  

 
ERRADIOLOGIAKO TXANDAKETA 
 

Irudi bidezko tekniken interpretazioa ezagutzen hastea eta horien abantailak eta 
mugak oro har ezagutzea; halaber, trebetasunak eta ezagutzak garatzea bularraldeko eta 
abdomeneko erradiografia sinplearen eta abdomeneko ordenagailu bidezko tomografia 
axialaren alderdi zehatz eta konplexuagoetan (2. eta 3. mailak). 
 
Babes erradiologikoko prestakuntza. 
Digestio-aparatuaren espezialitateko egoiliarrek, indarreko legerian ezarritakoarekin bat 
etorriz, babes erradiologikoari buruzko oinarrizko ezagutzak eskuratu beharko dituzte, 
Europako «116 Babes Erradiologiko» Gidan jasotakoari egokituta, programa honen II. 
eranskinean aipatutako terminoetan; eranskina bat dator Osasun eta Kontsumo 
Ministerioaren Osasun Publikoko eta Giza Baliabideen eta Zerbitzu Ekonomikoen eta 
Aurrekontukoen Zuzendaritza Nagusien 2006ko apirilaren 21eko Baterako Ebazpenean 
(zeinaren bidez adosten den Osasun Zientzietako espezialitateen prestakuntza-programa 
jakin batzuetan txertatzea, babes erradiologikoko prestakuntza) jasotakoarekin. 
 

 
GASTROENTEROLOGIAKO OSPITALERATZE-SOLAIRUA: 2. maila 

 
Espezialitatearen helburu orokor eta berezi batzuk proposatzen dira: 
 
Irakaskuntzako helburu orokorrak: 

 Aurreko irakaskuntza-urtean eskuratutako ezagutzak handiagotzea. 
 Gaixoen maneiuan gero eta autonomia handiagoa lortzea. 
 Familiei informatzea (mediku laguntzaile arduradunak gainbegiratuta). 
 Iritziak trukatzeko gaitasuna hartzen hastea, kasu kliniko konplexuak irizpide 

klinikoak erabiliz azaltzea eta beste zerbitzu batzuekin eztabaidatzea, 
zientziaren eta etikaren ikuspegitik. 

 Autonomia handiagoa lortzea pazienteen jarrera diagnostikoen eta 
terapeutikoen erabakietan. 

 Ospitaleko txosten klinikoak, bilakaera-oharrak eta alta-txostenak egitea 
(mediku laguntzaile arduradunak gainbegiratuta). 

 
Irakaskuntzako berariazko helburuak: 
 
Digestio-aparatuko ospitaleratze-eremuko txandaketa-aldian, askotariko gaixotasun 
digestiboak dituzten gutxienez 150 paziente ospitaleraturen zuzeneko erantzukizuna izan 
beharko du; beraz, honako hauetako prestakuntza izan beharko du: 
 
Digestio-aparatuko arazo ohikoenen maneiu orokorra, irizpide etikoei eta jardunbide kliniko 
egokikoei jarraikiz, barne hartuta abdomeneko mina, beherakoa, idorreria, digestio-bideetako 
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odoljarioa, anemia, ikterizia, goragalea eta gorakoak eta errefluxu gastroesofagikoa, eta 
aurretik aipatutako entitate nosologikoen ezagutza teorikoan sakontzea, tutoretzapeko 
ikasketa bidez. 
 
Digestio-aparatuko gaixotasunak dituzten pazienteen ebakuntza-arriskua ebaluatzea eta 
gaixotasun sistemikoen eta paziente immunodeprimituen konplikazio digestiboak ezagutzea. 
 
 Gaixotasun infekzioso batzuen arrisku epidemiologikoak ezagutzea, hepatitis birikoenak, 
adibidez; halaber, dagozkion neurri profilaktikoak aplikatzea eta irakaskuntzako eta 
komunikazioko beharrezko trebetasunak garatzea pazienteei aplikatutako tratamenduekiko 
atxikidura hobetze aldera. 
 
Dagokien txandaketan ikasitako irudi bidezko teknikak interpretatzeko trebetasunak 
eskuratzea, bereziki horien korrelazio klinikoari dagokionez. 

 
Gaitasun egokia garatzea erregistro elektrokardiografikoa zentzuz interpretatzeko, berpizteko 
oinarrizko teknikak eta teknika aurreratuak egokiro egiteko eta arterietako eta bena 
nagusietako puntzioak gauzatzeko (1. eta 2. mailak). 

 
Aszitisa duten pazienteak maneiatzeko trebetasunak eskuratzea eta trebetasun teknikoak 
garatzea parazentesi diagnostikoa eta terapeutikoa gauzatzeko. 

 
Ezagutzak handitzea digestio-aparatuko sindromeak dituzten pazienteen diagnostikoa eta 
tratamendua egiteko trebetasunen lorpenean: 

 
 Digestio-bidearen anatomia eta oinarrizko patologia ezagutzea. 
 Guruin pankreatikoaren anatomia eta oinarrizko patologia ezagutzea. 
 Digestio aparatuko asaldura funtzionalen eta motorren ezagutza klinikoa 

izatea, eta gaitasuna izatea horien jarraibideak eta kontraindikazioak 
ezagutzeko eta digestio-aparatuko proba funtzional nagusiak interpretatzeko. 

 Azidoarekin, Helicobacter pylori bakterioarekin eta antiinflamatorio ez-
esteroideak hartzearekin lotutako gaixotasunen ezagutza klinikoa izatea. 

 Orientabide diagnostikorako gaitasuna izatea goiko traktu gastrointestinaleko 
patologia onkologikoan. 

 Patologia pankreatiko akutu eta kronikoaren ezagutza klinikoa izatea, eta gai 
izatea miaketa diagnostikoetan orientabidea emateko. 

 Orientabide diagnostikorako gaitasuna izatea patologia pankreatiko 
tumoralean. 

 Ezagutza klinikoa eta gaitasuna izatea beherakoko koadro baten aurrean 
orientabide diagnostikoa emateko, definitzeko eta ezaugarriak azaltzeko. 
Tratamendua finkatzeko gaitasuna izatea. 

 Urdail-hesteetako inflamazioaren ezagutzan sakontzea, infekziosoa, idiopatikoa 
zein primarioa denean. GIBa duen paziente batek hesteetako patologia izateko 
dituen aukerak baloratzea eta ezagutzea. Beharrezko ezagutza klinikoa 
eskuratzea hesteetako gaixotasun inflamatorioaren diagnostikoa zehazteko eta 
tratamendua egiteko, eta horren jarraibide kirurgikoak ezagutzea. 

 Gaixotasun zeliakoaren eta beste enteropatia batzuen maneiu diagnostikoko 
eta terapeutikoko ezagutzak eskuratzea. 

 Orientabide diagnostikorako gaitasuna izatea beheko traktu gastrointestinaleko 
patologia onkologikoan. 

 Gibelaren eta behazun-sistemaren anatomia eta oinarrizko patologia 
ezagutzea. 

 Hepatologia kronikoaren kausa nagusien ezagutza klinikoa izatea, diagnostiko 
diferentzial arrazionala hasteko irizpidearekin. 



 

 

 

PIEG – DIGESTIO-APARATUA 

 Hepatitis akutuen (birikoak, toxikoak...) eta kronikoen (birikoak) diagnostikoan 
eta maneiuan sakontzea. 

 Hepatopatia kronikoa eta horren kausak ezagutzea. 
 Gibeleko zirrosiaren konplikazio nagusiak eta tratamendua ezagutzea: gibeleko 

gutxiegitasun fulminantea, gibeleko entzefalopatia, berezko peritonitis 
bakterianoa, sindrome hepatorrenala, hestegorriko barizeengatiko odoljarioa. 
Planteamendu diagnostiko terapeutikoa. 

 Gibeleko gaixotasun ez biriko eta ez etilikoen kausak ezagutzea. Behazun-
zirrosi primarioa, Wilson-en gaixotasuna, hepatitis autoimmunea, 
hemokromatosia eta abar, eta horien planteamendu diagnostiko terapeutikoa. 

 Jakitea zein paziente zirrotiko diren transplantea izateko hautagai egokiak. 
 Behazun-hodiko patologiari, horren anatomiari, fisiopatologiari eta patologia 

zehatzari buruzko ezagutzak eskuratzea. 
 Behazuneko patologia onberan eta gaiztoan orientabide diagnostiko 

terapeutikoa bideratzen jakitea. 
 Ospitaleratutako pazienteek izan ditzaketen konplikazio septikoak (abzesuak, 

septizemiak, kolangitisa...) ezagutzea eta tratatzen jakitea, eta larritasun-
egoerak hautematea. Antibioterapia zentzuz erabiltzea. 

 Jariakinak maneiatzeko ezagutzak eskuratzea eta pazienteen likido- eta 
energia-balantzeen egokitasuna ezagutzea. 

 Patologia jakin batzuetako (hesteetako gaixotasun inflamatorioa, zirrosia, 
etab.) nutrizio-arazoak ezagutzea eta maneiatzea. 

 Espezialitatearekin lotutako prozedura diagnostikoen jarraibideak eta 
kontraindikazioak ezagutzea. 

 Orokorrean, kontua da une bakoitzean proba diagnostiko arrazionalena 
eskatzeko ezagutza egokiak eskuratzea. 

 Analisi-miaketak edo laborategikoak eskatzean jarraibide arrazionalak emateko 
gaitasuna. 

 Digestio-aparatuko proba funtzional nagusien jarraibideak, kontraindikazioak 
eta interpretazioa ezagutzeko gaitasuna. 

 Goiko eta beheko digestio-bideetako endoskopiaren jarraibideak, 
kontraindikazioak eta interpretazioa ezagutzea. 

 Proba endoskopiko sofistikatuenen jarraibideak, kontraindikazioak eta 
interpretatzeko moduak ezagutzea (mikroskopia fokukidea, magnifikazioa, 
kromoendoskopia, laserterapia, kolangiopankreatografia, ekoendoskopia, 
etab.). 

 Gaitasuna izatea funtzio pankreatikoaren miaketak eta irudi bidezkoak 
agintzeko eta interpretatzeko, hala erradiologiakoak nola endoskopikoak 
direnean. 

 Bario-erradiologiaren egokiespen arrazionala eta interpretazioa egiteko 
gaitasuna: urdail eta duodenoaren eta heste-bideen miaketa eta enema 
opakua. 

 Malabsortzioko eta digestio txarreko koadroen diagnostiko diferentziala egiteko 
beharrezko miaketak ezagutzea. 

 Hesteetako gaixotasun inflamatorioan proba diagnostikoak egokiro agintzeko 
gaitasuna, barne hartuta uzki barneko ekografia eta gammagrafia markatua. 

 Ekografia, erresonantzia magnetikoa eta kolangioerresonantzia zentzuz 
agintzeko gaitasuna. 

 Gibeleko biopsiaren jarraibideak eta kontraindikazioak ezagutzea. 
  Prestakuntza egokia izatea digestio-aparatuko patologiarekin lotutako 

teknologia diagnostiko terapeutikoan. 
 Aparatuaren araberako miaketa egokia egiteko gaitasuna. 
 Gaitasuna izatea abdomeneko miaketa klinikoa egiteko eta intereseko datu 

semiologikoak hautemateko: megaliak, aszitisa, flappinga, masak, etab. 
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 Gaitasuna izatea miaketa proktologiko egokia egiteko eta azterketan lesioak 
hautemateko, eta trebetasunak eskuratzea ondeste-ukipena eta anuskopia 
interpretatzeko. 

 Aszitisa duten pazienteei parazentesia egiten ikastea. 
 Ebidentzian oinarritutako metodologia zientifikoa eta medikuntza ikastea. 
  Ebidentzian oinarritutako medikuntzaren filosofia ikasten hastea. Zientziako 

artikulu motak ezagutzea eta horiek kritikoki irakurtzeko gai izatea eta 
metodologia ikastea. Ebidentzia mailak ezagutzea eta ulertzea. Internet 
bidezko bilaketak egiteko tresna berriak ikasten hastea. 

 
KANPOKO KONTSULTAK: 3-2. mailak 
 

1. Ospitale kanpoko kontsultekin eta lehen mailako arretako eremuekin lotutako 
prestakuntza-esparrua. Duten prebalentzia handiagatik eta konplexutasunagatik 
garrantzitsuak diren digestio-aparatuko gaixotasun asko nagusiki kanpoko 
kontsultetan edo lehen mailako arretan diagnostikatzen eta tratatzen dira (hepatitis 
kroniko birala, esteatohepatitis ez alkoholikoa, heste minberaren sindromea, 
errefluxuagatiko gaixotasuna, Helicobacter pylori bakterioarekin lotutako 
gaixotasunak). Bestalde, gaixotasun larriak (gibeleko zirrosia, hesteetako gaixotasun 
inflamatorioa, digestio-aparatuko minbizia) dituzten pazienteen kontrol gehiena 
anbulatorioetan egiten da. Horregatik, funtsezkoa da digestio-aparatuko egoiliarrak 
bere prestakuntza-aldia ospitalean egiteaz gain, kanpoko kontsultetan ere egitea, 
honako hauetarako: 

 
 Ospitalez kanpoko esparruko digestio-arazoak ezagutzen hastea. 

 Digestio-arazoak dituzten pazienteen azterketa eta diagnostikoa anbulatorioan 

edo ospitalez kanpoko kontsultan egiten ikastea. 

 Digestio-gaixotasunen historia naturala sakontasunez ulertzea. 

 Arazo kronikoak dituzten pazienteen zainketa jarraituan esperientzia lortzea. 

 Gaitasuna lortzea errehabilitazioko, osasun-hezkuntzako eta digestio-aparatuko 

gaixotasunen prebentzioko programetan lankidetzan aritzeko. 

 Anbulatorioko digestio-aparatuari buruzko jardunbidean esperientzia lortzea. 

 Espezialista modura trebetasunak lortzea osasun-arloko beste profesionalekiko 

komunikazioan, paziente guztiei zainketa osoa eman ahal izateko. 

 Osasuneko diziplina anitzeko lantaldeko kide guztien zeregina ulertzea. 

 Tratamendu jakin batzuk aplikatzearen eta horiek kontrolatzearen ondoriozko 

arazo administratiboak eta burokratikoak ezagutzen hastea. 

 Etxeko ospitaleratzearekin eta digestio-aparatuko eguneko ospitalearekin 

harremanak izaten ikastea. 

 
 

2. Nagusiki kanpoko kontsultetan tratatzen eta diagnostikatzen diren digestio-aparatuko 
patologiak diagnostikatzeko eta tratatzeko trebetasunak eskuratzea.  
 

3. Trebetasunak eskuratzea patologia kronikoak dituzten pazienteen jarraipena egiteko 
eta haien gaixotasunaren konplikazioen bilakaera prebenitzeko (kolon-ondesteko 
kartzinomaren baheketako programak arrisku handiko biztanlerian, 
hepatokartzinomaren baheketako programak arrisku handiko biztanlerian, etab.). 
 

 
 
 MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO TXANDAKETA 
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Bi hilabeteko prestakuntza-aldian, egoiliarrak ZIUn sartzeko irizpideak ezagutu behar 

ditu. Pazienteen diziplina anitzeko maneiua eskuratzea eta barneko jarduteko protokoloak 
ikastea. 
 
Pazienteak intubatzen ikasi eta bihotz-biriketako berpizte aurreratua hasteko gaitasuna lortu 
behar du. 
 
ZIUra bideratzea eskatzen duten egoera larriak identifikatzea.  
 
Dauden aireztapeneko mekanismo ez inbaditzaileak ikastea. Hori guztia zuzenean 
gainbegiratuta, eta txandaketaren amaieran 2-3. maila eskuratuz. 

 
ENDOSKOPIA DIGESTIBOKO TXANDAKETA 
 

Endoskopia digestiboa miaketarik garrantzitsuenetakoa da digestio-aparatuko 
gaixotasunak diagnostikatzeko. Lesioa zuzenean ikustea eskatzen duten maniobra 
terapeutikoetan laguntzeko prozedura modura ere erabiltzen dira.  
Hiru hilabeteko txandaketa horretan, egoiliarrak gastroskopia eta kolonoskopia diagnostikoa 
bere kabuz egiteko eta lesioen biopsiak hartzeko trebetasuna eskuratu behar du. Gainera, 
teknika endoskopiko ohikoenak ezagutu behar ditu, esaterako, polipektomia, lesioak 
markatzeko teknika eta stent bat ezartzeko teknika.  
 
Endoskopioaren dorrea laguntzarik gabe muntatzen eta egokiro konektatzen ikasi behar du. 
Endoskopioak garbitzeko sistemak ezagutu behar ditu. 

  
 
HIRUGARREN URTEA BAME 3 eta LAUGARREN URTEA BAME 4 

  
Erabaki dugu azken bi urteetako txandaketak osagarriak eta jarraituak izango direla, halako 
moldez non laugarren urteko prestakuntza hirugarren urtean egindako aurrerapenetara 
egokituko den. Azken urtean, aurreko urtean hautemandako hutsuneak beteko dira. Uste 
dugu metodo errealista eta malgua dela, horren kuantifikagarria izan ez arren. 

 
Endoskopia eta ekografia digestiboak egiten trebatzen hastea. Gutxienez oinarrizko teknika 
endoskopiko instrumentalak erabiltzeko gaitasuna eskuratu beharko du, esaterako, 
hestegorriko, urdaileko eta duodenoko endoskopiak, biopsiadun kolonoskopiak eta 
polipektomiak, gero eta erantzukizun handiagoaz, eta teknika horien eta digestio-aparatuko 
ekografia diagnostikoaren jarraibideak eta mugak ezagutu beharko ditu (1. maila). 
 

 
 
 

EKOGRAFIA DIGESTIBOKO KANPOKO TXANDAKETAK ETA DIGESTIO-APARATUKO 
ZERBITZUKO ABDOMENEKO EKOGRAFIAKO TXANDAKETAK (1. MAILA) HELBURU BERAK 
DITUZTE 
 
Gaur egun, abdomeneko ekografia ezinbesteko teknika da digestio-aparatuko 
egoiliarrarentzat; hala, beharrezkoa da egokiro prestatzea arlo horretan, arrazoi hauengatik:  
 
Ekografiak askotariko aplikazioak ditu abdomeneko patologian, eta interesgarriak dira 
diagnostikoa lortzeko (gehienetan ez-inbaditzailea), bai eta terapia egiteko aukera ematen 
dutelako ere.  
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Egoiliarrak 2 hilabeteko txandaketa egingo du nahiago duen Abdomeneko Ekografiako 
Unitatean. 
 
1. Ultrasoinuen oinarri teorikoak eta medikuntzan duten aplikazioa ezagutzea.  
 
2. Ekografia digestiboko unitateko egitura eta oinarrizko funtzionamendua ezagutzea.  
 
3. Ekografoaren funtzionamendua eta zainketak eta dauden zunda motak eta ekografia-

modalitateak ezagutzea eta horien tresna-panela maneiatzea:  
 neurriak, kurtsorea, zundaren kokapenaren ikonoa, zooma, frekuentzia-hautagailua. 

 
4. Doppler-ekografiaren oinarri fisikoak eta modalitateak ezagutzea eta ohiko neurriak 

kalkulatzen eta irudi ekografikoak eta espektroa interpretatzen jakitea.  
 
5. Ekografia-unitate baten material osagarria ezagutzea: puntzio-orratzak eta gibeleko 

biopsia egitekoak, drainatzeko kateter perkutaneoak, bisturi-xaflak, gel eroalea eta 
paper termikoa.  

 
6.  Orratz fin batekin egindako ziztada/aspirazioaren, gibeleko biopsiaren eta drainatze 

perkutaneoaren jarraibideak, kontraindikazioak eta arriskuak ezagutu beharko ditu.  
 
7.  Gai izan beharko da abdomeneko organoak identifikatzeko eta egokiro miatzeko 

(gibela, besikula, behazun-hodiak, pankrea, barea eta perineo atzea, giltzurrunak eta 
iraitz-bidea eta abdomeneko hodiak).  

 
8.  Kontrol ekografikodun parazentesia egiteko gai izan beharko du. 
 
9.  Ekografia indartzeko zain barneko kontrasteak (Sonovue) emateko maneiua ikasi 

beharko du. 
 
GIBELEKO TRANSPLANTEEN UNITATEKO ETA HEPATOLOGIAKO KONTSULTA 
MONOGRAFIKOKO TXANDAKETA (1. eta 2. mailak). 
 
Gure egoiliarren prestakuntza-programak barne hartzen du bi hilabeteko kanpoko 
txandaketa Gibeleko Transplanteen Unitatean; gainera, R3 prestakuntza-urtean hamabost 
egunero txandakatuko dira unitateko hepatologo guztiekin, gibeleko transplanteei buruz 
eskuratutako prestakuntza osatzeko: 
 

a. Gibeleko transplantearen itxarote-zerrendan dauden pazienteen azterketaren 
aukeraketa, jarraipena eta protokolizazioa.  

b. Farmako immunoezabatzaileen erabilera ezagutzea. 
c. Hepatologia akutuak edo kronikoak dituzten eta gibeleko transplantea 

jasotzeko ebaluazioan edo itxarote-zerrendan dauden pazienteek dituzten 

konplikazioak maneiatzea. 

d.  Pazientearen transplante ondorengo zainketak, barne hartuta errefus akutua, 
injertuan gaixotasuna errepikatzea, errefusaren diagnostiko klinikoa eta 
anatomopatologikoa, horren maneiu terapeutikoa. Immunoezabatzaileak 
erabiltzearen konplikazio infekziosoak eta onkologikoak. Gibeleko transplantearen 
beste konplikazio batzuk hautematea, esaterako, behazun-hodiko lesioak eta arazo 
baskularrak.  

e. Gibeleko transplantearen epe ertaineko arazoak, barne hartuta gaixotasun 
kardiobaskularra, obesitatea, giltzurrun-gutxiegitasuna. 

 Hasierako transplantea egin eta gero ager daitezkeen injertuaren 

disfuntzio-gertakarien maneiu diagnostikoa ikastea. 
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 Injertuaren errefus akutuko gertakarien maneiu diagnostikoa eta 

terapeutikoa ezagutzea. 

 Hasierako transplantea egin eta gero ager daitezkeen behazuneko 

konplikazioen maneiu diagnostikoa eta terapeutikoa ikastea. 

 Transplantea izan duen pazientearen konplikazio infekziosoen maneiu 

diagnostikoa eta terapeutikoa ikastea. 

 Gibeletik kanpoko konplikazioen maneiua ikastea; hauek dira 

ohikoenetako batzuk: diabetesa, hipertentsio arteriala, giltzurruneko 

gutxiegitasuna, konplikazio neuropsikiatrikoak. 

 Transplantea izan duen pazienteari kanpoko kontsultetan egiten zaion 

jarraipenean ikusitako bilakaera eta ager daitezkeen konplikazioak 

ezagutzea. 

 Hepatitis biriko akutua eta kronikoa maneiatzen ikastea, bereziki 

transplantea izan duten pazienteengan B eta C hepatitisaren birusak 

sortutakoak. 

  

 Epe luzeko immunoezabatzearen maneiua ikastea. 

 Transplante aurreko ebaluazio-prozesua ikastea. Egoiliarrak parte hartu 

beharko du gibeleko transplantea izateko hautagai izan daitezkeenei 

buruzko transplante-batzordean egindako ebaluazioan, aurkezpenean eta 

eztabaidan. 

 Gibel-gutxiegitasun akutu larria duten pazienteen transplante 

urgentearen maneiua eta indikazio-irizpideak ikastea. 

 Gibeleko transplantea jasotzeko ebaluazioan edo itxarote-zerrenda 

aktiboan dauden pazienteek dituzten konplikazioak maneiatzea. 

 Gibeleko transplantea jasotzeko ebaluazioan edo itxarote-zerrendan 

dauden pazienteek dituzten konplikazioak maneiatzea: aszitis 

errefraktarioa eta gibeleko hidrotoraxa, sindrome hepatorrenala, gibel-

biriketako sindromea eta portako eta biriketako hipertentsioa, portako 

hipertentsioagatiko digestio-bideetako odoljarioa. TIPS delakoaren 

printzipioak eta jarraibideak ezagutzen hastea. 

 Portako hipertentsioa diagnostikatzeko eta maneiatzeko erradiologia 

interbentzionista erabiltzen ikastea. 

 

f. Gibeleko transplantearen askotariko egoeratako kontsiderazio etikoak. 
g. Gibeleko transplantearen itxarote-zerrendan dauden pazienteen azterketaren 

aukeraketa, jarraipena eta protokolizazioa.  
h. Gibeleko patologia duten pazienteen maneiua: gibeleko analitika eta serologia 

birikoak interpretatzea; BHBa eta CHBa, gibeleko esteatosia, esteatohepatitis ez 
alkoholikoa, hemokromatosia, Wilson-en gaixotasuna, porfiriak eta alfa-1-
antitripsinaren defizita. 
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OSPITALERATZE-SOLAIRUKO TXANDAKETA (1. maila) 
 
Digestio-aparatuko ospitaleratze-aretoko txandaketaren helburu modura, egoiliarrak honako 
hauek egin behar ditu: 
Aurreko urteetan eskuratutako ezagutzetan eta trebetasunetan sakontzea. Erantzukizunik 
handiena izatea konplexutasun-maila guztietako digestio-aparatuko pazienteen maneiuan, 
barne hartuta gibeleko arazoak dituzten pazienteen maneiuaren alderdi espezifikoenak, 
esaterako: gibeleko transplantearen jarraibideak eta zainketak; portako hipertentsioa eta 
gibel-biriketako sindromea duen pazientearen, odola darion pazientearen edo hesteetako 
gaixotasun inflamatorioa duen pazientearen azterketa; immunoezabatzaileen bidezko 
tratamendua edo terapia biologikoa; behazun-pankreako patologia larria duten pazienteen 
maneiua; digestio-aparatuko minbiziaren kimioterapia (1. maila). Gainera, gai izan beharko 
du pazientearen familiakoekin eraginkortasunez, egokiro eta maiz komunikatzeko; 
horretarako, berri eta pronostiko txarrak ematen eta tratamendu batzuen eraginkortasunik 
eza azaltzen ikasi beharko du (1. maila). 
Paziente kritikoei buruzko eztabaida etikoetan modu aktiboan parte hartzea (1. eta 2. 
mailak). 
 
 
HESTEETAKO GAIXOTASUN INFLAMATORIOAREN KANPOKO KONTSULTA MONOGRAFIKOKO 
TXANDAKETA (1. maila) 
 
Hesteetako gaixotasun inflamatorioa bilakaera kronikoko eta errepikatuko entitatea da; gero 
eta intzidentzia handiagoa zuenez, duela 10 urte Hesteetako Gaixotasun Inflamatorioaren 
Unitate Monografikoa sortu behar izan genuen.  
 
Digestio-aparatuko egoiliarrak txandaketa egingo du Hesteetako Gaixotasun Inflamatorioko 
Kontsulta Monografikoan R4 urtean, bi asteko maiztasunez. Urtea atal horretaz arduratzen 
diren 4 laguntzaileen artean banatuko da eta egoiliarrak hiru hilabeteko txanda egingo du 
bakoitzarekin, hepatologiako unitatean bezala. 
 
Hesteetako gaixotasun inflamatorioaren oinarri fisiopatologikoei buruzko ezagutzak 
eskuratuko dituzte, horren mekanismo patogenikoak eta izan ditzaketen ondorio 
terapeutikoak ezagutzeko. 
 
Proba diagnostikoak egokitzea, zentzuz erabiltzeko. Honako hauen jarraibideak eta 

kontraindikazioak ezagutzea: azterketa erradiologikoak eta endoskopikoak, markatzaile 

serologikoak, uzki barneko ekografia, abdomeneko ekografia kontrasteduna, RMN enterala, 

RMN pelbikoa; halaber, horiek modu kritikoan interpretatzen jakitea pazientearen testuinguru 

klinikoan. 

 

Bilakaeraren konplikazio bereziak (hestez kanpoko zeinuak, abzesuak, uzki inguruko 

gaixotasuna, estenosia, zulaketak, megakolona...) hautematen eta maneiatzen jakitea. 

 
Modu jarraituan ikasiko dute patologia horien berezko farmakoak erabiltzen eta egoera 
terapeutiko konplexuei buruzko ezagutzak eskuratuko dituzte: kortikoideekiko 
mendekotasuna, kortikoideekiko erresistentzia eta, horren ondoren, immunoezabatzaileekin 
egindako tratamenduen eta terapia biologikoen tutoretzapeko maneiua. Medikazio horren 
onurak eta albo-ondorioak hautemango dituzte eta beharrezko ezagutzak eskuratuko dituzte 
kasu konplexuetan erabakiak hartzeko. 
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Trebetasuna eskuratuko dute agerraldi arin-moderatuak anbulatorioan kontrolatzeko eta 
ospitaleratzeko beharra dagoen ala ez jakiteko, agerraldi moderatu-larriak zorrotzago 
kontrolatu ahal izateko. 
 
Gaixotasun horietarako dauden teknika kirurgikoak ezagutuko dituzte, eta banakako kasu 
bakoitzean behar diren ala ez baloratzen ikasiko dute. 
 
Paziente horien nutrizio-maneiua ikastea, Nutrizio Zerbitzuarekin lankidetza estuan. 
 

 
 

ENDOSKOPIAKO TXANDAKETA 
 
Endoskopia digestiboa miaketarik garrantzitsuenetakoa da digestio-aparatuko gaixotasunak 
diagnostikatzeko. Lesioa zuzenean ikustea eskatzen duten maniobra terapeutikoetan 
laguntzeko prozedura modura ere erabiltzen dira. Prestatzen ari den espezialistak behar 
besteko ezagutzak eta trebetasunak eskuratu beharko ditu honako hauetarako: 
 
1. MAILAN: 

1. Digestio-aparatuko endoskopia diagnostiko eta terapeutiko estandarra (esofagoskopia, 
gastroskopia, kolonoskopia)  

2. Hestegorriko barizeen eta ultzera peptiko hemorragikoaren tratamendu endoskopikoa.  
3. Polipektomia endoskopikoa. 
  

2-3. MAILAN 
1. Enteroskopia.  
2. Kapsula endoskopikoa.  
3. Atzeranzko kolangiografia endoskopikoa, papilotomia, papiloplastia, behazun-harriak 

ateratzea, koledokoskopia.  
4. Ekoendoskopia.  

 
Jarraian, teknika guztiak eta horien maila zehazten dira: 

 
 Endoskopia (gastroskopia eta kolonoskopia) diagnostikoa: 1. maila 
 Larrialdietako endoskopia (hemostasia, gorputz arrotzak ateratzea, 

kolonoskopia diagnostikoa, hesteetako bolbuluaren deskonpresioa): 2. maila 
 Polipektomia: 1-2. maila, polipoaren konplexutasunaren arabera 
 PEG jartzea: 1. maila (teknika horretarako 2 endoskopista behar dira: 

laguntzaile bat eta egoiliar bat) 
 Zunda nasojejunala jartzea: 1. maila 
 Hestegorriko-koloneko dilatazioak: 1-2. maila 
 Protesi enterikoak jartzea: 2. maila (1 egoiliar-aldiaren amaieran) 
 Atzeranzko kolangiopankreatografia endoskopikoa eta oinarrizko 

ekoendoskopiak egitea: 3-2. maila 
 Behazun-esfinterotomia, harriak ateratzea, behazun-pankreako protesiak 

jartzea, behazuneko eta/edo pankreako estenosiak dilatatzea, pseudo-kisteak 
drainatzea, orratz fin batekin egindako ziztada/aspirazio gidatua ekoendoskopia 
bidez, plexu zeliakoko neurolisia ekoendoskopia bidez gidatuta... : 3. maila 

 Abzesu abdominalen drainatzeak, irudizko teknikekin gidatuta. 2-3. maila 
 Digestio-aparatuko tumoreen eta gaiztotu aurreko lesioen tratamendu 

endoskopikoak. 3. maila 
 

PRESTAKUNTZAKO ZEHARKAKO EDUKIAK. 
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Gomendagarria da Irakaskuntza Batzordeak antolatzea atal honetako informazioa, dauden 
espezialitateetako egoiliar guztientzat. Ezinezkoa denean, ikastaroen, bileren eta berariazko 
bilkuren bidez antolatuko da. 

 
LAGUNTZA-JARDUERAK: 

 
Alderdi orokorrak. 

Aurreko ataletan aipatutako trebetasun praktikoak zuzenean edo zeharka gainbegiratuta egin 
behar dira, halako moldez non mediku egoiliarrak pazienteekiko gero eta zuzeneko 
erantzukizun handiagoa har dezan honako laguntza-arlo hauetan: 

Ospitaleratutako pazienteak: egoiliarrak egokiro erabili beharko ditu proba osagarriak, eta 
beste espezialitate batzuekiko kontsultak egin beharko ditu. Azken egoiliar-urtean, gai izan 
beharko du beste zerbitzu batzuetarako aholkulari-lanetan aritzeko eta ospitaleratze-eremuko 
ospitaleratzeen eta alten plangintzan parte hartzeko. 
 
Azken egoiliar-urtean anbulatorioko pazienteak artatzea: horretarako, gainbegiratuta, bere 
gain hartu beharko du erregimen anbulatorioko pazienteen kontrolaren erantzukizuna, hala 
lehenengo bisitetan nola ondorengo azterketetan. 
 
Larrialdietako medikuntza: horretarako, arlo horietako txandaketa-aldietan daudenean, 
egoiliarrak guardien taulan sartuko dira, zentroko dagozkien unitateetan. 
 
Laguntza-jardueren gutxi gorabeherako kuantifikazioa. 

Prestakuntza egokia lortzeko beharrezkotzat jotzen den urteko prozedura-kopurua hau da: 

Egoiliar-aldiko lehenengo urtea: (aurrez aurreko gainbegiratzearekin). 

a) Ospitaleratutako pazienteen historia klinikoak: 200. 
b) Alta-txostenak: 200 (plantillako langileek behar bezala ikus-onetsita). 
c) Parazentesi diagnostikoa/terapeutikoa: 15. 
d) Abdomeneko erradiografia arruntak interpretatzea: 200. 
e) Toraxeko erradiografia interpretatzea: 200. 
f) Elektrokardiograma interpretatzea: 200. 
g) Fisikoki bertan egonez egindako guardiak: 13. atalean jasotako baldintzetan. 

14.2.2 Egoiliar-aldiko bigarren urtea: 

a) Ospitaleratutako pazienteen historia klinikoak: 100. 
b) Alta-txostenak: 100. 
c) Parazentesi diagnostikoa/terapeutikoa: 10. 
d) Ordenagailu bidezko abdomeneko tomografia interpretatzea: 100. 
e) Heste-bideen miaketa eta enema opakua interpretatzea: 30. 
g) Hatsaren probak interpretatzea digestio-aparatuko gaixotasunetan: 15. 
h) Digestioaren eta xurgapenaren probak interpretatzea: 15. 
i) Fisikoki bertan egonez egindako guardiak: 5 guardia, 1., 2. eta 3. urteetan. 4. urtean, 3 

fisikoki bertan egonez egindakoak eta 4 endoskopiakoak.  
    

Egoiliar-aldiko hirugarren urtea: 

a) Abdomeneko ekografia: 200. 
b) Teknika manometriko digestiboak, pHmetria eta inpedantziometria: 15.  

c) Esofagoskopia, gastroskopia, enteroskopia, kolonoskopia eta errektoskopia: 400 (gutxienez 
150 gastroskopia eta 150 kolonoskopia). 
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e) Lehenengo eta bigarren mailako teknika endoskopiko hemostatikoak: 50. 
f) Laguntzaile modura parte hartzea digestio-aparatuko tumoreen eta lesio aurregaiztoen 

tratamendu endoskopikoetan: 50. 
h) Kapsuloendoskopia: 20. 
i) Estenosi intraluminalak dilatatzea: 20. 
j) Laguntzaile modura parte hartzea ekoendoskopia diagnostikoa eta terapeutikoa egiten: 

20. 
k) Biopsia-puntzioa eta orratz fineko puntzioa digestio-aparatuko organoetan, irudi bidezko 

kontrolarekin: 20  
l) Laguntzaile modura parte hartzea atzeranzko kolangiopankreatografia endoskopikoan: 

100. 
m) Laguntzaile modura parte hartzea papilotomia endoskopikoan, harriak ateratzen eta 

behazun-protesia ezartzen: 25. 
n) Laguntzaile modura parte hartzea protesi endodigestiboak jartzen: 15. 
o) Gastrotomia endoskopikoa: 10. 
p) Laguntzaile modura parte hartzea abzesu abdominalen drainatzeak egiten, irudizko 

teknikekin gidatuta: 20. 

Egoiliar-aldiko laugarren urtea: 

a) Ospitaleratutako pazienteen historia klinikoak: 100. 
b) Anbulatorioko pazienteen laguntza: Lehenengo kontsultak: 100. Azterketak: 200. 
c) Alta-txostenak: 100. 
d) Digestio-aparatuko organoetan fibrosia neurtzeko prozedurak interpretatzea: 30. 
e) Markatzaile biriko hepatikoen esanahia interpretatzea: 200. 
f) Digestio-aparatuko gaixotasunak dituztenen bizi-kalitatea ebaluatzeko teknikak 

interpretatzea. 

Zientziako eta ikerkuntzako jarduerak 

Alderdi orokorrak. 

Egoiliar-aldi osoan, mediku egoiliarrak aintzat hartu behar du beharrezkoa dela 
irakaskuntza eta ikerkuntza mediku-lanaren ezinbesteko parte modura sartzea. Horretarako, 
ezinbestekoa da aktiboki parte hartzea zerbitzuaren eta zentroaren etengabeko 
prestakuntzako eta ikerkuntzako jardueretan. Une oro, egoiliarrak pixkanaka sartu beharko 
da lantaldeetan, eta gero eta erantzukizun-maila handiagoa izan beharko du; gainera, arlo 
horretako prestakuntza ez da inola ere alderdi teorikoetara mugatuko. Xehetasun handiagoz, 
honako hauek egin behar ditu: 

a) Aktiboki parte hartzea zerbitzuko, beste zerbitzu eta/edo unitate batzuekin batera 
egindako eta ospitaleko orokorrak diren bilkura klinikoen garapenean. 

b) Parte-hartze aktiboa izatea aldizkako berrikuspen bibliografikoetan eta zerbitzuko beste 
irakaskuntza-jarduera batzuetan. 

c) Aktiboki parte hartzea zerbitzuko ikerkuntza-bilkuren garapenean. 
d) Beharrezko gaitasunak eta trebetasunak garatzea ikerketa-lanak gauzatzeko. Zehazki, 

prestakuntza jaso behar du ikerketa-metodologian eta beste ikasgai osagarri batzuetan, 
esaterako, hizkuntzak eta tresna informatikoen erabilera aurreratua.  
e) Beharrezko gaitasunak eta trebetasunak garatzea ikerketa-lanen emaitzak komunikatzeko, 
hala bilera eta biltzarretan aurkezteko komunikazio-formatuak prestatzen nola argitaratzeko 
lan zientifikoak idazten eta bidaltzen. 

f) Zentroan martxan dagoen ikerketa-ildoren batean sartzea edo, hala badagokio, ildo 
berriak sortzen laguntzea. Nolanahi ere, garrantzitsua da kanpo-baliabideak lortzeko 
prozedurak ikasten hastea, bereziki ikerketarako diru-laguntzak eskatzekoak. Desiragarria 
litzateke ikerketa-jarduera hori doktore-titulua lortzeko proiektu bat gauzatzera bideratzea. 
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Jarduera zientifikoen gutxi gorabeherako kuantifikazioa. 

Atal hau orientabide orokorra soilik da, eta tutoreak zentro bakoitzaren egoerara egokitu 
beharko du. 

 Egoiliar-aldiko lehenengo urtea. 

a) Ospitaleko bilkura kliniko orokorretara joatea. 
b) Txandakatzen ari den zerbitzuetako bilkura klinikoetara joatea eta parte-hartze aktiboa 

izatea. 
c) Irakaskuntza-batzordeak programatutako prestakuntza-jardueretara joatea, tutorearen 

arabera. Jarduera horiek barne hartu behar dituzte ikerketako metodologiaren eta ikasgai 
osagarrien prestakuntza. 

 
d) Tokiko eta/edo estatuko bilkura zientifikoetara joatea. 

 

Egoiliar-aldiko bigarren urtea. 

a) Ospitaleko bilkura kliniko orokorretara joatea. 
b) Txandakatzen ari den zerbitzuetako bilkura klinikoetara joatea eta parte-hartze aktiboa 

izatea. 
c) Irakaskuntza-batzordeak programatutako prestakuntza-jardueretara joatea, tutorearen 

arabera. Jarduera horiek barne hartu behar dituzte ikerketako metodologiaren eta ikasgai 
osagarrien prestakuntza. 

d) Tokiko bilera zientifikoetan aurkezpenen bidez parte hartzea eta estatuko bileretara 
joatea. 

e) Lan zientifikoak prestatzen parte hartzea. 
f) Zentroko ikerketa-ildoetan sartzea. 

 
Egoiliar-aldiko hirugarren urtea. 

a) Ospitaleko bilkura kliniko orokorretara joatea, eta noizean behin aurkezpenen bidez 
parte hartzea. 

b) Digestio-aparatuko Zerbitzuko bilkurak aurkeztea, eta gainerako bilkuretan parte-
hartze aktiboa izatea. 

c) Irakaskuntza-batzordeak programatutako prestakuntza-jardueretara joatea, tutorearen 
arabera. Jarduera horiek barne hartu behar dituzte ikerketako metodologiaren eta ikasgai 
osagarrien prestakuntza. Jarduera horiek barne hartu behar dute beste zentro batzuek edo 
elkarte zientifikoek babestutako kanpoko prestakuntza-ikastaroetara joatea. Berariazko 
arloetan kanpoko txandaketen beharra baloratuko da. 

 
d) Tokiko eta estatuko bilera zientifikoetan aurkezpenen bidez parte hartzea eta 

nazioarteko bileraren batera joateko aukera baloratzea. 
e) Lan zientifikoak prestatzen parte hartzea, eta gero argitalpenak egitea. 
f) Zentroko ikerketa-ildoetan duen jarduerarekin jarraitzea.  
 
Egoiliar-aldiko laugarren urtea. 

a) Ospitaleko bilkura kliniko orokorretara joatea, eta noizean behin aurkezpenen bidez 
parte hartzea. 



 

 

 

PIEG – DIGESTIO-APARATUA 

b) Digestio-aparatuko Zerbitzuko bilkurak aurkeztea, eta gainerako bilkuretan parte-
hartze aktiboa izatea. 

c) Irakaskuntza-batzordeak programatutako prestakuntza-jardueretara joatea, tutorearen 
arabera. Jarduera horiek barne hartu behar dituzte ikerketako metodologiaren eta ikasgai 
osagarrien prestakuntza. Jarduera horiek barne hartu behar dute beste zentro batzuek edo 
elkarte zientifikoek babestutako kanpoko prestakuntza-ikastaroetara joatea. Berariazko 
arloetan kanpoko txandaketen beharra baloratuko da. Ahal izanez gero, nazioarteko 
txandakatzea egitea baloratuko da. 

d) Tokiko, estatuko eta, ahal bada, nazioarteko bilera zientifikoetan aurkezpenen bidez 
parte hartzea. 

e) Lan zientifikoak prestatzen parte hartzea, eta gero argitalpenak egitea. 
f) Zentroko ikerketa-ildoetan duen jarduerarekin jarraitzea. 
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7.-DIGESTIO-APARATUKO ZERBITZUAN TXANDAKATZEN DIREN 
EGOILIARRENTZAKO ARAU OROKORRAK. 
 
BILKURAK: 
 
Zerbitzuko bilkurak:  
Asteroko bilkura, gai orokorrei edo espezialitatearen berezko gaiei buruz. 
Eguneroko bilkura, ospitaleratutako pazienteei eta haien datu klinikoei buruz. 
Berrikuspen bibliografikoak astean behin. 
Asteroko bilkura, kasu endoskopikoei buruz. 
Bilkura orokorrak, Digestio Aparatuaren Atalaren kontura.  
Baterako bilkurak, kirurgiako, onkologiako eta abarreko zerbitzuekin. 
 
 
8.-EGOILIARREI HARRERA ETA AGURRA EGITEKO PLANA, DIGESTIO-APARATUKO 
ATALEAN 
Egoiliarrak hartzeko eta agurtzeko dokumentazioa, hala zentrokoa nola ziurtatutako 
irakaskuntza-unitateetakoa. 
 
BAMEa gure zerbitzura heltzean, Ospitaleko Harrera Plan Orokorra gorabehera (barne hartzen 
ditu kontratuaren sinadura, azterketa fisikoa Lan Osasunaren arloan, laneko arropa lortzea), 
honako hauek egingo dira: 
 
Ongietorri-elkarrizketa tutorearekin eta atalburuarekin. 
Dokumentazioa ematea: ESPEZIALITATEKO BAME GIDA, Digestio Aparatuko Espezialitatearen 
Batzorde Nazionalaren 2009ko urriko prestakuntza-programari egokitua. 
Ospitaleko instalazioak bisitatzea, tutoreak lagunduta. 
Lehen urteko txandaketetako irakasle laguntzaileak aurkeztea.  
Txagorritxuko Ospitaleko txandaketen eskema orokorra. 
Digestio Aparatuko Atalaren funtzionamenduaren organigrama. 
 
Ez dago zerbitzutik agurtzeko berezko planik, baina honako ekintza hauek egiten dira: 
 
Ebaluazio Batzordearen azken ebaluazioa. 
Elkarrizketa tutorearekin eta atalburuarekin. 
Agurtzeko afaria plantilla osoarekin. 
Egoiliar-aldiaren amaierako oparia. 
 
 
9.-IKERKUNTZAKO PRESTAKUNTZA ETA ARGITALPENAK  
 
Prestakuntza-aldian, egoiliarrak oinarrizko ezagutzak eskuratu beharko ditu gai hauei buruz: 
ikerketaren metodologia, osasun-zientziei buruzko literatura zientifikoaren ebaluazio kritikoa, 
azterketa klinikoen diseinua, datu-bilketa, azterketa estatistikoa, komunikazioak eta 
publikazioak prestatzea.  
 
Prestakuntzan zehar, digestio-aparatuko egoiliarra gai izan beharko da metodo zientifikoaren 
kontzeptu nagusiak ulertzeko eta aplikatzeko, besteak beste: hipotesiak egitea, errore 
estatistikoak, laginen tamaina kalkulatzea eta hipotesiak erkatzearekin lotutako estatistikako 
metodoak. 
 
Digestio-aparatuko espezialistak beharrezko ezagutzak eskuratu beharko ditu ikerlan bat 
egiteko, hala behaketakoa nola esperimentala. Halaber, osasun-zientziei buruzko literatura 



 

 

 

PIEG – DIGESTIO-APARATUA 

zientifikoa kritikoki ebaluatzen jakin beharko du, eta gai izan beharko da azterlan bat 
diseinatzeko, landa-lana egiteko, datuak biltzeko eta estatistikak aztertzeko, bai eta 
ondorioak eztabaidatzeko eta prestatzeko ere; gainera, azken horiek komunikazio edo 
argitalpen batean aurkezten jakin beharko du. 
 
Gutxieneko batzuk ezarri dira: 
 
Prestakuntza-aldian, egoiliarrak parte hartu behar du espezialitatearen aldizkari batean 
artikulu bat argitaratzen. 
Urtero gutxienez komunikazio edo poster bat aurkeztu beharko du espezialitatearen biltzar 
batean. 
Ospitaleko bilkura kliniko orokorretara joatea, eta noizean behin aurkezpenen bidez parte 
hartzea. 
Digestio-aparatuko Zerbitzuko 2 berrikuspen-bilkura aurkeztea urtero, eta gainerako 
bilkuretan parte-hartze aktiboa izatea. 
Urteroko protokolo diagnostiko terapeutiko bat sortzen eta berrikusten parte hartzea, 
egoiliar-aldiko bigarren urtetik aurrera. 
 
Baterako prestakuntza osagarriko ikastaroak egoiliarrentzat  
 
Ezinbestekotzat joko dira: 
 
1. Ingeles teknikoko ahozko eta idatzizko ezagutzak izatea. 
2. Oinarrizko bizi-euskarriari buruzko ikastaroa. 
3. Babes erradiologikoko ikastaroa.  
4. Larrialdi mediko-kirurgikoen ikastaroa.  
5. Liburutegi Birtualeko ikastaroa. Datu baseak.   
6.  Medikuntzan oinarritutako medikuntzako eta artikuluen irakurketa kritikoko ikastaroa. 
7. Ikerketa kritikoaren metodologiari buruzko ikastaroa.  
8. SPSS programaren oinarrizko maneiua (AUO Ospitaleko Ikerketa Unitatea). 
 
Espezialitatearen biltzarrak, jardunaldiak eta ikastaroak: 
 
SEPD eta AEG elkarteen bilera nazionaletara joatea gomendatzen da. 
Espezialitatearen eskualdeko bileretara joatea. SVNPD. 
Gibela ikertzeko Espainiako elkartearen estatuko jardunaldietara joatea. 
GETECCU lantaldearen urteroko bileretara joatea. 
 
10.- EGOILIARRA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 
 
Gaur egun ez dago erabat onartzen den ebaluazio-tresna baliozkoturik. Oraindik ere, 
ebaluazioaren prozesuak zama pertsonal handia du, eta tutoreak eta irakasleek hartzen dute 
parte horretan. Tresna horiek izan arte, orain arte jarraitutako printzipioei jarraituko diegu; 
hain zuzen ere, J.D. Prados Torres eta M.A. Santos Guerra MA egileek azaldu zituzten 
printzipio horiek, oso egokiro, gure ustez, Medicina de familia (1. libk., 1. zk., 2000ko ekaina) 
argitalpenean. 
 
Lehenengo printzipioa: ebaluazioa fenomeno morala da, ez da soilik teknikoa.  
Bigarren printzipioa: ebaluazioa prozesu bat izan behar da, ez ekintza isolatua.  
Hirugarren printzipioa: nahitaezkoa da ebaluazioa partaidetzako prozesua izatea.  
Laugarren printzipioa: ebaluazioak bi osagai ditu: batak berretsi eta besteak egotzi egiten du.  
Bosgarren printzipioa: ebaluazioari buruzko hizkuntzak elkar ulertzeko eta nahasteko balio 
du. 
Seigarren printzipioa: ebaluazioa zehatza izateko, askotariko tresnak erabili behar dira.  
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Zazpigarren printzipioa: ebaluazioa irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesu guztiaren 
katalizatzailea da.  
Zortzigarren printzipioa: ebaluazioaren edukiak konplexua eta globalizatzailea izan behar du.  
Bederatzigarren printzipioa: ebaluatzeko, irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesuaren 
ezagutza espezializatua izan behar da.  
Hamargarren printzipioa: ebaluazioak ikaskuntzaren zerbitzura egon behar du.  
Hamaikagarren printzipioa: garrantzitsua da meta-ebaluazioa egitea, hots, ebaluazioak 
ebaluatzea.  
Hamabigarren printzipioa: ebaluazioa ez da izan behar ekintza indibidualista, kideen artekoa 
baizik.  
Hamahirugarren printzipioa: presaka eta ongi negoziatu gabe aplikatutako ebaluazioak 
sinesgarritasuna galtzen du (eta batzuetan ez du atzera bueltarik).  
 
Egoiliarraren ebaluazioa Osasun eta Kontsumo Ministerioaren eta Ospitaleko Irakaskuntza 
Batzordearen jarraibideen arabera egiten da: 
 
1. Balorazioa, txandaketa bakoitzaren ondoren. Txandaketa bakoitzaren ondoren, ebaluazio 
horretaz arduratzen den medikuak eta tutoreak ebaluazio-fitxa bat beteko dute (1. Fitxa) eta 
Irakaskuntza Batzordera bidaliko dute, amaitzean. 
Eskala 4 mailakoa izango da: 0=Gutxiegi, 1=Nahikoa, 2=Nabarmen, 3=Bikain. 
 
Alderdi hauek baloratuko dituzte: 
       A. Ezagutzak eta trebetasunak 
            • Eskuratutako ezagutza teorikoen maila 
            • Eskuratutako trebetasunen maila 
            • Trebetasuna diagnostikoa zehazterakoan 
            • Erabakiak hartzeko gaitasuna 
            • Baliabideak zentzuz erabiltzea 
 
       B. Jarrerak 
            • Motibazioa 
            • Dedikazioa 
            • Ekimena 
            • Puntualtasuna eta agertzea 
            • Erantzukizun-maila 
            • Pazientearekiko eta familiarekiko harremanak 
            • Lantaldearekiko harremanak 
 
2.  Ebaluazioa txandaketa bakoitzaren ondoren, tutorearekin egindako elkarrizketa bidez; 
honako hauek berrikusiko dira: betetako helburuak, eskuratutako trebetasunak, egoiliarraren 
edo txandaketa egin den unitatearen hutsuneak eta hobetu beharreko gaiak. 
 
3. Egoiliarrak berak irakasleen ebaluazioa betetzea, egoiliar-urte horretan egindako 
txandaketa guztiei dagokienez, inprimaki estandar bati jarraikiz. 
 
4. Tutorearen eta egoiliarren arteko asteroko bilerak: Batzuetan baterako bilerak egiten dira, 
zerbitzuko egoiliar guztiekin, eta horietan erabakiak hartzen dira irakaskuntza-programaren 
egokitzapenei, txandaketei, biltzarretarako bertaratzeei eta abarri buruz. Halaber, egoiliar 
bakoitzarekin banakako bilerak egin behar dira, pertsona bakoitzaren premiak, lehentasunak 
eta hobetu beharreko gaiak lantzeko. 
 
Egoiliarren tutoretza: 
Asteroko eta beste maiztasun batzuetako tutoretza orokorrak egiten dituzte, bai eta egoiliar-
urteko tutoretzak eta banakakoak ere. Tutoretza horietan, txandaketetan lortutako helburuak 
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berrikusten dira, ikerketa-taldeetarako sarrera gainbegiratzen da eta egoiliar bakoitzaren 
prestakuntzako eremu defizitarioak hautematen dira. Tutoreek koordinatutako bilkuretan 
parte hartzea sustatzen da. Bestetik, tutoreek egoiliarren txandaketak egokitzen dituzte, 
irakaskuntzako helburuak betetzen direla bermatzeko. 
 
5. Beste ebaluazio-fitxa batean (2. Fitxa) egoiliarraren azken nota agertzen da, eta 1. Fitxa 
guztien laburpena eta batezbestekoa da. Ona bada, egoiliarra hurrengo urtera pasatuko da 
edo bere prestakuntza-aldia amaituko du, dagokionaren arabera. 
 
6. Egoiliarrak urteroko nahitaezko memoria bat egin beharko du, Ospitaleko Irakaskuntza 
Batzordeak emandako eredu estandar bati jarraikiz, eta tutoreak, zerbitzuburuak eta 
Irakaskuntza Batzordeko presidenteak sinatuko dute. Egoiliar-aldia amaitzean, egoiliarrari 
bere urteko memoriak emango dizkiote, koadernatuta, Curriculum Vitaerako. 
 
7. Prestatzen ari den espezialista batek txandaketa egiten duen bakoitzean, barnekoa zein 
kanpokoa izan, txandaketa horren ebaluazioa egingo da, Irakaskuntza Batzordeak onartutako 
ereduak erabiliz; hala txandaketaz arduratzen den tutoreak nola egoiliarrak eredu horiek jaso 
eta irakaskuntzako idazkaritzan entregatu beharko dituzte, bete ondoren. 
 
TUTOREAK BAME-ARI BURUZ TXANDAKETA BAKOITZEAN BETETZEKO EBALUAZIO-ORRIA 
BAME-AK ZERBITZUARI BURUZ TXANDAKETA BAKOITZEAN BETETZEKO EBALUAZIO-ORRIA 
Prestakuntza-urtea amaitu ondoren, egoiliarrak honako hauek egin eta irakaskuntzako 
idazkaritzan entregatu beharko ditu: 
BAME-AK ZERBITZUARI BURUZ BETE BEHARREKO EBALUAZIO-ORRIA 
Egoiliar-urtean egindako jarduerari buruzko IKASKETA-DOKUMENTUA 
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PRESTAKUNTZA-PROGRAMAKO TRESNAK 
 
1. Digestio-aparatuko espezialitateko prestakuntzan dagoen espezialistaren trebetasunen 
jarraipena egiteko txantiloia. 
 
2. Digestio-aparatuko espezialitateko prestakuntzan dagoen espezialistaren trebetasunen 
ebaluazio-liburua. 
 
Egoiliarraren liburua. Kontzeptua, ezaugarriak eta diseinua. 
 
1. Egoiliarraren liburua da egoiliar bakoitzak bere prestakuntza-aldian egiten dituen jarduerak 
erregistratzeko tresna. 
 
2. Egoiliarraren liburuaren ezaugarriak: 
 

a) Nahitaezkoa da. 
b) Egoiliarraren ikaskuntza-prozesua agerian jartzen duten jardueren erregistro 

indibiduala da; beraz, liburu horretan jasoko dira prestakuntza-prozesuaren ebaluazioan 
kontuan hartuko diren datu kuantitatiboak eta kualitatiboak. 

c) Egindako txandaketak erregistratzen dira, hala prestakuntza-programan 
aurreikusitakoak nola kanpoko txandaketa baimenduak, Errege Dekretu honen 21. 
artikuluan jasotakoaren arabera. 

d) Autoikaskuntzako tresna izatea, zeinak banakako hausnarketa eta tutorearekin batera 
egindakoa sustatuko duen, egoiliarrak prestakuntza-urte bakoitzean egindako jarduerak 
hobetze aldera. 

e) Erreferentziazko baliabidea izatea ebaluazioetan, egoiliarraren gaitze-prozesua 
ebaluatzeko beste tresna batzuekin batera. 

 
3. Liburua egoiliarrarena da, eta hark beteko du, tutoreak lagunduta eta gainbegiratuta. 
Bertan jasotako datuak izaera pertsonaleko datuen babesari eta sekretu profesionalari 
buruzko legeria aplikagarriaren mende daude. 
 
4. Dagokion espezialitatearen batzorde nazionalak egoiliarraren liburuaren oinarrizko egitura 
diseinatuko du, eta Osasun eta Kontsumo Ministerioak onartuko du; bestalde, Irakaskuntza 
Batzordeari dagokio bermatzea horietako bakoitzaren edukia espezialitate bakoitzeko 
tutoreek proposatutako eta berak onartutako gidara edo prestakuntza-ibilbidera egokitzen 
dela (banakako prestakuntza-plana). 
 


