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PSIKIATRIAKO ESPEZIALITATEAREN PRESTAKUNTZA-IBILBIDEAREN 
EREDUA 

 
1. ESPEZIALITATEAREN IZEN OFIZIALA ETA TITULUAREN BETEKIZUNAK 
 
 
(44/2003 Legea: Osasun Lanbideak Arautzeko Legea; 1148/2006 ED: Osasun Zientzietako 
Espezialistak Trebatzekoa; 183/2008 ED: Osasun Zientzietako Espezialitateen Prestakuntza 
Alderdiak; SCO/2616/2008 AGINDUA, irailaren 1ekoa, Psikiatriako espezialitatearen 
prestakuntza-programa onartzen eta argitaratzen duena) 
 
Psikiatriako espezialitatea 
Iraupena: 4 urte 
Aurretiko ikasketak: Medikuntzan graduduna/lizentziaduna 
 
SARRERA 
 
Psikiatria oinarrizko espezialitatea da, eta eduki bereizia duten zenbait adar ateratzen dira 
hartatik. Etengabeko bilakaera duen espezialitate zabala da, eta psikiatriaren esparruan 
oraindik ez dira garatu ez ardaztasuna ezta Trebakuntza Espezifikoko Arloak ere 
(azpiespezialitateak); hori dela eta, programa honek oinarri zabala du, eta honetan 
trebatutako profesionalari aukera ematen dio psikiatra orokor modura aritzeko gaur egun 
psikiatria osatzen duten askotariko arloetan. Nolanahi ere, azken urtean berariazko ibilbideak 
egitea aurreikusten da programan, egoiliarrak aukera izan dezan bere prestakuntza arlo 
horietako batean sakontzeko. 
Ikuspegi horretatik abiatuta, prestakuntza-programa hau psikiatriaren eskakizun berrietara 
egokitzen da, lortutako esperientzia kontuan hartuta, eta egoiliarren prestakuntza zabaltzen 
du hainbat gaitan, esaterako: psikoterapian, mendekotasunetan eta haurren eta adinekoen 
psikiatrian. Gainera, bere barruan hartzen du ikerkuntzari, osasun mentaleko programei eta 
baliabideen kudeaketari lotutako prestakuntza. 
 
 
2. ESPEZIALITATEAREN DEFINIZIOA, LANBIDE-PROFILA ETA JARDUERA-

EREMUAK 
 
2.1 Kontzeptua eta lanbide-profila. 
 
Psikiatria da gaixotasun mentalak diagnostikatzen eta tratatzen dituen medikuntzako 
oinarrizko espezialitatea. Gaixotasun horien bereizgarria pentsamenduaren eta/edo 
jokabidearen nahasmenduak dira, nahasmendu funtzionalak sortzen dituztenak. Gaixotzeko 
modu psikiko guztien ezagutzaz, azalpenaz, profilaxiaz, diagnostikoaz, tratamenduaz eta 
errehabilitazioaz arduratzen da, hala psikopatologian pertsonaren anormaltasuntzat hartzen 
direnez, nola haurtzaroko, helduaroko eta zahartzaroko berezko nahasmendu psikikoez; eta 
hala anbulatorioko tratamenduaren esparruan, nola ospitaleratzeko beharra dagoenean. 

Psikiatriako espezialitateak beste osasun-diziplina batzuen jatorri bera duen arren, 
nahasmendu psikiatrikoez arduratzen da, horiek arlo biologikoaren, psikologikoaren eta 
soziokulturalaren arteko topagune modura ulertuta. Espezialitate honetako esku-hartzeak 
behaketa klinikoan eta ikerketa zientifikoan oinarritzen dira, eta teknika sorta zabala du: 
batetik, pertsonartekoak, esaterako, psikoterapiak eta errehabilitazioa, eta, bestetik, 
bestelako jarduera batzuk, esaterako, neuroirudi bidezko diagnostikoa, psikofarmakologia eta 
beste esku-hartze biologiko batzuk. Psikiatraren lanbide-profilak ezaugarri hauek ditu: 
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a) Gaixotasunaren ikuspegi integrala izatea, zeinak kontuan hartzen dituen patologia 
organikoaren alderdi psikologikoak, bai eta beste espezialitate batzuetako pazienteei 
edo osasun-taldeetako langileei laguntza psikologikoa edo psikiatrikoa ematea ere; 
hala, psikiatrari dagokio koordinazioko eta faktore anitzeko ikerketako jarduerak 
egitea, gaixotasun mentalen jatorriari, tratamenduari eta arretari buruzko ezagutza 
hobetzeko, guztia pazienteen eskubideak kontu handiz errespetatuz eta bermatuz.  

b) Gaitasuna izatea disfuntzio morbosoak hautematen jakiteko, esperientzia pertsonalen 
eta gizarte-jokabideen atzean erdi ezkutatzen direnean, azken horiek nortasunaren eta 
bizi-estiloaren ezaugarri normalen ondoriozkoak baitira; horregatik, psikiatraren 
zeregina da bizitzako arazo jakin batzuen psikiatrizazioa eragoztea, betiere kaltetuen 
sufrimendua eta desgaitasuna arintzen ahaleginduta, ahal den neurrian fase 
larriagoetara ez heltzeko. 

c) Ezagutzea eta ulertzea zer diziplina psikologikok eta psikosozialek eman duten aukera 
gaixo mentala hobeto ulertzeko eta norbanako gaixoak bere testuinguru sozialean 
dituen elkarrekintza konplexuak argitzeko. Horregatik, bere lanbiderako, psikiatrak 
maila kliniko handia lortu behar du, eta sakon ezagutu behar ditu osasun publiko 
orokorra babesteko jardueren alderdi soziala eta komunitarioa. 

d) Psikiatriaren inplikazio etikoak ezagutzea; izan ere, gerta daiteke nahasmendu 
mentala dutenek ez jakitea gaixorik daudela eta, horregatik, gaixoak berak bere 
buruari edo beste batzuei min egiteko arriskua dago. Hori dela eta, batzuetan 
borondatez kontrako tratamenduak eman behar dira, betiere horretarako ezarritako 
legezko araudiak beteta eta pazienteen eskubideak bermatuta. 

e) Bere gain hartzea espezialitatearen defentsa, garapena eta alderdi zientifikoen, 
profesionalen, etikoen eta legalen eguneraketa, esku-sartze politikoen edo beste 
edozein motatakoaren eragina eragotzita. 

 
2.2 Psikiatriaren jarduera-eremuak. 

2.2.1 Psikiatrian, diziplina anitzeko osasun-zientzia modura ikusita, honako 
jarduera-eremu orokor hauek sartzen dira: 

 

a) Nahasmendu mental guztien kausa biologikoak, motibazio psikologikoak eta 
baldintzapen soziokulturalak (psikiatria klinikoa). 

b) Patologia somatikoari eragiten dioten alderdi psikikoak (medikuntza psikologikoa, 
medikuntza psikosomatikoa, kontsultarteko eta bitarteko psikiatria). 

c) Osasun-hezkuntza, prebentzioa, errehabilitazioa eta gaixoen gizarteratzea, 
medikuntza komunitarioaren eta OMEren helburuen esparruan (osasun mental 
komunitarioa). 

d) Psikiatriako eta osasun mentaleko zerbitzuen plangintza eta kudeaketa, diziplina 
anitzeko lanetan eta prestakuntzan oinarrituta (osasuneko politika, administrazioa eta 
kudeaketa). 

e) Psikiatriako jardunarekin eta gaixoen jokabidearekin lotutako arazo juridikoak eta 
legalak (psikiatria eta legea). 

f) Ikerketa biomedikoa, zeinak psikiatria ere kontuan hartzen duen, eta medikuntza 
modernoan ezinbestekoa den. Horri dagokionez, «oinarrizko» ikerketak ezagutzan 
aurrera egitea dakar, eta etorkizunean ondorio klinikoak izango ditu; zuzenean 
klinikoa edo «aplikatua» den ikerketak, berriz, klinikoei dagozkien arazo zehatzak 
ebaztea dakar. 
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2.2.2 Ezagutzaren aurrerapenen eta berariazko eskari soziosanitarioen 
agerpenaren ikuspegitik, psikiatriak bere jarduera-eremua zabaldu du, zenbait 
adarretan. Hona hemen adar horietako batzuk: 

a) Haurren eta nerabeen psikiatria. 

b) Gerontopsikiatria. 

c)  Alkoholismoren eta beste adikzio batzuen psikiatria. 

d)  Psikoterapiak. 

 
Eremuok ugaritu egingo dira, adar horiek garatzearekin batera, ezagutza zientifikoaren 
aurrerapenen eta eskari soziosanitario berrien ondorioz. 
 
2.3 Gaitasunak lortzeari lotutako prestakuntza-helburuak 
 
Europako bateratzea lortu nahi denez eta psikiatriak erronka berriak dituenez, beharrezkoa 
da agerian jartzea egoiliarrek beren gain hartu beharreko zereginak eta gaitasunak 
(ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak), psikiatrak gaur egungo gizartean izan beharreko 
eginkizunekin lotuta. 
Gaitasun hauek lortu, eta funtsezko eginkizun hauek egin behar dituzte: 
 
2.3.1 Gaitasun klinikoa. 

a) Gaur egungo ezagutza psikiatrikoetara egokitutako diagnostikoa, tratamendua eta 
errehabilitazio-programak. 

b) Gaixoei arreta integrala ematen ahalegintzea, pazienteen gizarte-zama kontuan 
hartuta planteamendu eta programa terapeutikoetan. 

c) Espezialista modura prestakuntza orokor sendoa jaso ondoren, eta prestatzen ari den 
psikiatrak hala nahi badu, diziplina honen arloetako batean azpiespezializazioa izatera 
daramaten ezagutzak eta trebetasunak eta, hala dagokionean, egiaztagiri ofiziala 
lortzeko gai izatea. 

 
2.3.2 Ezagutzarekin eta ikerketarekin lotutako gaitasunak. 
 

a) Informazio egokia eskuratzea, eta klinikaren arloan aplikatzea, bai eta osasun-
langileei ematen zaien osasun mentaleko eta psikiatriako gaietako prestakuntzan 
aplikatzea ere. 

b) Etengabeko prestakuntzako estrategia pertsonala garatzea, ezartzea eta 
monitorizatzea. 

c) Ikerketa «oinarrizkoa-aurreklinikoa» integratzea klinikoei dagozkien arazo zehatzak 
ebaztean. 

d) Ikerketa «klinikoa-aplikatua» indartzea, dituen inplikazio klinikoengatik, eta 
ezagutzaren aurrerapen modura. 

e) Ezagutza berriak garatzen, eta osasuneko beste profesional batzuk prestatzen 
laguntzea. 

 
2.3.4 Komunikazioarekin lotutako gaitasunak. 
 

a) Harreman terapeutiko egokia izatea, eta jarduera medikoko fase bakoitzean 
informazio garrantzitsu zehatza lortzea. 
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b) Laguntza-taldeekin harremanetan egotea, diziplinaren alorrean ekintza sinergikoa eta 
haien ekarpenen zabalpena errazteko. 

c) Diziplinarteko beste jarduera batzuetan laguntzea, eta eraginkortasunez parte hartzea. 

 
2.3.5  Osasunaren sustapenarekin lotutako gaitasunak. 
 
Pazienteengan eragina duten osasun-faktoreak identifikatzea eta parte hartzea osasunaren 
sustapenean eta gaixotasun mentalaren estigmaren aurkako borrokan. 
 
2.3.6 Kudeaketa klinikoarekin eta etikarekin lotutako gaitasunak. 
 

a) Eraginkortasunez jardutea osasun-sisteman, gaixoen laguntza eta ikaskuntza-premiak 
orekatuz. 

b) Bereziki, pazienteekiko errespetua eta askatasunez aukeratzeko duten eskubidea 
babestuko dituen jardun klinikoa eta jarrera izatea. 

c) Kalitaterik oneneko laguntza ematea, zintzotasunez, zuzentasunez eta gizatasunez, 
eta sistematikoki ebaluatzea lanbide-esparru guztietako jarduerak. 

d) Behar denean, arreta psikiatrikoko diziplina anitzeko talde baten buru izatea. 

 
2.4 Ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak 
 
2.4.1  Jakintza-arloak. 
 
 Zeharkako prestakuntza: 
 

a) Jokabidearekin eta giza eta gizarte-garapenarekin lotutako oinarrizko zientziak. 

b)  Epistemologiaren eta psikiatriaren historia. Neurozientzia. 

c) Barne-medikuntza. Genetika eta epidemiologia. 

d) Ikerkuntzako eta irakaskuntzako metodoak. 

e) Bioetika Giza eskubideak eta osasun mentala. 

f) Osasuneko antolamendua eta legeria. Erabiltzaileen eskubideak eta 
betebeharrak. 

g) Lege eta auzitegiko psikiatria. 

h) Kudeaketa klinikoa 
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  Propedeutika psikiatrikoa. 
 

a) Psikopatologia orokorra, eta helduetan, haurretan, nerabeetan eta adinekoetan 
dituen era kliniko espezifikoak. Miaketa diagnostikoa eta balorazio terapeutikokoa. 

b) Osasun mentaleko elkarrizketak egiteko eta ebaluazio psikologikorako eta 
neurobiologikorako teknikak. 

c) Pertsonen arteko komunikazioaren eta psikoheziketaren teknikak. 

d) Banakako, bikoteentzako, familiako eta taldeko psikoterapiak. 

e) Gizarteko eta komunitateko esku-hartzeak, osasun mentala hobetzeko 
planteamenduak. 

f) Psikofarmakoterapia eta beste tratamendu biologiko batzuk. 
 
 Osasun mentalaren sustapena. 
 

a) Arrisku-faktore biologikoak, genetikoak, jokabideari buruzkoak, sozialak eta 
kulturalak. 

b) Krisiak identifikatzea eta arriskua balioztatzea. Epe laburreko eta luzeko bilakaera 
eta erantzun-indize prediktiboak. 

c) Lehen mailako, bigarren mailako eta hirugarren mailako prebentzioko esku-
hartzeak. 

d) Osasun mentala gizarte-egoera ahuleko biztanlerian. Gaixotasun mentalari lotutako 
estigmaren eta diskriminazioaren aurka borrokatzea. 

 
2.4.2  Trebetasunak. 
 
 Mediku aditua den aldetik, psikiatrak beharrezko zenbait trebetasun lortu behar ditu. 
Hona hemen horietako batzuk: 
 

a) Espezialitatean arduraz eta etikarekin jardutea, betebehar medikoen, legalen eta 
profesionalen arabera, eta erabateko ardura eta jokabide pertsonal eta 
pertsonarteko zintzoa agertuz. 

b) Osasun-arazoak diagnostikatzean eta tratatzean, espezialitatearen arabera eta 
eraginkortasunez eta etikaz jardutea, gaixotasun-prozesuen ikuspegi jarraitua eta 
integratzailea erabiliz, pazienteak jarraibide terapeutikoetara atxikitzea lortzeko; 
halaber, eraginkortasunez kontsultatzeko gaitasuna izatea. 

c) Pazienteekin harreman terapeutikoa izatea, eta ulermeneko, konfiantzako, 
enpatiako eta konfidentzialtasuneko giroa sustatzea. 

d) Osasuneko beste profesional batzuekin eraginkortasunez komunikatzeko gaitasuna 
izatea, pazienteari eta familiari laguntza onena eta koherentea bermatzeko. 

e) Eraginkortasunez kontsultatzea beste mediku eta osasun-arloko profesional batzuei, 
eta elkarlan aktiboa izatea diziplina anitzeko taldean egiten diren beste jarduera 
batzuetan. 
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 Psikiatrak, kudeatzaile den aldetik, gaitasunak lortu behar ditu honako lan 
hauetarako: 
 

a) Osasuneko eta irakaskuntzako erakunde batean eraginkortasunez eta ekitatez lan 
egiteko, informazioaren teknologiak erabiliz pazientearen laguntza eta etengabeko 
autoikaskuntza hobetzeko helburarekin. 

b) Paziente bakoitzari osasunaren zer alderdi erabakigarrik eragiten dioten 
baloratzeko, eta artatutako biztanleriaren osasunean eragiten duten faktore 
psikosozialak, ekonomikoak eta biologikoak ezagutzen, ebaluatzen eta haiei 
erantzuten jakiteko. 

c) Politika publikoak praktikan nola jartzen diren deskribatzen jakiteko, eta osasun- 
eta gizarte-politiken garapenean eragina izaten saiatzeko. 

 
 Psikiatrak, ikasle eta irakasle den aldetik, gaitasunak lortu behar ditu honako 
eginkizun hauetarako: 
 

a) Medikuntzako informazio-iturriak kritikoki ebaluatzeko, eta etengabeko 
prestakuntzako estrategia pertsonala garatzeko, ezartzeko eta dokumentatzeko. 

b) Ezagutza berriak garatzen laguntzeko, eta osasuneko beste profesional batzuen 
ikaskuntza errazteko. 

 
2.4.3  Jarrerak. 
 
Psikiatriako mediku espezialistak zenbait jarrera bereganatu behar ditu, hala nola: 

a) Pazienteen eskubideak babestea, gizarte-talde kalteberenekiko tolerantziako eta 
errespetuzko jarrerarekin, osasun publikoko arazoez arduratuz. 

b) Besteen lana aintzat hartzea eta balioestea, taldean lan egiten jakitea eta parte 
hartzea, guztien intereserako helburu bateratuak lortzeko. 

a)  

b) Ikasteko interesa, garapen pertsonala eta profesionala, erantzukizuna, zintzotasuna 
eta zentzutasuna. 

c)  Jarrera positiboa eta sormenezkoa izatea gure konpromisoekin. 
 
3. PRESTAKUNTZAREN HELBURUAK 
 
 Prestakuntza lau urtekoa izan behar da, eta eduki jarraitua izan behar du, ezagutzak, 
gaitasun operatiboa eta erantzukizuna eskuratzeari dagokionez. Horren arabera, hiru maila 
bereizten dira: 

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

 2. maila: egoiliarrak egindako eta tutoreak edo irakaskuntzako unitateko 
espezialistak gainbegiratutako jarduerak. 

 3. maila: unitateko fakultatiboak egindako eta egoiliarrak begiratutako eta/edo 
lagundutako jarduerak. 
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Psikiatriako prestakuntza-faseek txandaketa hauek dituzte:  

ESPEZIALITATEAREN TXANDAKETAK 

 

R1 

 OSPITALERATZE-UNITATEA: HILABETE 

 BARNE-MEDIKUNTZA: BI HILABETE 

 NEUROLOGIA: BI HILABETE 

 OSPITALERATZE-UNITATEA: ZORTZI HILABETE 

 

R2 

 ERREHABILITAZIO KOMUNITARIOA:  BI HILABETE 

 PSIKOSI ERREFRAKTARIOKO UNITATEA: BI HILABETE 

 ELIKADURA-PORTAERAREN NAHASMENDUAK: LAU HILABETE 

 BITARTEKO PSIKIATRIA: LAU HILABETE 

 

R3 

 HAURREN ETA NERABEEN PSIKIATRIA KLINIKOA: LAU HILABETE 

 HAURREN ETA NERABEEN PSIKIATRIAKO OSPITALERATZEA: HILABETE 

 OSASUN MENTALEKO ZENTROA: SEI HILABETE 

 

R4 
 

 ARABA UNIBERTSITATE OSPITALEKO UNITATE ESPEZIFIKOAK:: LAU HILABETE 

 TXANDAKETA ASKEA: HIRU HILABETE 

 AKUTUEN UNITATEA: HIRU HILABETE 

 ARABAKO ADIKZIOEN ORIENTAZIORAKO ETA TRATAMENDURAKO ZENTROA: 
HILABETE 

 OSPITALERATZEA ADIKZIOEN UNITATEAN: HILABETE 
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4. IKERKETAREN GARAPENA 

Psikiatriako Zerbitzuak saio klinikoak eta bibliografikoak egin ohi ditu astero. 

Ospitaleko irakaskuntzako ikastaroetan, biltzarretan, mintegietan eta abarretan aktiboki 
parte hartzea gomendatzen diegu egoiliarrei, urte amaieran hori ere ebaluatu egingo baita. 
Halaber, Ospitaleko Saio Orokorretara joan beharko dira (ostegunak, 08:15etik 09:15era). 

 
 Astelehena: 

 
Espezialitatearen irakaskuntzako programa gauzatuko dute, 08:30etik 10:00etara, 

urritik ekainera. R4 eta tutorea arduratuko dira programa teorikoa aurkezteaz, hura gauzatzeko 
hautagaiekin, hiru hilean behin, ikasturtearen barruan. 

 
 Asteartea: 

 
Saio klinikoak egingo dituzte, 08:30etik 10:00etara. Hauek arduratuko dira saioez: 

egoiliarrak, une horretan txandaketa egiten ari den laguntzailea eta aurkeztutako kasu klinikoa 
gainbegiratzeko ardura duena. Saio klinikoekin batera, azterketa bibliografikoetan oinarritutako 
eztabaida egingo dute.  

 

     Osteguna: AUO-KO SAIO KLINIKO OROKORRAK, 08:15etik 09:00etara 

 

 Osteguna: PSIKIATRIAKO PRESTAKUNTZA JARRAITUKO SAIOAK, 09:00etatik 10:30era 
(KAPLAN-SADOCK) 

Saioetan zenbait prestakuntza-mailatako egoiliarrak egongo direnez, kontua da maila 
guztietako egoiliarrek saio guztietan parte hartzea, ekarpenen bat egin dezaten, beren 
prestakuntza-maila kontuan izanik. Prestakuntzarako ezinbestekoak diren hiru multzo 
handitan banatu ditugu. Egoiliarrek prestatzen dituzte hiru bloke horiek, taldeka, Kaplan-
Sadockek finkatutako bideari jarraikiz, lau urtean amaitzeko, eta gero gaiei berriz ekiteko. 

 

PSIKOPATOLOGIA 

NAHASMENDU MENTALAK / SINDROMEAK 

TRATAMENDUA: 

 PSIKOFARMAKOLOGIA 

 PSIKOTERAPIA 

 
R1ek psikopatologiara joko dute; R2ek eta R3ek, berriz, nahasmendu mentalak 

ezagutzera eta horien diagnostiko diferentzialera, eta R4ek psikofarmakologia eta 
eraginkortasuna frogatu duten alderdi psikoterapeutikoak maneiatzera. Egoiliar-urte 
bakoitzean, urte bakoitzeko prestakuntza egin daiteke, eta saioak Koherenteak izan behar 
dira bete beharreko prestakuntzarekin. 

 
Psikopatologiako, nahasmendu mentaletako eta tratamenduko hiru hilabeteko blokeak 

egiten dira. Lau hiruhilekoen barruan (bat urteko), aipatutako diziplinei buruz R4ek jakin 
beharreko guztia sartuta dago. Ziklo horiek lau urtean behin errepikatuko dira; hala, 
egoiliarrek prestakuntza edozein bloketan hasteko aukera izango dute, modu ziklikoan 
errepikatuko direlako, eta prestakuntza osatu ahalko dutelako.  
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IKERKUNTZA: 

Oinarrizko tresna informatikoak ahalik eta lasterren ikasten hastea gomendatzen diogu 
egoiliarrari: Office (Word, Power Point, Excel), atzipen bibliografikoa, Internet... Zerbitzuak 
haren eskura jarriko du material informatiko guztia, eta hala informatikako nola 
hizkuntzetako (ingelesa) ikastaroen, mintegien eta abarren proposamenak onartzen dira. 

Egoiliarra aukeratu ditzakeen lan-ildoetako batean inplikatu behar da. Lan-ildo berri 
bati ekitean, zerbitzu osoaren eraginpean jarri behar da beti, aldizkako bateratze-lanarekin 
eta jarraipenarekin; horretarako astia emango da astearte eta ostegun arratsaldeetan, saio 
teorikoak/bibliografikoak amaitu eta gero. 

Bi lan-bilera egingo dira, bata irailean eta bestea udaberrian, eta ikerketako bilera bat 
hiru hilean behin gutxienez, dauden lan-ildoen garapena ebaluatzeko, González-Pinto 
doktorearen zuzendaritzapean eta tutoretzapean. 

Komenigarria litzateke argitalpenen bat egitea egoiliar diren bitartean: ahal izanez 
gero, artikulu bat, nazioarteko hedapen-aldizkari batean edo eragina duen estatuko 
aldizkariren batean. 

Egoiliarrak bere ikerketa- eta komunikazio-trebetasunak lantzen joango da estatuko 
edo nazioarteko biltzarretarako lanak prestatuz eta Euskadi eta Nafarroako Psikiatria 
Elkartearen sarietara aurkeztuz. 

 
 
 

BILERETARA JOATEA 

 ESKUALDEKO BILTZARRA: Egoiliarrak Euskadiko eta Nafarroako Psikiatria Elkartearen 
urteko bilerara joango dira, eta R2ek, R3ek eta R4ek lan klinikoak aurkeztuko dituzte; 
nahi duten R1ek ere aurkezteko aukera izango dute. 

 ESPAINIAKO BILTZARRA: R2ak, R3ak eta R4ak joan beharko dira, eta azken bi lan 
klinikoak aurkeztu beharko dituzte; nahi duten R1ek ere aurkezteko aukera izango 
dute. 

 NAZIOARTEKO BILTZARRA: R4ak joango dira, lanen bat aurkezteko baldintzarekin. 

Biltzarrera joan aurretik, bertaratutako laguntzaileekin adostuko du zein 
hitzalditara/azalpenetara/komunikaziotara aurkeztu beharko den. Bileretatik itzultzean, 
egoiliarrek laburpen-txosten bat egin beharko dute, non berritzailetzat edo gure zerbitzuko 
eguneroko praktikan aplikagarritzat jotzen dituzten ideiak jasoko dituzten. Ekarpen horiek 
antolatutako saioren batean eztabaidatuko dira. 
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BIBLIOGRAFIA GOMENDATUA: 
 

BIBLIOGRAFIA OROKORRA 

 Ajuriaguerra, J.; de Marcelli, D.: Manual de psicopatología del niño (1982), Masson, 
Bartzelona.  

 A.P.A. (2001) DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 
Masson, Bartzelona.  

 Ávila Espada, A.; Poch i Bullich (biltz.): Manual de técnicas de psicoterapia (1994), 
Siglo XXI, Madril.  

 Bleichmar, N. et al.: El psicoanálisis después de Freud: teoría y clínica (1997), Paidós, 
Mexiko.  

 Caballo, V.A.: Manual de terapia y técnicas de modificación de conducta.(1998), Siglo 
XXI, Madril.  

 Carmona, J.; Del Río Noriega, F. (koord.): Gestión clínica en salud mental.(2009), 
AEN, Madril. 

 Eguiluz, J.I.; Segarra, R.: Introducción a la Psicoaptología (2005), Ars Medica, 
Bartzelona. 

 Fernández Liria, A.; Rodríguez Vega, B.: Habilidades de entrevista para 
psicoterapeutas (2008), DDB, Bilbo. 

 Fernández Liria, A.; Rodríguez Vega, B.: La práctica de la psicoterapia. La construcción 
de narrativas terapéuticas (2005), DDB, Bilbo.  

 Golberg, R.: Guía práctica para la asistencia del paciente psiquiátrico (2008), 3. Argit., 
Ed. Elsevier-Masson, Bartzelona. 

 Hales, R. E. et al.: Tratado de Psiquiatría Clínica (2004), Masson, Bartzelona.  

 Quemada, J.I.: Manual de entrevista psiquiátrica (1994), Arán, Madril. 

 Salazar, M.: Manual de Psicofarmacología (2009), 2. argit., Panamericana, Madril. 

 Sims, A.: Síntomas Mentales. Introducción a la Psicopatología descriptiva (2008), 
Triacastela, Madril.   

 OME: CIE-10. Trastornos mentales y del comportamiento (1994), Meditor, Madril.  

 Sadock, B. J; Sadock, V.A., Kaplan: Sinopsis de Psiquiatría (2009), Elsevier, 
Bartzelona. 

 Vallejo Ruiloba, J.: Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (2006), Masson, 
Bartzelona.  

 
FORMATU ELEKTRONIKOAN DAGOEN MATERIALA 
 

 GIDA KLINIKOAK: 

 Praktika Klinikoko Gidak osasun-zerbitzu nazionalean (Osasun eta Kontsumo 
Ministerioa): http://www.guiasalud.es/home.asp 

 Gida klinikoen direktorioa: 
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp 

http://www.guiasalud.es/home.asp
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.asp
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5. TXANDAKETAK 
 

LEHEN URTEKO EGOILIARRA 
  

BARNE-MEDIKUNTZAKO ZERBITZUA 
 
 

Lortu beharreko helburuetan sartzen dira barne-medikuntzaren oinarri zientifikoak eta 
prozedurak ezagutzea, batez ere hauek nabarmenduta: 

 
- Historia klinikoak egitea (60 historia) 

- Miaketa fisikoa 

- Metodologia diagnostikoa interpretatzea 

- Oinarri terapeutikoak 

 

NEUROLOGIA ZERBITZUA 
 

Lortu beharreko helburuetan sartzen dira neurologiaren oinarri zientifikoak eta 
prozedurak ezagutzea, batez ere hauek nabarmenduta: 

 
- Historia klinikoak egitea (20 historia) 

- Miaketa fisikoa 

- Metodologia diagnostikoa interpretatzea 

- Oinarri terapeutikoak 

- Protokoloak eguneratzea eta gauzatzea: nahasmendu-sindromea, dementziak eta 
garuneko lesioak 

 

PSIKIATRIA ZERBITZUA – AKUTUEN UNITATEA 
 

 Helburuak: 

 PAZIENTEAREN ARRETA: 

- Elkarrizketa klinikoaren ezagutza, trebetasun eta jarrera egokiak eskuratzea, 
artatutako biztanleen berezitasunetara egokituta, egoera psikopatologikoari eta 
adinari dagokionez, eta harreman terapeutikoa ongi hastea eta miaketa 
psikopatologikoa egokiro egitea.  

- Psikofarmakoak maneiatzea (erabilera intentsiboko eta jarraipen- eta mantentze-
pautak eta protokoloak, emaitzen ebaluazioa eta laborategiko kontrolak barne). 

 
- Nahasmenduaren larritasuna diagnostikatzea, eta urritasunaren sintoma 

goiztiarrak eta, ondorio psikopatologikoei, sozialei eta familiarrei dagokienez, 
desgaitasuna eragiten duten sintomak ebaluatzea. 

 
- Tratamendu intentsiboko eta alta ondorengo jarraipeneko pautak prestatzea, 

ospitaleratze-tasa murrizte aldera. 
 

- Zuzeneko arreta ematea ospitaleratutako gutxienez 30 pazienteri. 

- Diagnostikorako ezagutza, trebetasun eta jarrera egokiak eskuratzea, diagnostiko 
diferentziala ezarriz dauden gaixotasun psikiatrikoen eta medikoen artean, 
oinarrizko ebaluazio neuropsikologikoa barne. 
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- Esku-hartze terapeutikoa planifikatzeko eta ezartzeko ezagutza, trebetasun eta 
jarrera egokiak eskuratzea, kontuan hartuta oinarrizko alderdi 
psikofarmakologikoen maneiua (jarraibideak, albo-ondorioak, etab.) eta 
nahasmendu mentalen eta krisi-egoeren areagotze-prozesuetan esku hartzeko 
teknikak.  

 

 FAMILIAREN ARRETA: 

- Psikoheziketako, informazioko eta aholkularitzako ezagutza, trebetasun eta jarrera 
egokiak eskuratzea, kontuan hartuta azpiko psikopatologiaren kasuan duen 
espezifikotasuna.  

- Eusteko eta laguntzeko ezagutza, trebetasun eta jarrera egokiak eskuratzea. 

- Unitatearen barne-funtzionamendua eta horrekin lotutako beste antolamenduekiko 
(osasun eta gizarte arlokoak) koordinazioa ezagutzea. 

- Ospitaleratzea eta alta aholkatzeko irizpideei eta batez besteko egonaldiari 
buruzko ezagutza egokiak eskuratzea.  

- Dagokion laguntza-sareko bideratze-antolamenduei buruzko ezagutzak 
eskuratzea: nondik datozen (ospitale orokorra, OMZ) eta alta ondoren nora 
bideratzen diren (OMZ, egonaldi ertaina, errehabilitazioko unitatea, egonaldi 
luzea, egoitza-baliabideak) eta koordinazioaren alderdirik garrantzitsuenak, 
zainketen jarraitutasunaren ikuspegitik. Haur-gazteen txandaketaren kasuan, 
kontuan hartzen du dagokion berariazko zerbitzuekiko koordinazioa 
(hezkuntzakoak, Aldundiaren haurrentzako zerbitzuak, etab.).  

Jarduerak: 
 

 Egoera akutuan edo krisi-egoeran dagoen pazienteari harrera egitea. 

 Ospitaleratutako pazienteen diagnostikoa egitea eta larritasuna azaltzea; urritasun-
sintoma goiztiarrak eta desgaitasuna eragiten duten sintomak, horien ibilbidea eta 
pronostikoa ebaluatzea; tratamendu integralaren jarraibideak ematea, programa 
psikohezigarriak barne. NR 1: 3; NR 2: 10. 

 Historia klinikoak eta jarraibideak eta altaren txostenak egitea.  NR 2: 10. 

 Ospitaleratutako pazienteen arreta eta esku-hartzea: gaixoberritzeak prebenitzea, 
estresa maneiatzea, tratamenduetarako atxikimendua hobetzeko teknikak garatzea 
eta aplikatzea, pazientearen eta osasun-langileen arteko harremana hobetzeko 
prozedurak gauzatzea, etab. NR 1: 3; NR 2: 10. 

 Ospitaleratutako pazienteen familiei pazientearen arazoari buruzko informazioa 
emateko jarduerak egitea, eta, horretarako, familiako interakziorako jarraibideak 
ematea, bai eta senideentzako eta zaintzaileentzako psikoheziketako, laguntzako eta 
aholkularitza psikologikoko programak ere.  

 Koordinazio-planak egitea erkidegoko antolamenduekin alta ondorengo zainketen 
jarraitutasuna bermatzeko. 

 Banakako eta taldeko esku-hartzeak (familiak barne) eta deskonpentsazio-
prozesuetan sintomatologia aktiboa murrizteko eta kontrolatzeko programak 
gauzatzea krisi-egoeretan eta larrialdietako arretan. 

 Parte-hartze aktiboa bilkura klinikoetan. Erreferentziazko laguntzaileak 
gainbegiratutako kasu klinikoak aurkeztea. 

Programa teorikoa:  
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 Krisi-egoeretan esku hartzeko eta larrialdietan arreta psikiatrikoa emateko programak 
eta prozedurak. 

 Estatuko eta nazioarteko gida klinikoak, nahasmendu mentaletako eta portaeraren 
nahasmenduetako krisietan esku hartzeko. 

 Estres- eta krisi-egoeretan diziplina arteko talde-lana egiteko prestakuntza-
programak. 

 Suizidio-arriskua prebenitzeko eta horren inguruan esku hartzeko protokoloak 
ezagutzea. 

 Giro terapeutikoa euste-elementu modura. 

 Ospitaleratzeak pazientean eta familian duen eragina. 

 Enpirikoki baliozkotutako terapia psikoterapeutiko laburrak. 

 Alderdi etiko legalak: borondatez kontrako ospitaleratzea, eustea, onartu gabeko 
tratamendua. Ezintasuna eta lege-erantzukizuna. 

 Zaintzailea zaintzea. 

Txandaketen ibilbidea: 

Egonaldi laburreko unitateko txandaketaren lehenengo hilabetean, BAMEa ikusle 
modura sartzen da Akutuen Unitatean. Akutuen Unitatean zazpi fakultatibo daude. Lehenengo 
hilabetean, BAPEaren eta BAMEaren zeregina, nagusiki, ikusle izatea da, unitatearen 
funtzionamendua ezagutu arte. 

Txandaketaren bigarren hilabetetik aurrera, egoiliarrak hainbat paziente izango ditu 
bere kargu, duten balio didaktikoagatik aukeratuak, eta horiez arduratuko da, erreferentziako 
fakultatiboak astero egindako gainbegiratzearen laguntzarekin. Aldi berean, egoiliarrak ikusle 
modura sartzen jarraituko du psikiatren kontsultetan, txandaketa-aldi osoan. 

 Txandaketa horretan, halaber, egoiliarrak aukera izango du ikerkuntza-unitatean 
egiten diren psikoheziketako talde batzuetara sartzeko.  
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BIGARREN URTEKO EGOILIARRA 
 

  ERREHABILITAZIO KOMUNITARIOKO ZERBITZUA 

 Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Gaixo mental kronikoen maneiu klinikoa eta orokorra, haien berariazko arretarako 
dauden baliabide soziosanitarioetan oinarrituta. 

 
- Errehabilitazioko banakako planak prestatzen eta praktikan jartzen, gutxienez 5 

gaixo mental kronikorekin; hemen sartzen dira horiek betetzeko antolamendu 
soziosanitario egokiak (eguneko zentroa, errehabilitazio-unitatea, komunitate 
terapeutikoa, etxe babestua, klub sozialak, lanbide-tailerrak, etab.) eta berariazko 
teknikak, gabezia psikosozialaren, laneratzeko zailtasunen eta egokitzapen 
soziofamiliar txikiaren gainean jarduteko. 

 
- Gaixo mental kronikoa maneiatzen, aholkatutako tratamendu-pautak egokiro 

betetzeari dagokionez (kontsultara joatea, medikazioa hartzea, etab.). 
 
- Kirolera eta gaixo mental kronikoa babestera bideratutako osasun-arlotik kanpoko 

baliabideak koordinatzen (gizarte-zerbitzuen sarea, boluntarioen elkarteak, 
autolaguntzako taldeak). 

 
 

  OSPITALEKO ERREHABILITAZIO ZERBITZUA 

 Errehabilitazioko banakako planak prestatzea eta praktikan jartzea, aurreko 
txandaketako printzipioetan oinarrituta, kontuan hartuz ospitalean dauden pazienteak direla. 

 

 PSIKOSI ERREFRAKTARIOKO UNITATEA 

 Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Unitatean berezkoak diren laguntza-programak prestatzen eta praktikan jartzen. 
 
- Ikusle modura esku hartzen psikoheziketako, gizarte-trebetasunetako, ahozko 

komunikazioko, mobilizazio fisikoko eta bulkadak kontrolatzeko taldeetan. 
 

- Aktiboki esku hartzen jokabidea eraldatzeko programetan. 
 

- Harrerako elkarrizketak egiten. 
 
- Pazientearen eta familiaren kontsulta. 
 

 ELIKADURA PORTAERAREN NAHASMENDUA 

 Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Unitate honetan dauden hiru laguntza-mailen maneiu klinikoa eta diferentziala. 

 Psikiatriako Akutuen Unitateko ospitaleratzea. 

 Eguneko ospitalean ospitaleratzea. 

 Kanpo kontsultetako jarraipena. 

 



 

 

 

PIEG – PSIKIATRIA 

- Banakako planak prestatzen eta praktikan jartzen, pazientearen kokalekuaren 
arabera, eta epe laburrerako eta ertainerako helburuak proposatzen. 

- Familiako elkarrizketak egiten. 

- Endokrinologia Zerbitzuarekin taldeko bilerak koordinatzen. 

 
  BITARTEKO PSIKIATRIA 

Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Ospitale orokorrean ospitaleratutako pazienteen koadro psikopatologikoak 
ebaluatzen eta horien diagnostiko diferentziala egiten. 

- Ospitaleko zerbitzu mediko-kirurgikoetan ospitaleratutako pazienteek dituzten 
arazo psikiatrikoen arreta ezagutzen. 

- Gainerako ospitale-zerbitzuei informazioa emateko eta laguntzeko trebetasunak 
eskuratzen, ospitaleratutako pazienteen arazo psikiatrikoen, psikologikoen eta 
jokabideari buruzkoen prebentzioari, hautemateari eta maneiuari buruz; izan ere, 
eragin handia du gaixotasunaren bilakaeran eta ospitaleko esparruko 
egokitzapenean. 
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HIRUGARREN URTEKO EGOILIARRA 
 

 HAURREN ETA NERABEEN HAUR-PSIKIATRIA 

- Garapen normalari eta patologikoari buruz ikastea. 
 
- Komunitateko, anbulatorioko eta Lehen Mailako Arretako laguntzako 

programetan dauden haurrak eta nerabeak artatzea eta behatzea. 
 
- Haurren eta Gazteen Psikiatrian erabili ohi diren elkarrizketako metodoak eta 

tresna psikometrikoak eta psikodiagnostikoak ezagutzea. 
 
- Osasuneko eta osasunetik kanpoko zenbait baliabiderekin koordinatzea 

(hezkuntzakoak: ikastetxeetako talde psikopedagogikoak; gizartekoak: 
adingabeak babesteko sarea eta haurrei eta familiei arreta eta laguntza emateko 
zentroak), baliabideok helburu hauek badituzte: bilakaera-zailtasunak edo 
nahasmendu mentalak goiz hautematea, adingabeen erabateko garapena lortzea 
eta familientzako laguntza-aholkularitza ematea. 

 
 

HAURREN ETA NERABEEN OSPITALERATZE UNITATEA 
 
Alderdi hauek ikasten hastea: 
 
- Psikofarmakoak maneiatzen (erabilera intentsiboko eta jarraipen- eta 

mantentze-pautak eta protokoloak, emaitzen ebaluazioa eta laborategiko 
kontrolak barne). 

 
- Nahasmenduaren larritasuna diagnostikatzen, eta urritasunaren sintoma 

goiztiarrak eta, ondorio psikopatologikoei, sozialei eta familiarrei dagokienez, 
desgaitasuna eragiten duten sintomak ebaluatzen. 

 
- Tratamendu intentsiboko eta alta ondorengo jarraipeneko eta gizarteratzeko 

pautak prestatzen, ospitaleratze-tasa murrizte aldera. 
 
- Zuzeneko arreta ematen (ospitaleratutako 8 pazienterekin gutxienez). 

 
 

 ARRETA PSIKIATRIKO ANBULATORIOKO ETA LEHEN MAILAKO ARRETAKO 
LAGUNTZAKO PROGRAMA 

 

PSIKIATRIA KOMUNITARIOKO TXANDAKETA 10 HILABETE 
 
Ezagutza, esperientzia eta trebetasunak eman behar ditu kasuen maneiu klinikoan eta 

jarraipenean, talde-lanean, laguntzako beste antolamenduekiko koordinazioan eta 
plangintzako, prebentzioko eta ebaluazio klinikoko eta epidemiologikoko jardueretan. 

 
Hauek dira bete beharreko helburuak: 

a) Krisiko esku-hartzeak eta egoerak, pazienteak bideratzeko irizpideak eta dauden 
baliabideen erabilera egokia. 

b) Lehen mailako arretako laguntzako jarduerak egitea, besteak beste: koordinazio-
bilerak, kasuen balorazio bateratua, saio kliniko bateratuak, etab. 

c) Beste antolamendu soziosanitario batzuekiko programazioko, antolaketako eta 
koordinazioko ezagutzak eta esperientzia eskuratzea, diziplina anitzeko talde-
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lanean, osasun mentalek planen garapen aplikatuan eta gaixo mentalaren legezko 
problematikarekin lotutako jardueretan. 

d) Mota desberdineko pazienteen 80 lehen kontsulta egitea gutxienez, zehazturik 
zein diren elkarrizketaren mugapena eta teknika, diagnostikoaren balorazioa eta 
hipotesia, plan terapeutikoa eta talde terapeutikoan edo tutorearekin horri buruz 
izandako eztabaida. 

e) Jarraipen terapeutikoa egitea gutxienez 70 pazienteri, dauden diagnostikoen 
artean aukeratuta, psikofarmakoen maneiuan eta dauden esku-hartze 
terapeutikoetan sakonduz.  

 
 
6 hilabete Gasteizko erdiguneko OMZn. 
  
4 hilabete Santiago Apostol ospitaleko kanpoko kontsultetan. Berariazko programak. 
 
I. Krisian esku hartzeko programa. 

  

• Grekerako krisis hitzetik: «Une erabakigarria auzi garrantzitsu batean». 

• Txineraz, sinbolikoki, krisi hitzak «arriskua + aukera» esan nahi du. 

• Zailtasuna eta aldaketa ditu berekin. 
 

 Krisian esku hartzea: lehen mailako esku-hartzea  
 Lehen esku-hartzearen printzipioetan oinarritzen da: 
 

1. Euspidea/laguntza ematea 
2. Hilgarritasuna gutxitzea 
3. Beste baliabide mota batzuekin harremanetan jartzea 

 
Esku-hartzearen helburuak: 
 

1. Kontratu bat egitea 
2. Arazoaren tamaina aztertzea 
3. Egon daitezkeen irtenbideak aztertzea 
4. Ekintza zehatz bat aukeratzen laguntzea 
5. Geroko jarraipena bermatzea 

 
Esku-hartze psikosozialen printzipioak hauetan oinarritzen dira: 
 

Kalteberatasunaren-estresaren eredua 

Gaixotasunari buruzko informazioa eta heziketa ematea. 

Elkarrekiko konfiantza, lankidetza eta pazientearen, familiaren eta talde 
terapeutikoaren arteko batasun terapeutikoa sustatzea. 

Hala pazienteak nola familiak aurre egiteko duten gaitasuna indartzea. 

Modu malguan egokitzea paziente bakoitzaren beharretara, bilakaeraren unea eta 
gaixotasunaren inguruabarrak kontuan hartuta. 

Familiaren eta pazientearen balio- eta sinesmen-sistema kontuan izatea, eta horiek 
laguntza-prozesuaren erdigunean jartzea. 

 
Esku-hartze mota hauez sarriago baliatzen diren pazienteak hauek dira: 

• Suizidio-ahaleginak 
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• Norbere buruarekiko edo besteekiko jarrera oldarkorrak; asaldura larrialdi-
zerbitzuetan 

• Jokabideari edo kudeaketari lotutako arazoak 

• Substantzien kontsumoarekin lotutako sindromeak 
 
 

Metodologia 

Paziente mota horiek Lehen Mailako Arretan sortzen dituzten arazoak direla eta, 
Larrialdietako Zerbitzura bideratu ohi dira, eta han, ebaluatu, eta sarritan ospitaleratu egiten 
dituzte, Akutuen Unitatean psikiatriako behaketa egin diezaieten. Programa mota honek 
mesede egiten die, batetik, beste antolamendu soziosanitario batzuekiko laguntza-
koordinazioari (Angulema Eguneko Ospitalea, Osasun Mentaleko Zentroak, Alkoholismo 
Unitatea eta Toxikomanien Zentroa); bestetik, diziplina anitzeko talde-lanari, Akutuen 
Unitatean alta medikoa ematen denetik dagokien antolamenduetara pasatzen den arte. Hala, 
ospitaleratzeak gutxiago irauten du, eta pazientearen eta familiaren jarraipen hobea egin 
ahal da krisi-egoera batean, funtzionalki osatuta egon arte eta programa komunitarioetan 
sartu arte. Hori dena, ospitale honetako kontsultetan integratutako jarraipen batekin, zeina 
egunerokoa izan daitekeen, duten arazoagatik hala gomendatzen zaien pazienteentzat, 
dagokien alorrera bideratu arte. 
 

II. Lehenengo Gertakari Psikotikoen Programa 
 

1. Lehenengo gertakari psikotikoa duten pazienteen tratamendua hobetzea. 

2. Inplikatutako osasun-egituren arteko koordinazioa hobetzea. 

 
     Hauek dira proiektuaren bidez lortu nahi ditugun helburu zehatzak: 
 

1. Gida klinikoetan eta psikosirako onartutako tratamenduetan oinarritutako 
tratamendu farmakologikoa aplikatzea, eta dauden tresnekin helburuak lortu ez 
diren kasuetan, nazioarteko literaturan dagoen ebidentziarik handienean 
oinarritutakoa erabiltzea. 

2. Ebidentzia zientifikoaren berrikuspenean oinarritutako tratamendu psikologikoa 
aplikatzea (Ruiz de Azúa et al., 2008), ausaz esleitutako entsegu batean (Vega et 
al., 2009). 

3.   Lehenengo gertakari psikotiko guztiak modu jarraituan tratatzea, terapiarekiko 
atxikidura eta osasun-sistemarekiko konfiantza sustatuz, eta familiei babesa 
emanez, bai eta gaixotasunaren ondoriozko premia sozialak ebaluatuz ere, 
gutxienez urtebetez. 

4. Ospitale barruko eta kanpoko osasun-baliabideak eraginkortasun handiagoz 
aprobetxatzea. 

5. Lan klinikoko, ezagutzako eta ikerkuntzako bide bat sortzea, ospitale kanpokoa eta 
barrukoa inplikatuko dituena.  

 
 

 Lehenengo gertakari psikotikoa duten paziente guztiak Santiago Ospitaleko 
ospitaleratze-unitatean sartu behar dira, eta hor alta eman ondoren, ospitaleratze 
partzialeko unitatera pasatzen dira; han bost hilabete inguru ematen dituzte kanpoko 
kontsultetan, 12 saio egituratutan antolatutako tratamendu psikohezigarria jasotzen 
dute, astero doitzen diete tratamendu farmakologikoa eta familiei laguntza ematen 
diete (urtean 40-50 paziente inguru izaten dituzte).  
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 Hilero bilera bat egiten dute psikiatriako solairuko taldeak, ospitaleratze partzialekoek 
eta ospitalez kanpoko eguneko ospitalekoek, bideratzeak planifikatzeko, bilakaera 
aztertzeko eta pazienteei eta haien premiei buruzko informazioa hobetzeko. 
 

 Paziente guztiak Ospitaleratze Partzialeko Unitatetik ospitale kanpoko eguneko 
ospitalera bideratzen dira, eta han egoten dira tratamenduaren lehenengo urtean. 

 Pazientea Ospitaleratze Partzialeko Unitateko kanpoko kontsultara itzul daiteke 
ospitaleko lantaldearen arreta behar duenean, ebaluazio kognitiboak egin behar 
badizkiote, proba osagarriak behar baditu edo ospitaleratu behar badute. 

 Ospitale barruko eta ospitale kanpoko koordinazioa lortzeko, lehenengo gertakari 
psikotikoen tratamendua bitarteko unitateetan egiten da, eta unitate horietako kideek 
baterako bilerak egiten dituzte; horri esker, lehenengo gertakari psikotikoa izan duten 
pazienteen bilakaera hobetzen da, bai eta familiek jasotzen duten arreta eta laguntza 
ere. Lan egiteko modu horrek kohesio handiagoa sortzen du zerbitzu-erakundeetako 
egituren artean. Egokitzat jotzen da, aurrerantzean, tratamendu koordinatuak 
gaixotasunaren lehenengo bost urteetan irautea, eta programak garatzea lehen 
mailako arretarekin batera, gaixotasun horiekin lotutako arrisku kardiobaskularreko, 
endokrinoko eta neurologiako faktoreez arduratzeko. 
 
III. Nahasmendu mental larria dagoenean kalteak gutxitzeko programa 

 
 Ezagutza eta esperientzia eskuratzea honako hauetan: beste antolamendu 
soziosanitario batzuekiko laguntzaren programazioan, antolaketan eta koordinazioan 
(Errehabilitazio Komunitarioko Unitatea, Angulema Eguneko Ospitalea eta Osasun Mentaleko 
Zentroak); Akutuen Unitatetik Arabako Errehabilitazio Komunitarioko antolamenduetarako 
diziplina anitzeko talde-lanean; osasun mentaleko planen garapen aplikatuan, 
ospitaleratzearen iraupena murrizteko eta beste krisi bat duten pazienteak hobeto 
egokitzeko, funtzionalki osatu eta programa komunitarioetan sartu arte, baina Angulema 
Eguneko Ospitalearekin eta dagokion Osasun Mentaleko Zentroarekin koordinatu, eta 
horietara bideratu daitezke. Hori dena ospitale honetako kontsultetan integratutako jarraipen 
batekin, zeina egunerokoa izan daitekeen, duten arazoagatik hala gomendatzen zaien 
pazienteentzat, dagokien alorrera bideratu arte, eta hor sartzen da laguntzako psikoterapia, 
psikoheziketa, krisi garaiko esku-hartzea, gizarte-trebetasunen maneiua eta tratamendu 
psikofarmakologikoa ongi betetzea. 

Ezagutza, esperientzia eta trebetasunak ikasten hastea eta eskuratzea kasuen maneiu 
klinikoan eta jarraipenean, talde-lanean, laguntzako beste antolamenduekiko koordinazioan 
eta plangintzako, prebentzioko eta ebaluazio klinikoko eta epidemiologikoko jardueretan. 

 
 

EGIN BEHARREKO JARDUERAK: 
 

- LAGUNTZAKOAK 
 

o Mota desberdineko pazienteei buruz gutxienez 40 lehen kontsulta egitea, 
gainbegiratuta, zehaztuz zein diren elkarrizketaren mugapena eta teknika, 
diagnostikoaren balorazioa eta hipotesia, plan terapeutikoa eta talde 
terapeutikoan edo tutorearekin horri buruz izandako eztabaida. 

 
o Txandaketaren aldian, jarraipena eta ebaluazio terapeutikoa egitea gutxienez 

20 pazienteri, dauden diagnostikoen artean aukeratuta, eta horiekin aritzean 
bereziki kontuan hartuko dira psikofarmakoen maneiu klinikoa eta dauden 
esku-hartze terapeutikoak, hala orokorrak nola berariazkoak, pazientearekin 
eta familiarekin. 
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o Lehen mailako arretako laguntzako jarduerak egitea, besteak beste: 
koordinazio-bilerak, kasuen balorazio bateratua, saio kliniko bateratuak, 
laguntza psikologikoko taldeak, etab. 

 
o Komunitatearen barruan nahasmendu mental kronikoak dituzten gutxienez 10 

gaixoren tratamenduan, jarraipenean eta errehabilitazioan parte hartzea. 
 

o Krisi psikosozialeko esku-hartzeak eta egoerak, pazienteak bideratzeko 
irizpideak eta dauden baliabide soziosanitarioen erabilera egokia. 

 
 

- ADMINISTRAZIOKOAK ETA ANTOLAMENDUKOAK: 
 

o Beste antolamendu soziosanitario batzuekiko programazioko, antolaketako eta 
koordinazioko ezagutzak eta esperientzia eskuratzea, diziplina anitzeko talde-
lanean, osasun mentaleko planen garapen aplikatuan eta gaixo mentalaren 
legezko problematikarekin lotutako jardueretan. 
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LAUGARREN URTEKO EGOILIARRA 
 

 UNIBERTSITATE OSPITALEKO UNITATE ESPEZIFIKOAK 

 Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Pazientearen historia klinikoa prestatzen 

- Lehenengo Gertakari Psikotikoen Programa 

- Lehenengo Depresio Gertakarien Programa 

- Nahasmendu Bipolarren programa 

- Lehenengo gertakarietan diagnostiko diferentzialak egiten 

- Tratamenduaren helburuak pentsatzen, hala ikuspegi farmakologikotik nola 
psikoterapeutikotik (psikoheziketako programak). 

- Terapia elektrokonbultsiboari buruzko ezagutza sakona. 

 
 AUKERA ASKEKO PRESTAKUNTZA OSAGARRIKO ALDIA 
 

-  Orain arte eskuratutako eta BAMEarentzat interes berezia duen prestakuntzaren 
alderdi zehatzen bat osatzea. 

-  Egoiliarrak nahitaez aurkeztu beharko du txosten idatzi bat prestakuntza 
osagarriko aldi horretan egindako lanari buruz, prestakuntza-aldi osoa amaitu 
aurretik. 

 
 AKUTUEN UNITATEA 
 

- Egoiliar izan den bitartean eskuratutako trebetasun klinikoak baieztatzea eta 
egiaztatzea, behar den gainbegiratzearekin, espezialista tituludun modura izango 
duen jardueraren antzeko egoeran jartzen ahaleginduz. 

 
- Gehieneko erantzukizuneko eta prestakuntza-mailara egokitutako laguntza-

jarduera. 
 

ADIKZIOEN ORIENTAZIORAKO ETA TRATAMENDURAKO ZENTROA 

 
- Alkoholismoaren eta ludopatiaren psikiatrian egotea, eta horretan sakontzea. 
 
- Oinarrizko prestakuntza egitea Alkoholismoaren Eguneko Ospitalean, Eguneko 

Zentroan eta alkoholismoko kanpoko kontsultan. 
 

SANTIAGOKO ADIKZIOEN UNITATEAN OSPITALERATZEA 

Alderdi hauek ikasten hastea: 
 

- Psikofarmakoak maneiatzen adikzio-diagnostikoa duten pazienteekin (erabilera 
intentsiboko eta jarraipen- eta mantentze-pautak eta protokoloak, emaitzen 
ebaluazioa eta laborategiko kontrolak barne). 
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- Nahasmenduaren larritasuna diagnostikatzen, eta urritasunaren sintoma 
goiztiarrak eta, ondorio psikopatologikoei, sozialei eta familiarrei dagokienez, 
desgaitasuna eragiten duten sintomak ebaluatzen. 

- Tratamendu intentsiboko eta alta ondorengo jarraipeneko eta gizarteratzeko 
pautak prestatzen, ospitaleratze-tasa murrizte aldera. 

- Zuzeneko arreta ematen (ospitaleratutako 8 pazienterekin gutxienez). 
 

 
 


